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 اإلهداء

 
 
 حممـد  وأسـتاذي  سيدي السالكني، ودليل العارفني، مريب الكبري، املرشد إىل  

 .تعاىل اهللا رمحه اهلامشي
 أمـوال  الو بينـهم  أرحام غري على اهللا يف حتابوا الذين املؤمنة، الفئة تلك وإىل  

 هـم  وأولئك الناس، حزن إذا حيزنون وال الناس، خاف إذا خيافون ال يتعاطوا،
 :حقاً األولياء

 

 الكتاب هذا أُقدم
 
 

 املؤلف
 عيسى القادر عبد
 )تعاىل اهللا رمحه(
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 اخلامسة الطبعة مقدمة
 

 املؤلف لورثة
 

 والصـالة  والعطـاء،  بـاملن  وتفضل ،والبقاء بالقدم تفرد الذي الصمد الفرد األحد الواحد هللا احلمد
 للصـاحلني،  حسنة وأسوة للمتقني، كاملة وقدوة للعاملني، رمحةً تعاىل اهللا أرسله الذي حممد سيدنا على والسالم
 .العاملني والعلماء املزكني، واملربني املرشدين، لألئمة النرباس فهو. منرياً وسراجاً بإذنه اهللا إىل داعياً

 الفسـاد  ديـاجري  يف تتخـبط  اإلسـالمية  األمـة  يدع مل - ورمحته فضله من - ىلتعا اهللا فإن: وبعد
 مـن  يضرهم ال احلق على ظاهرين منها طائفة هلا هيأ بل العمياء، والشهوانية املادية تيارات وجترفها واالحنراف،
 .اهللا أمر يأيت حىت خالفهم

 واآلداب النبويـة  السـنن  بإحيـاء  يقوم من والسالم، الصالة أفضل عليه رسوهلا، ورثة من هلا وقيض
 التقـوى  مراتب إىل بيده يأخذ وتزكيته، برعايته يصحبه من ويتوىل وإرشاده، وحاله بعلمه الناس وينفع احملمدية،
 أحـد  تعـاىل،  اهللا رمحـه  عيسى القادر عبد الشيخ العارف املرشد فضيلة والدنا كان ولقد اإلحسان، ومقامات
 ، املسـلمني  ديار شىت يف كثريين خلقاً بواسطتهم وهدى والبالد، العباد م تعاىل هللا نفع الذين الوراث هؤالء
 أعـايل  وأسـكنه  رمحتـه،  بوافر تعاىل اهللا تغمده ربه، جوار إىل انتقل وقد املؤلف لورثة اخلامسة الطبعة مقدمة

 .اجلزاء خري واملسلمني اإلسالم عن وجزاه جنته، فراديس
 لألمـة  تـرك  كمـا  واإلحسان، واإلميان اإلسالم طريق على السالكني من أجياالً بعده من خلف لقد
 عمله ألن غريه، العلمية اآلثار من له وليس - التصوف عن حقائق كتاب - اجلليل العلمي األثر هذا اإلسالمية

 . السطور لتحبري التفرغ عن شغله الصدور تنوير يف الدائب
 وطالب املخلصني، والدعاة العاملني العلماء عامة لدى رياًكث استحساناً النفيس الكتاب هذا لقي ولقد

 مسـلم  كل عنه يستغين ال الذي العملي الشرعي املنهج هو احلق التصوف أن للناس أظهر حيث املنورين، العلم
 يةوتزك الشرعية، باألحكام وااللتزام النبوية باآلداب والتخلق اإلحساين واملقام الذوقي باإلميان التحقق سبيل يف

 الكائنـات  فخـر  عليها كان اليت السامية املقامات من ذلك إىل وما والعوائق، العالئق من والتخلص النفوس،
 .عليهم اهللا رضوان الصاحل وسلفنا الكرام، وأصحابه والتسليم، الصالة أفضل عليه املرسلني وسيد

 طبع بإعادة نتشرف فإننا اإلسالمي العامل أحناء شىت يف الفضالء اإلخوة من الكبرية األعداد لرغبة وتلبية
 ، اهللا رمحـه  مؤلفـه  أجـر  يضاعف وأن الصاحلني، عباده به ينفع أن املوىل سائلني اخلامسة، للمرة الكتاب هذا

 .العاملني رب هللا واحلمد

 
 املؤلف ورثة
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 الرابعة الطبعة مقدمة
 
 

 .القلوب وحميي الفضل، ومتمم النعم، مسبغ هللا محداً  
 وقـدوة  للسالكني، ومناراً للعاملني، رمحة واملبعوث احملبوب، احلبيب على ماًوسال وصالة  
 .للعارفني

 دف كنا الذي" التصوف عن حقائق "كتاب إلصدار وفقنا بأن علينا اهللا من فقد: وبعد  
 النـاس  وحاجة وقيمته أمهيته وبيان عنه، الشبه ورد التصوف، عن األفكار تصحيح يف املسامهة به
 .يهإل

 العلماء من كثري عند واستحساناً ترحيباً - اهللا حبمد - املتواضع الكتاب هذا لقي وقد  
 يف الكتـاب  هـذا  أثر عن أعربوا الذين الصادقني، واملسترشدين املنصفني، والباحثني املخلصني،

 مغرضـة  وافتـراءات  عنيفـة،  حلمالت تعرض وقد خصوصاً. لألذهان التصوف فكرة توضيح
 .لةباط ودسائس

 وتتميمـاً  للنفـع  تعميمـاً  طبعه بإعادة امللحة والرجاءات العديدة الرسائل وردتنا وقد  
 .السابقة الكتاب طبعات نفدت أن بعد للفائدة،

 الرابعة الطبعة مقدمة الزيادات بعض مع طبعه إىل عمدنا اإلخوة هؤالء رغبة عند فرتوالً  
 بصـدق  يقـرأه  من كل به ينفع وأن الكرمي، لوجهه خالصاً جيعله أن املوىل سائلني املفيدة
 .وسلَّم وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على اهللا وصلَّى جميب، مسيع إنه وإخالص،

 
 

 هـ١٤٠١ رمضان ٢٣
 عيسى القادر عبد
 )تعاىل اهللا رمحه(
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 الكتاب مقدمة
 

 على ونسلم ونصلي النصري، ونعم املوىل نعم فأنت السبيل، سواء وفقتنا أن اللهم حنمدك  
 عليه اهللا صلى حممد سيدنا للبشرية وهادياً لإلنسانية، ومنقذاً للعاملني، رمحة املبعوث األعظم حبيبك
 ونصحوا فأفلحوا، أنفسهم زكوا الذين وأصحابه آله وعلى احلسنة، واألسوة املثلى القدوة وسلم
 لـواء  حتـت  معهم مجعناوا م، وأحلقنا هلديهم، ووفقنا بكرامتهم، أكرمنا اللهم ؛ فنفعوا إخوام
 .مأمول وخري مسؤول أكرم فإنك وسلم، عليه اهللا صلى حممد سيدنا

 وتقويض أركانه، دمي حاولوا ألداء، خبصوم فجره انبثاق منذ اإلسالم مين فلقد: وبعد  
 تـرد  إباحية، وتيارات إحلادية، موجات نعاين اليوم وحنن. الوسائل وخمتلف األساليب بشىت بنيانه،
 مبصـري  العقائدي الفكري مستقبلنا ودد أجيالنا، وتفسد شبابنا، تضلل والغرب، الشرق من اإلين
 بالصـراع  املـائج  اجلـو  هذا يف يسعنا وال مستطري، وشر خطري، بتدهور أمتنا وتنذر قامت، أسود

ـ  القلوب ونربط االجتهادية الفرعية اخلالفات وننبذ املتني، اهللا حببل نعتصم أن إال الفكري،  اهللاب
 .والكرامة والعزة والطمأنينة القوة منه لنستمد تعاىل،

 لـه  واحيفت وأن روحه، الدين هلذا يعيدوا أن املخلصني اإلسالم دعاة مهمة كانت وإذا  
 باهللا األنس ظالل إىل باملسلمني العودة إال وزمان عصر كل يف الصوفية قصد فما ، القلوب غاليقم

 .إليه اإلسالم روحانية بإرجاع قربه، وسعادة مناجاته، ونعيم تعاىل،
 والقصـور،  بـاجلمود  فوصموه معامله، تشويه على عملوا قد اإلسالم خصوم كان وإذا  
 ؛ املبتكرة املدروسة بأساليبهم املغرضة محالم عليه صبوا ثَم ومن والتأخر، بالرجعية أتباعه واموا
 من احلديث رواة بعض يف يطعنون أُخرى تارةو املعتمدة، الفقهية املذاهب يف الناس يشككون فتارة
 حـول  الشبهات يثريون وحيناً اإلسالم، دعائم ليقوضوا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صحابة
 .األمة عقائد ليفسدوا اإلميانية، املسائل

 الطعـن  األنظار ويلفت االنتباه، يثري الذي فإن العصور، شىت يف هذا كل نرى كنا إذا  
 وروحـه  اإلسـالم،  جوهر ألنه إال ذلك وما اإلسالمي، التصوف على العنيف اهلجومو املقصود،
 وضعفاً خيالياً، فلسفياً سبحاً وتصويره معامله، تشويه املبطلون أراد فلقد الفعالة، وحيويته النابضة،
 لدينـه  أذن دق تعاىل اهللا ولكن. ونضاهلا احلياة واقع من وهرباً خرافياً، وابتداعاً وانعزاالً، وزهداً
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 إىل السـالكني  منارة التصوف وبقي بدعواهم، الريح وذهبت أقالمهم، فتحطمت والبقاء، باحلفظ
 .بنيانه وتدعيم اإلسالم، لنشر إجيابياً ومنهجاً تعاىل، اهللا

 وحلقائقه قشره، من للبه ومتييزاً عنه، دفاعاً التصوف، عن كتايب أقدم ذكرت، الذي هلذا  
 عليه اهللا صلى رسوله وسنة تعاىل، اهللا كتاب إىل مستنداً للباطل، ودمغاً للحق، اًوإظهار به، علق مما

 واحملدثني، واألصوليني الفقهاء، أعالم من وأتباعهم عنهم، اهللا رضي األربعة األئمة وأقوال وسلم،
 .حسنة خدمات اإلسالم خدموا الذين الفكر ورجال الصوفية، وأئمة

 فمنـه . والسداد التوفيق ونسأله ويرضاه، حيبه وملا اإلسالم دمةخل مجيعاً تعاىل اهللا وفقنا  
 .أنيب وإليه توكلت عليه تعاىل، باهللا إال توفيقي وما املنتهى، وإليه املبتدأ،

 
 )تعاىل اهللا رمحه (عيسى القادر عبد

 هـ١٣٨١ رمضان ٢٤ يف حلب
 م١٩٦١ شباط ١٧ املوافق

 
 
 
 
 



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-٨-

 األول الباب
 

 بالتصوف التعريف
 

 .أمهيته -٤.  نشأته -٣.  اشتقاقه -٢.  تعريفه -١  
 

 فالتصو تعريف
 

 :تعاىل اهللا رمحه األنصاري زكريا اإلسالم شيخ القاضي قال  
 لنيـل  والبـاطن  الظاهر وتعمري األخالق وتصفية النفوس، تزكية أحوال به تعرف علم التصوف  (

 سـنة  األنصـاري  زكريا اإلسالم خشي تويف ٧ص" القشريية الرسالة "هامش على) [األبدية السعادة
 ].هـ٩٢٩

 
 :اهللا رمحه زروق أمحد الشيخ ويقول  

 وحفظ العمل، إلصالح والفقه. سواه عما تعاىل هللا وإفرادها القلوب، إلصالح قصد علم التصوف  (
 اإلميان وحتلية بالرباهني، املقدمات لتحقيق" التوحيد علم "واألصول. باألحكام احلكمة وظهور النظام،
 قاعدة" التصوف قواعد) ["ذلك غري إىل اللسان إلصالح وكالنحو األبدان، حلفظ كالطب باإليقان،

 سـنة  وتـويف  فاس، مبدينة هـ٨٤٦ سنة ولد الفاسي، بزروق الشهري أمحد العباس أليب ٦ ص ١٣
 ].الغرب طرابلس يف هـ٨٩٩

 
 :اهللا رمحه اجلنيد اإلمام الطائفتني سيد قال  

 املـدين  مصطفى للشيخ" النبوية النصرة) ["دين خلق كل وترك سين، خلق كل استعمال التصوف  (
 ].هـ٢٩٧ سنة اجلنيد اإلمام تويف. ٢٢ص
 :بعضهم وقال  

 للشـيخ " النبوية النصرة) ["بالتصوف عليك زاد باألخالق عليك زاد فمن أخالق، كله التصوف  (
 ].هـ٢٩٧ سنة اجلنيد اإلمام تويف ،٢٢ص املدين مصطفى
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 :اهللا رمحه الشاذيل احلسن أبو لوقا  
 حامـد  للعالمـة " التحقيق نور) ["الربوبية ألحكام وردها العبودية، على النفس تدريب التصوف  (
 ].مصر يف هـ٦٥٦ سنة احلسن أبو تويف. ٩٣ص صقر

 
 :اهللا رمحه عجيبة ابن وقال  

 الرذائل، من البواطن وتصفية امللوك، ملك حضرة إىل السلوك كيفية به يعرف علم هو: التصوف  (
 حقـائق  إىل التشوف معراج) ["موهبة وآخره عمل، ووسطه علم، وأوله الفضائل، بأنواع وحتليتها
 ].٤ص احلسين عجيبة بن ألمحد" التصوف

 
 ":الظنون كشف "صاحب وقال  

 :قال أن إىل) سعادام مدارج يف اإلنساين النوع من الكمال أهل ترقي كيفية به يعرف علم هو  (
ــه  ــيس يعرف ــم ل ــوف عل ــم التص     عل
ــهده   ــيس يش ــن ل ــه م ــيس يعرف     ول

١ 

     إال أخــو فطنــٍة بــاحلق معــروف 
         وكيف يشهد ضـوَء الشـمِس مكفـوف 

١ 
 ].٤١٤ - ٤١٣ص/١ج خليفة حاجي للعالمة" الظنون كشف[" 

 
 :التصوف قواعد يف زروق الشيخ وقال  

 تعاىل، اهللا إىل التوجه لصدق كلها مرجع أللفني،ا حنو تبلغ بوجوه وفسر ورسم التصوف حد وقد  (
 ].٢ص" التصوف قواعد) ["فيه وجوه هي وإمنا

 من فالصويف العظيم، باخلالق اإلنسان صلة وقوامه املادة، أوضار من القلب تصفية التصوف فعماد  
 .كرامته تعاىل اهللا من له فصفت معاملته، هللا وصفت هللا، قلبه صفا

 

 التصوف اشتقاق
 

 تعـاىل  اهللا مـع  الصـويف  ألن الصوفة، من: (قال من فمنهم التصوف، اشتقاق يف األقوال كثرت  
 املتـوىف  عجيبة ابن للعالمة" احلكم شرح يف اهلمم إيقاظ) ["تعاىل هللا الستسالمه املطروحة، كالصوفة

 ].٦ ص هـ١٢٦٦ سنة
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 اهلمم إيقاظ) ["املذمومة األوصاف كوتر باحملاسن، اتصاف مجلته إذ الصفَة، من إنه: (قال من ومنهم  
 ].٦ ص هـ١٢٦٦ سنة املتوىف عجيبة ابن للعالمة" احلكم شرح يف
 :تعاىل اهللا رمحه البسيت الفتح أبو قال حىت ،)الصفاء من: (قال من ومنهم  

ــوا  ــويف واختلف ــاس يف الص ــازع الن     تن
          فـىت ولست أمـنح هـذا االسـم غـري    

١ 

ــن ال   ــبعض مشــتقاً م ــه ال  صــوفوظن
ــويف    ــمي الص ــىت س ــويف ح  صــفا فص

١ 
 ].٦ ص هـ١٢٦٦ سنة املتوىف عجيبة ابن للعالمة" احلكم شرح يف اهلمم إيقاظ["  

: تعاىل قال حيث) الوصف من هلم اهللا أثبت فيما ألهلها تابع صاحبه ألن الصفَّة، من: (قال من ومنهم
}ك واصِبرهم يدعونَ الذين مع نفس٢٨: الكهف[} ...رب[. 
 األعلى املثل اخلالصة التعبدية حيام كانت فقد التصوف، رجال من األول الرعيل هم الصفَّة وأهلُ  

 .املتتابعة اإلسالمية العصور يف التصوف رجال استهدفه الذي
 .القشريي اإلمام قال كما) الصفوة من: (وقيل  
 وتسابقهم ؛ تعاىل اهللا مع ضورهمح حيث من بقلوم األول الصف يف فكأم) الصف من: (وقيل  
 .الطاعات سائر يف
 لبسـه  يـؤثرون  كانوا الصوفية ألن اخلشن، الصوف لبس إىل نسبة التصوف إن: (قال من ومنهم  

 ).واالخشيشان للتقشف
 .اشتقاق واحتياج لفٍظ، قياس إىل تعريفه يف حيتاج أن من أشهر التصوف فإن أمر، من يكن ومهما  
 مـن  كثري إذ مردود، والتابعني الصحابة عهد يف يسمع مل بأنه اللفظ هذا على اسالن بعض وإنكار  

 .واملنطق والفقه كالنحو تنكَر، ومل واستعملت الصحابة، زمان بعد أحدثت االصطالحات
 إىل نـدعو  إذ وحنـن . واألسس باحلقائق اهتمامنا بقَدِر واأللفاظ، بالتعابري تم ال فإننا كلٌّ وعلى  

 مرتبـة  إىل والوصـول  األخـالق،  وإصالح القلوب، وصفاء النفوس تزكية به نقصد إمنا وفالتص
 اجلانـب  أو اإلسـالم،  يف الروحـي  اجلانـب  فسمه شئت وإن. تصوفاً ذلك نسمي حنن اإلحسان،
 قد األمة علماء أن إالَّ وجوهره؛ حقيقته مع يتفق مما شئت ما مسه أو األخالقي، اجلانب أو اإلحساين،

 فصـار  هذا، يومنا حىت اإلسالم صدر منذ املرشدين من أسالفهم عن وحقيقته التصوف اسم واتوارث
 .فيهم عرفاً

 

 



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-١١-

 التصوف علم نشأة

 التصوف إىل الدعوة انتشار عدم يف السبب عن الكثريون يتساءل قد: (علْوش أمحد الدكتور يقول  
 مل إنه: هذا عن واجلواب ؛ والتابعني ابةالصح عهد بعد إال الدعوة هذه ظهور وعدم اإلسالم، صدر يف
 جماهدة وأرباب وورع، تقوى أهل كانوا العصر هذا أهل ألن األول، العصر يف إليها حاجة من تكن
 فكـانوا  وسـلم،  عليـه  اهللا صلى اهللا برسول اتصاهلم قرب وحبكم بطبيعتهم، العبادة على وإقبال

 إىل يرشـدهم  علماً تلقينهم إىل يدعو ما مثَّة يكن فلم كله، ذلك يف به اإلقتداء يف ويتبارون يتسابقون
 بـالتوارث  العربية اللغة يعرف القُح، العريب كمثل كله ذلك يف مثلهم وإمنا فعالً، به قائمون هم أمٍر
 اللغة قواعد من شيئاَ يعرف أن دون والفطرة، بالسليقة البليغ الشعر ليقرض إنه حىت كابر؛ عن كابراً

 النحو علم ولكن البالغة، ودروس النحو يتعلم أن يلزمه ال هذا فمثل والقريض، ظموالن واإلعراب
 مـن  يريـد  ملن أو التعبري، وضعف اللحن، تفشي عند وضرورية الزمة تصبح والشعر اللغة وقواعد
 االجتمـاع  ضـرورات  من ضرورة العلم هذا يصبح عندما أو عليها، ويتعرف يتفهمها أن األجانب
 .املناسبة أوقاا يف العصور توايل على وتألفت نشأت يتال العلوم كبقية

 كذلك يكونوا مل وإن فعالً صوفيني كانوا - املتصوفني باسم يتسموا مل وإن - والتابعون فالصحابة  
 العبودية، ومالزمة بالزهد ويتحلى لنفسه، ال لربه املرء يعيش أن من أكثر بالتصوف يراد وماذا امساً،

 الصـحابة  ـا  وصـل  اليت الكماالت وسائر األوقات، مجيع يف والقلب بالروح اهللا على واإلقبال
 والقيام اإلميان، عقائد يف باإلقرار يكتفوا مل فهم الدرجات أمسى إىل الروحي الرقي حيث من والتابعون
 استحبه ما بكل اإلتيان الفروض على وزادوا والوجدان، بالتذوق اإلقرار قرنوا بل اإلسالم، بفروض

 حىت احملرمات، عن فضالً املكروهات عن وابتعدوا العبادات، نوافل من وسلم عليه اهللا صلى لرسولا
. جـواحنهم  علـى  الربانية األسرار وفاضت قلوم، من احلكمة ينابيع وتفجرت بصائرهم، استنارت
 وخريها اإلسالم عصور أزهى كانت الثالثة العصور وهذه التابعني، وتابعي التابعني شأن كان وكذلك
 يليه فالذي هذا قرين القرون خري: "قوله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن جاء وقد اإلطالق، على
 كتـاب  يف صـحيحه  يف البخـاري  أخرجه.." يلوم الذين مث هذا قرين الناس خري" ["يليه والذي

 ].عنه اهللا رضي مسعود ابن عن الصحابة فضائل يف" مسلم صحيح "ويف. الشهادات
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 العلـوم،  دائـرة  واتسعت عديدة، وأجناس شىت، أُمم اإلسالم حظرية يف ودخل العهد، تقادم فلما 
 من أكثر يجيده الذي والعلم الفن بتدوين فريق كل قام االختصاص؛ أرباب بني وتوزعت وتقسمت
 احلـديث،  وعلـوم  التوحيد، وعلم الفقه، علم - األول الصدر يف النحو تدوين بعد - فنشأ غريه،
 ..وغريها" املرياث "والفرائض األصول، وعلم احلديث، ومصطلح واملنطق، والتفسري، الدين، وأصول

 ضـرورة  يتناسون الناس وأخذ فشيئاً، شيئاً يتضاءل الروحي التأثري أخذ أن الفترة هذه بعد وحدث  
 مـن  هـم  يعملوا نأ إىل والزهد الرياضة أرباب دعا مما واهلمة، وبالقلب بالعبودية، اهللا على اإلقبال
 يكـن  ومل العلوم، سائر على وفضله وجالله شرفه وإثبات التصوف، علم تدوين على أيضاً ناحيتهم
 بعض خطأً ذلك يظن كما - علومهم تدوين إىل األخرى الطوائف انصراف على احتجاجاً منهم ذلك

 نـواحي  مجيـع  يف الـدين  حلاجات واستكماالً للنقص، سداً يكون أن جيب كان بل - املستشرقني
 العشـرية  جملـة  املسـلم " ["والتقوى الرب أسباب متهيد على التعاون حلصول منه بد ال مما النشاط،
 وهو علوش، أمحد للدكتور التارخيية الوجهة من التصوف: حبث من. هـ١٣٧٦ حمرم عدد" احملمدية
 كتاباً فضيلته ألف وقد ،األجنبية اللغات إىل اإلسالمي التصوف حقائق نقلوا الذين األوائل الرواد من

 علـى  والـرد  األفكـار  تصـحيح  يف األثر أكرب له كان اإلسالمي، التصوف عن اإلنكليزية باللغة
 وكان اهللا، دين على املفتراة التهم على فيه رد الذي اإلسالم عن" اجلامع "كتابه ألف كما املستشرقني

 ].الدين هذا خدمة يف البعيد أثره له
 الثقـات  عـن  نقالً اإلسالم تاريخ يف ثبت ما على طريقتهم أصول األولون فيةالصو أئمة بىن وقد  

 .األعالم
 سـئل  فقد اهللا، رمحه الغماري صديق حممد السيد احلافظ لإلمام فتوى يف فيظهر التصوف تاريخ أما  
 :فأجاب ؟ مساوي بوحي هو وهل ؟ التصوف أسس من أول عن
 الدين من أسس ما مجلة يف السماوي الوحي أسسها لطريقةا أن فلتعلم الطريقة، أسس من أول أما  (

 اهللا صلى النيب جعلها اليت الثالثة الدين أركان أحد هو الذي اإلحسان مقام شك بال هي إذ احملمدي،
" ديـنكم  يعلمكم أتاكم السالم عليه جربيل هذا: "بقوله ديناً واحداً واحداً بينها ما بعد وسلم عليه

 اهللا رضـي  اخلطاب بن عمر عن اإلميان كتاب يف صحيحه يف مسلم اإلمام هأخرج حديث من جزء[
 .واإلحسان واإلميان اإلسالم وهو] عنه
 كأنك اهللا تعبد أن: "ومشاهدة مراقبة مقام واإلحسان وعقيدة، نور واإلميان وعبادة، طاعة فاإلسالم  

 "...يراك فإنه تراه تكن مل فإن تراه،
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 األركـان  عـن  عبـارة  احلديث يف كما فإنه: (تلك رسالته يف الغماري صديق حممد السيد قال مث  
 مـن  ركنـاً  لتركه شك بال ناقص فدينه الطريقة، هو الذي) اإلحسان(املقام ذا أخل فمن الثالثة،
) واإلميـان  اإلسـالم  تصحيح بعد اإلحسان؛ مقام هو إليه وتشري الطريقة إليه تدعو ما فغاية. أركانه

 ].الغماري صديق حممد للمحدث ٦ ص" الصوفية لطريق االنتصار["
  

 
 :مقدمته يف خلدون ابن قال 

 القوم هؤالء طريقة أن وأصله ؛ امللَّة يف احلادثة الشرعية العلوم من - التصوف يعين - العلم وهذا  (
 وأصـلها  واهلدايـة،  احلق طريقة بعدهم ومن والتابعني الصحابة من وكبارها األمة سلف عند تزل مل
 مـا  يف والزهد وزينتها، الدنيا زخرف عن واإلعراض تعاىل، اهللا إىل واالنقطاع العبادة، على عكوفال

 يف عامـاً  ذلك وكان للعبادة، واخللوة اخللق، عن واالنفراد وجاه، ومال لذة من اجلمهور عليه يقبل
 خمالطـة  إىل الناس حوجن بعده، وما الثاين القرن يف الدنيا على اإلقبال فشا فلما. والسلف الصحابة
 ].٣٢٩ ص التصوف علم" خلدون ابن مقدمة) ["الصوفية باسم العبادة على املقبلون اختص الدنيا،

 كـان  والصـوفية  التصوف ظهور أن فيها يقرر اليت األخرية، الفقرة خلدون ابن عبارة من ويعنينا  
 يتخـذ  أن شـأنه  من ذلك فإن ة،للهجر الثاين القرن يف وأهلها الدنيا خمالطة إىل الناس جنوح نتيجة
 .الفانية الدنيا احلياة أهلتهم الذين الناس عامة عن مييزهم امساً العبادة على املقبلون

 اسـم  ظهـور  تـاريخ  يف خلدون ابن ذكره ما ويعضد: (الغماري صديق حممد اهللا عبد أبو يقول  
 سنة حوادث يف" مصر والة "بكتا يف - الرابع القرن أهل من وكان - الِكندي ذكره ما التصوف
 املسعودي ذكره ما وكذلك. باملعروف يأمرون بالصوفية يسمون طائفة باإلسكندرية ظهر إنه: املائتني
 بـن  علـي  عليه دخل إذ جلالس، يوماً املأمون إن: فقال أكثم بن حيىي عن حاكياً" الذهب مروج "يف

 الـدخول  يطلب غالظ، بيض ثياب عليه الباب،ب واقف رجل! املؤمنني أمري يا: فقال احلاجب، صاحل
 نشـأة  تـاريخ  يف خلدون ابن لكالم تشهدان احلكايتان فهاتان. الصوفية بعض أنه فعلمت للمناظرة،
 مخسـني  سنة املتوىف الصويف هاشم أبو بالصويف مسي من أول أن" الظنون كشف "يف وذُكر. التصوف
 ].١٨ - ١٧ص ريالغما للمحدث" الصوفية لطريق االنتصار) ["ومئة
 اعلموا: (فيه قال القشريي لإلمام كالماً التصوف علم عن حديثه يف" الظنون كشف "صاحب وأورد
 سـوى  ِعلْـمٍ  بتسمية عصرهم يف أفاضلهم يتسم مل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعد املسلمني أن
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 النـاس  اختلـف  مث صحابة،ال هلم فقيل فوقها، أفضلية ال إذ والسالم، الصالة عليه الرسول صحبة
 ظهـرت  مث والعباد، الزهاد - الدين بأمر عناية شدة هلم ممن - الناس خلواص فقيل املراتب، وتباينت
 السـنة  أهـل  خواص فانفرد زهاداً، فيهم أن ادعوا فريق فكل الفرق، بني التداعي وحصل البدعة،
 واشتهر التصوف، باسم الغفلة طوارق عن قلوم احلافظون وتعاىل، سبحانه اهللا مع أنفسهم املراعون
 حلاجي والفنون، الكتب أمساء عن" الظنون كشف) ["اهلجرة من املائتني قبل األكابر هلؤالء االسم هذا
 ].٤١٤ص/١ج خليفة

 مـن  مـأخوذ  ولكنه جديداً؛ مستحدثاً أمراً ليس التصوف أن لنا يتبني السابقة، النصوص هذه من  
 متـت  ال أُصول من مستقى ليس أنه كما الكرام، أصحابه وحياة وسلم هعلي اهللا صلى الرسول سرية
 مبتكـرة،  أمساًء ابتدعوا الذين وتالمذم املستشرقني من اإلسالم أعداء يزعم كما بصلة، اإلسالم إىل

 هنـاك : فقـالوا  اهلندية والشعوذة النصرانية، والكهانة البوذية، الرهبنة على التصوف اسم فأطلقوا
 ...وفارسي ونصراين وهندي بوذي تصوف

 األصول هذه إىل نشأته يف يرجع بأنه التصوف واام جهة، من التصوف اسم تشويه بذلك يريدون  
 يقع وال الفكرية، بتيارام ينساق ال املؤمن اإلنسان ولكن أخرى، جهة من الضالة والفلسفات القدمية

 التطبيـق  هـو  التصوف أن فريى احلقيقة، نع البحث يف ويتثبت األمور، ويتبني املاكرة، بأحابيلهم
 .فحسب اإلسالمي التصوف إال هناك ليس وأنه لإلسالم، العملي

 

 التصوف أمهية
 باألعمال تتعلق أحكام: قسمني إىل ترجع نفسه خاصة يف اإلنسان ا أُمر اليت الشرعية التكاليف إن  

 وجسـمه،  اإلنسـان  ببدن تتعلق أحكام :أخرى بعبارة أو الباطنة، باألعمال تتعلق وأحكام الظاهرة،
 .بقلبه تتعلق وأعمال

 وأمـا ... واحلـج  والزكاة كالصالة: هي اإلهلية فاألوامر ؛ ونواٍه أوامر: نوعان اجلسمية فاألعمال  
 ...اخلمر وشرب والسرقة والزىن كالقتل: فهي النواهي

... ورسله وكتبه ومالئكته باهللا فكاإلميان: األوامر أما ؛ ونواٍه أوامر: أيضاً فهي القلبية األعمال وأما  
 والكـرب  والنفـاق  فكـالكفر : النواهي وأما... والتوكل واخلشوع والصدق والرضا وكاإلخالص

 األول القسـم  من أهم بالقلب املتعلق الثاين القسم وهذا. واحلسد واحلقد والغرور والرياء والعجب
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 أعمـال  مبـدأ  وأعماله ومصدره، الظاهر أساس نالباط ألن - مهماً الكل كان وإن - الشارع عند
 :تعاىل قال ذلك ويف الظاهرة، األعمال بقيمة إخالل فساده ففي الظاهر،

}نه لقاَء يرجو كان فموال صاحلاً عمالً فلْيعملْ رب شِركه بعبادة ي١١٠: الكهف[}أحداً رب.[ 
 أن هلـم  ويـبني  قلوم، إلصالح لصحابةا اهتمام يوجه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان وهلذا  

 الـذي  وهـو  الكامنة، والعلل اخلفية األمراض من وشفائه قلبه إصالح على متوقف اإلنسان صالح
 أال كلـه،  اجلسد فسد فسدت وإذا كله، اجلسد صلح صلحت إذا مضغة اجلسد يف وإن أال: "يقول
 رضي بشري بن النعمان عن املساقاة ابكت يف ومسلم. اإلميان كتاب يف البخاري رواه" [القلب وهي
 ].عنهما اهللا
 إىل ينظر ال اهللا إن: "القلب هو إمنا عباده إىل اهللا نظر حمل أن يعلمهم والسالم الصالة عليه كان كما  

 الـرب  كتـاب  يف صـحيحه  يف مسلم أخرجه" [قلوبكم إىل ينظر ولكن صوركم، إىل وال أجسادكم
 ].عنه اهللا رضي هريرة أيب عن والصلة

 على العمل عليه تعين الظاهرة، أعماله مصدر هو الذي قلبه بصالح مربوطاً اإلنسان صالح دام فما  
 ا، اهللا أمرنا اليت احلسنة بالصفات وحتليته عنها، اهللا انا اليت املذمومة الصفات من بتخليته إصالحه
 بنونَ وال مالٌ ينفع ال يوم {الناجني ينالفائز من صاحبه ويكون صحيحاً، سليماً القلب يكون وعندئٍذ

 ].٨٩ -٨٨: الشعراء[} سليٍم بقلٍب اَهللا أتى من إال
 والعجـب  احلسد من أمراضه ومعرفة القلب علم وأما: (اهللا رمحه السيوطي الدين جالل اإلمام قال  

 .]٥٠٤ص للسيوطي" والنظائر األشباه) ["عني فرض إا: الغزايل فقال وحنوها، والرياء
 يف ورد مـا  بدليل اإلهلية، األوامر وأوجب العينية الفرائض أهم من النفس، وذيب القلب، فتنقية  

 .العلماء وأقوال والسنة الكتاب
 :الكتاب فمن - آ
 ].٣٣: األعراف[ }بطن وما منها ظهر ما الفواحش ربي حرم إنما قُلْ{: تعاىل قوله -١  
 ].١٥١: األنعام[ }بطن وما منها ظهر ما الفواحش ربواتق وال{: تعاىل وقوله -٢  
 ...والنفاق واحلسد والرياء احلقد: هي املفسرون قال كما الباطنة والفواحش  
 :السنة ومن - ب
 األحاديـث  وأيضاً... واحلسد والرياء والكرب احلقد عن النهي يف وردت اليت األحاديث كل -١  

 .مواضعها يف فلتراجع الطيبة واملعاملة احلسنة باألخالق بالتحلي اآلمرة
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 عـن  األذى إماطة وأدناها اهللا، إال إله ال قول فأعالها: شعبة وسبعون بضع اإلميان "واحلديث -٢  
 أيب عن اإلميان كتاب يف صحيحيهما يف ومسلم البخاري أخرجه" [اإلميان من شعبة واحلياء الطريق،
 ].عنه اهللا رضي هريرة

 وإن بنقصها، ونقصه الصفات، هذه بزيادة وزيادته ا، والتحلي الشعب هذه بكمال اإلميان فكمال  
 .كثرية كانت ولو اإلنسان، أعمال إلحباط كافية الباطنة األمراض

 :العلماء أقوال وأما - ج
 جـوهرة  "صـاحب  قال مستقلة، توبة إىل حتتاج اليت الكبائر من القلبية األمراض العلماء عد لقد  

 :"التوحيد
ربعرٍف وأم صلةً وغيبةً منيمةْ واجتنبواجلـدلْ  وكـاملراءِ  احلسِد وداء والكِرب كالعجب ذميمةْ وخ 
 وإمنـا  شرعاً، ذميمة خصلة كل واجتنب أي: - ذميمة وخصلة - قوله عند شارحها يقول  فاعتمِد
حسنة ثياب لبسك الظاهر إصالح مع بقاءها فإن النفس، بعيوب اهتماماً يعد ذكره؛ ما املصنف خص 
 يعجـب  كما واستعظامها، العبادة رؤية وهو كالعجب أيضاً ويكون بالقاذورات، ملطَّخ جسم على
 والكرب والبغي الظلم العجب ومثل. حرام فهو الرياء وكذلك حرام، فهذا بعلمه، والعامل بعبادته العابد
 ].هـ١٢٧٧ سنة تويف ١٢٢ - ١٢٠ص للباجوري" اجلوهرة شرح ["واجلدل واملراء احلسد وداء

 واحلسـد  والعجب اإلخالص علم إن: (الشهرية حاشيته يف عابدين ابن العالمة الكبري الفقيه ويقول  
 والغضـب  والغـش  واحلقـد  والشح كالكرب النفوس، آفات من غريها ومثلها عني، فرض والرياء
 واملكـر  احلق عن واالستكبار واملداهنة، واخليانة واخليالء والبطر والبخل والطمع والبغضاء والعداوة
 وال: فيـه  قال". اإلحياء "من املهلكات ربع يف مبني هو مما وحنوها األمل، وطول والقسوة واملخادعة
 .إليه حمتاجاً نفسه يرى ما منها يتعلم أن فيلزمه بشر، عنها ينفك

 يعـرف  ال من فإن وعالجها، وعالماا وأسباا حدودها مبعرفة إال ميكن وال عني، فرض وإزالتها  
 األبصـار،  تنـوير  شـرح  املختار الدر على احملتار رد املسماة" عابدين ابن حاشية) ["فيه يقع الشر

 ].٣١ص/١ج
 احلسـد،  حتـرمي  علـى  واإلمجاع الشرع نصوص تظاهرت وقد": (العالئية اهلدية "صاحب ويقول  

 أعمـال  من اخلبائث ومجلة لنفاق،وا والرياء والعجب والكرب م، املكروه وإرادة املسلمني، واحتقار
 اهلديـة )["االختيار حتت يدخل مما مسؤوالً، عنه كان ذلك كل والفؤاد، والبصر السمع بل القلوب،
 ].٣١٥ص عابدين الدين عالء" العالئية
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 بـاإلخالص،  الباطنـة،  الطهارة مع إال الظاهرة الطهارة تنفع ال": (الفالح مراقي "صاحب ويقول  
 ال لذاته فيعبده الكونني، من اهللا سوى عما القلب وتطهري واحلسد، واحلقد والغش لِّالغ عن والرتاهة
 للمالك فرداً عبداً فتكون عليه، عطفاً ا املضطر حوائجه بقضاء باملن يتفضل وهو إليه، مفتقراً لعلة،
 .إياه خدمتك عن هواك يستملك وال سواه، األشياء من شيء يسترقك ال الفرد، األحد

  

 
 :اهللا رمحه البصري احلسن قال 

همســــتوٍر ســــبته شــــهوت بر    
    صـــاحب الشـــهوِة عبـــد فـــإذا

١ 
 

ــا      ــتره وانهتكَ ــن س ــري م ــد ع  ق
 ملَـــك الشـــهوة أضـــحى مِلكـــا  

١ 
 

 يكن مل ما وعلَّمه وتيمم، توجه حيثما العناية حفَّته فأداه، قام وارتضاه، به كلفه ومبا هللا، أخلص فإذا  
 .لميع
 
 :تعاىل قوله دليله": احلاشية "يف الطحطاوي قال  
 نـور  شـرح  الفـالح  مراقي على الطحطاوي حاشية ] [٢٨٢:البقرة[}اهللا ويعلِّمكم اهللا واتقوا{

 ].٧١ - ٧٠ص اإليضاح
 قلبه يترك أن به يليق ال واألدران، باألقذار ملطخة بثياب الناس أمام يظهر أن باملرء حيسن ال فكما  

 :وتعاىل سبحانه اهللا نظر حمل وهو اخلفية، بالعلل مريضاً
بك تطَبك وتترك ليبقى الفاين جسمعد سبب القلبية األمراض ألن  مريضاً الباقي قلباهللا عن العبد ب 
 يف كـان  من اجلنةَ يدخلُ ال: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال ؛ اخلالدة جنته عن وبعده ، تعاىل
 ].عنه اهللا رضي مسعود ابن عن اإلميان كتاب يف صحيحه يف مسلم رواه" [كرب ِمن ذرة مثقالُ قلبه

 .املذكورة أمراضه من جناته يف وجناته قلبه، سالمة يف هي آخرته يف اإلنسان فسالمة هذا وعلى  
 وهـو  الكمال، نفسه يف فيعتقد قلبه، علل عليه وتدق نفسه، عيوب بعض اإلنسان على ختفى وقد  
 الطريـق  وما ؟ قلبه علل دقائق على والتعرف أمراضه، اكتشاف إىل السبيل فما عنه، يكون ام أبعد

 ؟ منها والتخلص األمراض، هذه معاجلة إىل العملي
 صـفاا  مـن  والـتخلص  النفس وتزكية القلبية، األمراض مبعاجلة اختص الذي هو التصوف إن  

 .الناقصة
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 :يتهوأمه التصوف فائدة يف زكوان ابن قال  

  ــواطن ــفيةُ البـ ــه تصـ ــم بـ     علـ
 

    ــواطن ــنفس يف امل ــدرات ال ــن ك  ِم
 من الباطن تصفية كيفية به يعرف علم التصوف: (البيت هذا شرح يف املنجوري العالمة قال 

 والكـرب  الثنـاء  وحب والغش واحلسد واحلقد كالغل املذمومة وصفاا عيوا أي النفس، كدرات
 على يطلع التصوف علم ألن بالفقراء، واالستهانة األغنياء وتعظيم لبخلوا والطمع والغضب والرياء
 املذمومة أخالقها عن والترته النفس عقبات قطع إىل يتوصل التصوف فبعلم وكيفيته، والعالج العيب
 سـبحانه  اهللا بـذكر  وحتليته تعاىل، اهللا غري عن القلب ختلية إىل بذلك يتوصل حىت اخلبيثة، وصفاا
 ].٢٦ ص للفاسي الرائية شرح هامش على املدين إمساعيل مصطفى للشيخ" النبوية النصرة [")وتعاىل

 والزهـد  واإلخـالص  والصدق واالستقامة والتقوى كالتوبة ؛ الكاملة بالصفات النفس حتلية أما  
 فراألو احلظ بذلك فللصوفية... واملراقبة والذكر واحملبة واألدب والتسليم والرضا والتوكل والورع
 .والعمل العلم يف النبوية، الوراثة من

ــا  ــام والعيوبـ ــوا اآلثـ ــد رفضـ     قـ
ــان  ــة اإلميــ ــوا حقيقــ     وبلغــ

 

 وطهـــروا األبــــدانَ والقلوبــــا   
ــان     ــاهج اإلحسـ ــهجوا منـ  وانتـ
 

 البـن  احلكـم  شرح هامش على عجيبة ابن للعالمة"األصلية املباحث شرح يف اإلهلية لفتوحاتا[" 
 ].١٠٥ص/١ج عجيبة

 واملاليـة،  البدنيـة  العبادات من يقابله ما إىل باإلضافة القليب اجلانب ذا اهتم الذي هو التصوفف  
مكما - وليس واخلُلُقي، اإلمياين الكمال درجات أعلى إىل املسلم يوصل الذي العملي الطريق ورس 
 التصوف أن ين،الكثري أذهان عن غاب فلقد فحسب، أذكار وِحلَق أوراد قراءةَ - الناس بعض يظن
 متكاملـة،  مثالية مسلمة شخصية إىل منحرفة شخصية من اإلنسان انقالب حيقق كامل، عملي منهج
 .الفاضلة احلسنة،واألخالق الصحيحة واملعاملة اخلالصة، والعبادة السليمة، اإلميانية الناحية من وذلك

 إذ النـابض،  وقلبه اإلسالم روح أنه بوضوح، لنا ويتجلى وفائدته، التصوف أمهية تظهر هنا ومن  
 .حياة وال فيها روح ال فحسب شكلية وأموراً ظاهرية أعماالً الدين هذا ليس
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 وجوهره، اإلسالم روح فقدوا حني إال والضعف االحنطاط من الدرك هذا إىل املسلمون وصل وما  
 .ومظاهره شبحه إال فيهم يبق ومل
 والتـزام  الصـوفية  مع بالدخول الناس ينصحون لغيورين،ا واملرشدين العاملني، العلماء نرى هلذا  

 اخلُلقـي،  والسمو القليب الصفاء معاين وليتذوقوا وروحه، اإلسالم جسم بني جيمعوا كي صحبتهم،
 .ذكره ودوام ومراقبته حببه فيتحلوا اليقينية، املعرفة تعاىل اهللا على بالتعرف وليتحققوا

 الدخول: (مثراته وذاق نتائجه، وملس التصوف، طريق اخترب أن دبع الغزايل اإلمام اإلسالم حجة قال  
 النصـرة ) ["والسـالم  الصالة عليهم األنبياء إال عيب من أحد خيلو ال إذ عني، فرض الصوفية مع

 ].٢٦ص للفاسي الرائية شرح هامش على" النبوية
 
 وهو الكبائر على مصراً تما هذا علمنا يف يتغلغل مل من: (عنه اهللا رضي الشاذيل احلسن أبو وقال  
 الشاذيل احلسن أبا يعين - قال فيما صدق ولقد (الصديقي عالَّن ابن يقول القول هذا ويف). يشعر ال
 وهكـذا  ؟ بصالته يعجب وال يصلي شخص وأي ؟ بصومه يعجب وال يصوم أخي يا شخص فأي -

 ].٧ص عجيبة البن" احلكم شرح يف اهلمم إيقاظ) ["الطاعات سائر
 وصـرب  بعـزم  جيتازه أن اإلنسان فعلى الناقصة، النفوس على املسالك صعب الطريق هذا كان وملا  

 .وغضبه اهللا بعد من نفسه ينقذ حىت وجماهدة
 
 وإيـاك  السالكني، لقلة تستوحش وال احلق، بطريق عليك: (عنه اهللا رضي عياض بن الفضيل قال  

السـابق،  الرفيـق  إىل فانظر تفردك من ستوحشتا وكلما. اهلالكني بكثرة تغتر وال الباطل، وطريق 
 وإذا شـيئاً،  تعاىل اهللا من عنك يغنوا لن فإم سواهم، عن الطرف وغُض م، اللحاق على واحرص
 املـنن ) ["وعـاقوك  أخـذوك  إليهم التفت مىت فإنك إليهم تلتفت فال سريك طريق يف بك صاحوا
 ].٤ص/١ج للشعراين" الكربى
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 الثاين الباب

 التصوف يف العملي املنهج
 

 .العلم -٤.  العهد أخذ -٣.  احملمدي الوارث -٢.  الصحبة -١ : مقدمة  
 .اخللوة -٨.  املذاكرة -٧.  الذكر -٦.  النفس جماهدة -٥  

 
 مقدمة

 التطبيق وأنه املتكاملة، املسلمة الشخصية تكوين يف ومرتلته التصوف أمهية السابق الباب يف لنا تبني  
 عباداتـه  وتصـحيح  خلقـه،  وتقومي باطنه، وعمارة العبد ظاهر بإصالح يهتم وأنه لإلسالم، عمليال

 .ومعامالته
 النظـري،  الكالم مبجرد وآدابه الشرع أحكام للناس يوضحوا بأن يكتفون ال الصوفية السادة وإن  

 مجيـع  يف رافقونهوي الترقي، مدارج يف به ويسريون تلميذهم بيد يأخذون ذلك إىل باإلضافة ولكنهم
 حباهلم ويوجهونه وحنام، بعطفهم ويشملونه وعنايتهم، برعايتهم حييطونه تعاىل، اهللا إىل سريه مراحل
 احنـرف،  إذا ويقومونـه  نسـي،  إذا يذكرونـه  ؛ صدقهم وعظيم مهتهم بعلو به وينهضون وقاهلم،

 يتحقق أن به ميكنه الذي العملي املنهج له يرمسون وهكذا... فتر إذا وينشطونه غاب، إذا ويتفقدونه
 .واإلحسان واإلسالم اإلميان: الثالثة الدين بأركان

 ومـا  والتعلـيم،  الكـالم  أسهل فما وأقوال، دعاوي أرباب ال وأحوال أعمال أرباب الصوفية إن  
 !والتطبيق العمل أصعب

 اهللا رضاء إىل لوصولل التصوف رجال يطبقها اليت العملية الطرق أهم الباب هذا يف نعرض حنن وها  
 عليه اهللا صلى اهللا برسول وإقتداء تعاىل، اهللا لكتاب تطبيقاً إال العملي املنهج هذا وما ومعرفته، تعاىل
 .عليهم اهللا رضوان الكرام وبأصحابه وسلم

 عليه اهللا صلى اهللا لرسول متبعني ساروا ولكنهم أسلوباً، يبتكروا ومل منهجاً، يبتدعوا مل الصوفية إن  
  .وأخالقاً وعمالً قوالً وسلم
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 الصحبة
  العلماء أقوال - السنة من عليها الدليل - الكتاب من عليها الدليل  - وآثارها وفائدا أمهيتها
 باهللا العارفني أقوال - الصحبة أمهية يف واحملدثني

 

 :وآثارها وفائدا أمهيتها -١
 صـاحبه  صـفات  يكتسب والصاحب وسلوكه، وأخالقه املرء شخصية يف عميقاً أثراً للصحبة إن  

 منـهم  له ويكون الناس خيالط أن بد ال بالطبع اجتماعي واإلنسان العملي، واإلقتداء الروحي بالتأثر
 واحنطـت  أخالقه، احندرت واون والفسوق والشر الفساد أهل من اختارهم فإن ؛ وأصدقاء أخالء
 .دركهم إىل ويهوي همحضيض إىل يصل حىت يشعر، أن دون تدرجيياً صفاته

 أوج إىل يرتفع أن يلبث فال تعاىل باهللا واملعرفة واالستقامة والتقوى اإلميان أهل صحبة اختار إذا أما  
 ويتحرر اإلهلية، واملعارف العالية، والصفات الراسخ، واإلميان القومي، اخلُلق منهم ويكتسب عالهم،
 .وجلسائه أصحابه مبعرفة الرجل أخالق تعرف وهلذا. خلُِقِه ورعونات نفسه، عيوب من
 عن وسل تسأل ال املرء عن الردي مع فتردى األردى تصحب وال خيارهم فصاحب قوم يف كنت إذا
 والدرجـة  السـامي  املقام هذا عليهم اهللا رضوان الصحابة نال وما  يقتدي باملقارن قرين فكل قرينه
 وجمالستهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول صاحبتهممب إال اجلاهلية ظلمات يف كانوا أن بعد الرفيعة

 .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بأصحاب باجتماعهم إال العظيم الشرف هذا التابعون أحرز وما. له
 عليه اهللا صلى اهللا لرسول فإن الساعة، قيام إىل خالدة عامة السالم عليه حممد سيدنا رسالة أن ومبا  

 فكـانوا  والتقوى، واإلميان واخلُلق العلم نبيهم عن ورثوا تعاىل، باهللا العارفني ماءالعل من وراثاً وسلم
 احلـق  طريـق  لإلنسانية ليضيؤوا نوره من يقتبسون اهللا، إىل والدعوة واإلرشاد اهلداية يف عنه خلفاء

 ومن ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من اقتبسوه الذي حاهلم من إليه سرى جالسهم فمن والرشاد،
 .وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول اتصل فقد حبباهلم حبله ربط ومن الدين، نصر فقد نصرهم

 .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نبع من استقى فقد وإرشادهم هدايتهم من استقى ومن  
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 يف واضـحاً  أحـواهلم،  يف حيـاً  سلوكهم، يف ممثَّالً الدين، للناس ينقلون الذين هم الوراث هؤالء 
 :بقوله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عناهم الذين من هم وسكنام، حركام

" كـذلك  وهـم  اهللا أمر يأيت حىت خذهلم من يضرهم ال احلق على ظاهرين أميت من طائفة تزال ال  "
 االعتصـام  كتـاب  يف صحيحه يف البخاري وأخرجه اإلمارة، كتاب يف صحيحه يف مسلم أخرجه[

 ].السنة كتاب يف ماجه وابن الفنت، كتاب يف الترمذي وأخرجه آخر، بلفظ والسنة بالكتاب
 .قطر منهم خيلو وال الزمان، مر على أثرهم ينقطع ال  
 ـم  يشقى ال القوم هم قاتل، سم عنهم والبعد جمرب، ترياق صحبتهم املرشدون الوراث وهؤالء  

 العقيدة، وغرس األخالق، وذيب النفوس، صالحإل الفعال العملي العالج هي مرافقتهم ؛ جليسهم
 عمليـة  خصال هي إمنا الكراريس، ومطالعة الكتب، بقراءة تنال ال أُمور هذه ألن اإلميان، ورسوخ
 .الروحي والتأثر القليب باالستقاء وتنال ،باإلقتداء تقتبس وجدانية،

 كالريـاء  بنفسه، يدركها ال خفية وعلل قلبية، أمراض من خيلو ال إنسان فكل أخرى، ناحية ومن  
 يعتقد قد بل... والبخل والكرب والعجب والظهور، الشهرة وحب واألنانية واحلسد، والغرور والنفاق

 .املبني والضالل املركب، اجلهل هو وهذا ديناً، وأقومهم خلقاً، الناس أكمل أنه
 :تعاىل قال  
 يحسـنون  أنهم حيسبون وهم الدنيا احلياة يف سعيهم لَّض الذين أعماالً باألخسرين ننبئُكم هل قُلْ{

 ].١٠٤-١٠٣: الكهف[}  صنعاً
 ال فكذلك حاله، حقيقة عن له تكشف مستوية، صافية مبرآة إال وجهه عيوب يرى ال املرء أن فكما  
 يصـاحبه  إمياناً، وأقوى خلقاً، وأقوم حاالً، منه أحسن صادق، ناصح خملص مؤمن أخ من للمؤمن بد

 .حباله أو بقاله إما القلبية أمراضه خفايا عن له ويكشف النفسية، عيوبه فرييه ويالزمه،
. عنه اهللا رضي هريرة أيب عن داود أبو رواه" [املؤمن ِمرآةُ املؤمن: "والسالم الصالة عليه قال وهلذا  

" يرالقـد  فـيض . "حسـن  إسـناده : العراقـي  الـزين  وقـال " املفرد األدب "يف البخاري ورواه
 ].٢٥٢ص/٦ج
 مجال تشوه اليت اجلرباء ومنها املستوية، الصافية فمنها ؛ وأشكال أنواع املرايا أن نالحظ أن وعلينا  

 .تصغر أو تكبر اليت ومنها الوجه،
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 نفسـك  يف تظـن  حىت فيمدحك حقيقتها، على نفسك يريك ال الذي فمنهم ؛ األصحاب وهكذا  

 املؤمن أما. نفسك إصالح من وتقنط تيأس حىت يذمك أو والعجب، غرورال عليك ويدخل الكمال،
 وهكـذا  قبله مرشد عن ورث كامل، مرشد بصحبة مرآته صقلت الذي الصادق املرشد فهو الكامل

 لإلنسـانية  األعلى املثل تعاىل اهللا جعلها اليت املرآة وهو وسلم، عليه اهللا صلى اهللا برسول يتصل حىت
 :ىلتعا قال ؛ الفاضلة

}  كـثرياً  اَهللا وذكـر  اآلخـر  واليوم اهللا يرجو كان ِلمن حسنةٌ أُسوةٌ اهللا رسول يف لكم كان لقد{
 ].٢١: األحزاب[
 احملمـدي  الـوارث  صحبة هو اخللقية بالكماالت والتحلي النفوس لتزكية املوصل العملي فالطريق  

 مـن  جمالسـه  وحضور مبالزمته وتشفى اً،وأخالق وتقوى إمياناً بصحبته تزداد الذي الصادق واملرشد
 املثالية، الشخصية عن صورة هي اليت بشخصيته شخصيتك وتتأثر النفسية، وعيوبك القلبية أمراضك
 .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول شخصية

 عللـه  مـن  يتخلص وأن القلبية، أمراضه يعاجل أن بنفسه يستطيع أنه يظن من خطأ يتبني هنا ومن  
 وذلـك . وسلم عليه اهللا صلى الرسول أحاديث على واإلطالع الكرمي، القرآن قراءة ردمبج النفسية
 طبيـب  من معهما بد فال والقلبية، النفسية العلل ملختلف األدوية أنواع مجعا قد والسنة الكتاب ألن
 مرادهـا،  غري على العبارة هذه ففهم القراء بعض تسرع [عالجها علة ولكل دواؤه داء لكل يصف
 أن واحلقيقـة  تالومـا،  يف وزهدنا املطهرة، النبوية والسنة الكرمي القرآن أمهية من نقصنا أننا وظن
...) الكرمي القرآن قراءة مبجرد: (عبارة ففي. ما ومتسكاً هلما تعظيماً الناس أكثر هم التصوف رجال
 الفهـم  مـن  أيضاً بد ال بل الشريفة والسنة الكرمي القرآن قراءة على االقتصار يكفي ال أنه إىل بيان

 الـدليل  (حبث يف سنوضحه كما الصاحلة للصحبة يدعوان والسنة الكتاب أن املعلوم ومن والعمل،
 قـراءة  بلزوم واضح تصريح...) معهما بد فال: (عبارة ويف). والسنة الكتاب من الصحبة أمهية على

 وحيضـون  النفوس يزكون الذين املرشدين صحبة ذلك إىل يضاف مث الشريفة، والسنة الكرمي القرآن
 ].والسنة الكتاب وتطبيق قراءة على الناس

 وقاله حباله نفوسهم ويزكي الصحابة قلوب يطبب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان فقد  
 فدخل املسجد، يف كنت: (قال عنه اهللا رضي كعب بن أُيب اجلليل الصحايب مع حدث ما ذلك فمن  

 الصـالة  قضـيا  فلما صاحبه، قراءة سوى فقرأ آخر دخل مث عليه، أنكرا قراءة فقرأ فصلى، رجل
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 آخر فدخل عليه، أنكرا قراءة قرأ هذا إن: فقلت وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول على مجيعاً دخلنا
 شـأما،  النيب فحسن فقرآ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأمرمها. صاحبه قراءة سوى قراءة فقرأ

 ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأى فلما اجلاهلية، يف كنت إذ وال التكذيب من نفسي يف فسقط
 يف مسـلم  أخرجه) [فَرقاً وجل عز اهللا إىل أنظر وكأين عرقاً، ففضت صدري، يف ضرب غشيين قد

 ].أحرف سبعة على القرآن بيان باب يف صحيحه
 القـرآن  قراءة مبجرد نفوسهم يطببوا أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب يستطع مل وهلذا  

 واملشـرف  هلم املزكي هو فكان ؛ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مستشفى الزموا ولكنهم الكرمي،
 :بقوله تعاىل اهللا وصفه كما تربيتهم، على

}  كمـةَ واِحل الكتـاب  ويعلّمهـم  ويزكّيهم آياته عليهم يتلو منهم رسوالً األميني يف بعثَ الذي هو{
 ].٢: اجلمعة[
 التزكية، حالة يعطيهم} يزكيهم{: تعاىل قوله من املراد إذ آخر، شيء القرآن وتعليم شيء، فالتزكية  

واجلمـع  الصحة، وحالة الصحة علم بني الفرق هو كما التزكية وحالة التزكية علم بني كبري ففرق 
 .الكمال هو بينهما

 الكـثرية،  اإلسالمية العلوم على ويطلعون الكرمي، القرآن يقرؤون متحريين أناس عن نسمع وكم  
 !.صالم يف منها يتخلصوا أن يستطيعون ال ذلك مع وهم الشيطانية، الوساوس عن ويتحدثون

 بل الطب، كتب قرأ ولو بنفسه نفسه يطبب أن يستطيع ال اإلنسان أن احلديث الطب يف ثبت فإذا  
 األمـراض  فإن مرضه، دقائق من عليه عمي ما على ويطلع علله، خفايا يكشف طبيب من له بد ال

 .دقة وأكثر خفاء وأشد خطراً، أعظم ألا املزكي، للطبيب احتياجاً أشد النفسية والعلل القلبية،
 باإلرشاد، مأذون كامل مرشد يد على عللها من والتخلص النفس تزكية عملياً املفيد من كان وهلذا  
 .والتوجيه التزكية وأهلية والتقوى العلم وسلم عليه هللا صلى اهللا رسول عن ورث قد
 أقـوال  ومـن  وسلم، عليه اهللا صلى رسوله وسنة تعاىل، اهللا كتاب من أخي يا لك نورد حنن وها  

 على الدالني صحبة أمهية يثبت ما باهللا العارفني املرشدين واهلداة والفقهاء، احملدثني، من الشريعة علماء
 .الطيبة والنتائج احلسنة، اآلثار من ذلك يف وما وسلم، عليه اهللا صلى رسوله عن الوارثني اهللا
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 :تعاىل اهللا كتاب من الصحبة أمهية على الدليل -٢
: والصادقون]. ١١٩: التوبة[} الصادقني مع وكُونوا اَهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا{: تعاىل قال -١  
} عيـهِ  اَهللا عاهـدوا  ما صدقوا ِرجال املؤمنني ِمن{: بقوله اهللا عناهم الذين املؤمنني من الصفوة هم
 ].٢٣: األحزاب[
 تعـد  وال وجهـه  يريدونَ والعشي بالغداِة ربهم يدعون الذين مع نفسك واصرب{: تعاىل قال -٢  

} فُرطـاً  أمره وكان هواه واتبع ذكرنا عن قلبه أغفلنا من تِطع وال الدنيا احلياِة زينةَ تريد عنهم عيناك
 ].٢٨: الكهف[
 .وِإرشادها أُمته تعليم قبيل من وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول هنا اخلطاب  
 .رجع: أناب]. ١٥: لقمان[} إيلَّ أناب من سبيلَ واتِبع{: تعاىل قال -٣  
 ويلـىت  يا . سبيالً الرسوِل مع ذتاتخ ليتين يا يقولُ يديِه على الظاملُ يعض ويوم{: تعاىل قال -٤  

} خـذوالً  لإلنسـان  الشيطان وكان جاَءين إذ بعد الذكر عن أضلَّين لقد . خليالً فالناً أتِخذْ مل ليتين
 ].٢٩-٢٧: الفرقان[
 ].٦٧: الزخرف[} املتقني إال عدو لبعٍض بعضهم يومئٍذ األخالُء{: تعاىل قال -٥  
 ].٥٩: الفرقان [ }خبرياً به فاسألْ الرمحن العرِش لىع استوى مث{: تعاىل قال -٦  
 عزم بعد السالم عليه باخلَِضر التقى حني السالم عليه موسى سيدنا لسان على حاكياً تعاىل قال -٧  

 لـن  إنـك  قـال  . رشداً علِّمت مما تعلِّمِن أنْ على أتِبعك هل{: شاق وسفر طويل، وعناء صادق،
 ].٦٧-٦٦: الكهف[ }اًصرب معي تستطيع

 
 :الشريفة األحاديث من الصحبة أمهية على الدليل -٣
 املسِك، كحامِل السوِء وجليِس الصاحل اجلليِس مثَلُ إمنا: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال -١  

 طيبة، اًرحي منه جتد أن وإما منه، تبتاع أن وإما) يعطيك (يحِذيك أن إما املسِك فحاملُ الكري، ونافخ
كتـاب  يف صـحيحه  يف البخاري رواه) [منتنة رحياً فيه جتد أن وإما ثيابك حيرق أن إما الكِري ونافخ 

 ].عنه اهللا رضي األشعري موسى أيب عن والصلة الرب كتاب يف ومسلم الذبائح
 ذكَّركُم من: "قال ؟ خري جلسائنا أي اهللا رسول يا: قيل: قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن -٢  
 الصحيح رجال ورجاله يعلى أبو رواه" [عملُه اآلخرة يف وذكَّركم منطقُه، علمكم يف وزاد رؤيته، اهللا
 ].٢٢٦ص/١٠ج" الزوائد جممع "يف كما
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 ديـن  علـى  الرجل: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عن -٣  
 حسـن  حـديث  وقال الزهد كتاب يف والترمذي داود أبو رواه" [خيالل من أحدكم فلينظر خليله،
 ].غريب

 اهللا عباد من إن: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر عن -٤  
 رسول يا: قالوا اهللا، من مبكام القيامة يوم والشهداء األنبياء يغبطهم شهداء، وال بأنبياء هم ما ألناساً
 فـواهللا  يتعاطوا، أموال وال بينهم أرحام غري على اهللا بروح حتابوا قوم هم: قال ؟ هم من فخبرنا اهللا
 وقـرأ  الناس، حزن إذا حيزنون وال الناس، خاف إذا خيافون وال نور، لعلى وإم لنور، وجوههم إن

 ].داود أبو رواه]" [٦٢: يونس[} حيزنون هم وال عليهم خوف ال اهللا أولياء إنَّ أال{: اآلية هذه
  يعمـل  أن يسـتطيع  وال القـوم  حيب الرجل ؛ اهللا رسول يا: قلت عنه اهللا رضي ذر أيب عن -٥  

 ].داود أبو رواه" [أحببت من مع ذر أبا يا أنت: "قال ؟ عملهم
 ؟ حنظلـة  يـا  أنت كيف: فقال عنه، اهللا رضي بكر أبو لقيين: قال عنه اهللا رضي حنظلة عن -٦  

وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول عند نكون: قلت! ؟ تقول ما اهللا، سبحان: قال. حنظلة فقنا: قلت 
 عافسـنا  وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول عند من خرجنا فإذا عني، رأي كأنا والنار باجلنة يذكِّرنا
". هـذا  مثل لقىلن إنا اهللا فو: "عنه اهللا رضي بكر أبو قال. كثرياً نسينا والضيعات واألوالد األزواج
 رسول يا حنظلة نافق: فقلت وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول على دخلنا حىت بكر وأبو أنا فانطلقت

 تـذكِّرنا  عنـدك  نكون اهللا رسول يا: قلت" ؟ ذاك وما: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال اهللا،
 فقـال . كثرياً نسينا والضيعات، ألزواجا عافَسنا عندك من خرجنا فإذا العني، رأي كأنا واجلنة بالنار
 الـذكر  ويف عندي تكونون ما على تدومون لو بيده نفسي والذي: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 "-مـرات  ثـالث  - وساعة ساعة حنظلة يا ولكن طُرِقكم، ويف فُرِشكم على املالئكة لصافحتكم
 ضـيعة  مجع: والضيعات ؛ والعبنا عاجلنا :عافسنا ومعىن. التوبة كتاب يف صحيحه يف مسلم رواه [
 ].صناعة أو حرفة أو مال من الرجل معاش وهو

 النفـوس،  يف وأثرها الصحبة، أمهية مبجموعها تبني غريها وكثرياً الذكر السالفة األحاديث هذه إن  
 كانـت  كيف بوضوح يظهر الذي حنظلة حديث سيما وال. والتربية لإلصالح العملي السبيل وأا

 جـذوة  النفـوس  يف وتزكـي  اليقني، أنوار القلوب يف تشع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول السةجم
 باإلميان وتسمو املادة، أدران من القلوب وتطهر أقدس، مالئكي مستوى إىل باألرواح وترتفع اإلميان،
 .والشهود املراقبة مستوى إىل
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 اإلميـان،  وتزيد النفوس، تزكِّي وصحبتهم، لموس عليه اهللا صلى اهللا رسول وراث جمالسة وهكذا  
 متع إىل وميله بالدنيا، القلب وانشغال الغفلة، يورث عنهم والبعد. تعاىل باهللا وتذكر القلوب وتوقظ
 .الزائلة احلياة

 
 :وآداا الصحبة أمهية يف واحملدثني الفقهاء أقوال -٤
 :اهليثمي حجر ابن
": احلديثية الفتاوى "كتابه يف املكي اهليثمي حجر بن الدين شهاب دأمح احملدث الفقيه الشيخ يقول  
 اجلامع أستاذه به يأمره ملا مدمياً يكون أن املعارف هذه إىل الوصول قبل بالسالك األوىل أن واحلاصل(

 يعطـي  الربانية، وحكمه الذوقية معارفه فبمقتضى األعظم، الطبيب هو فإنه واحلقيقة، الشريعة لطريف
 للمحـدث  ٥٥ص" احلديثية الفتاوى) ["لغذائها واملصلح بشفائها الالئق هو يراه ما ونفٍْس بدن كل
 ].هـ٩٧٤ سنة تويف املكي اهليثمي حجر بن أمحد

 
 

 :الرازي الدين فخر اإلمام
 يف الثالـث  البـاب : (الفاحتة سورة تفسريه عند املشهور تفسريه يف الرازي الدين فخر اإلمام قال  

 ملا إنه: بعضهم قال: الثالثة اللطيفة... مسائل فيه) الفاحتة (السورة هذه من املستنبطة عقليةال األسرار
 ] ٧:الفاحتة[} عليهم أنعمت الذين صراطَ{: قال بل عليه يقتصر مل} املستقيم الصراط اهدنا{: قال
 بشـيخ  اقتدى إذا إال واملكاشفة اهلداية مقامات إىل الوصول إىل له سبيل ال املريد أن على يدل وهذا
 أكثـر  على غالب النقص ألن وذلك واألضاليل، األغاليط مواقع عن وجينبه السبيل، سواء إىل يهديه
 الناقص به يقتدي كامل من بد فال الغلط، عن الصواب ومتييز احلق بإدراك وافية غري وعقوهلم اخللق،
 ومعـارج  السـعادات  مـدارج  إىل يصل فحينئذ الكامل، عقل بنور الناقص ذلك عقل يتقوى حىت

 الـرازي  الـدين  فخـر  لإلمـام  الكـبري  بالتفسـري  املشتهر" الغيب مفاتيح تفسري) ["الكماالت
 ].١٤٢ص/١ج
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 :الباجوري إبراهيم الشيخ
 صـاحب  اللقـاين  إبراهيم الشيخ كالم شرحه عند الشافعي الباجوري إبراهيم اإلسالم شيخ قال  
 ":التوحيد جوهرة"

ــا   ــان خي ــا ك ــن كم ــقوك     ر اخلل
 

ــق    ــاً للحـ ــم تابعـ ــف ِحلـ  حليـ
 ااهدة كانت وإذا: قال أن إىل... اخللق خيار عليها كان اليت األخالق مثل بأخالٍق متصفاً كن أي(  

 يف رجل ألف وعظ من أنفع رجل ألف يف رجل حال: لقوهلم أنفع، كانت العارفني من شيخ يد على
 وجده فإن عنه األخذ قبل يزنه بأن والسنة، الكتاب على عارفاً شيخاً يلزم أن للشخص فينبغي. رجل
 يتوىل واهللا باطنه، صفاء به يكون ما حاله من يكتسب فعساه معه، وتأدب الزمه، والسنة الكتاب على
 وهو عصره يف األزهر شيخ الباجوري إبراهيم والشيخ. ١٣٣ص للباجوري" اجلوهرة شرح) ["هداه
 ].هـ١٢٧٧ عام تويف الشافعي املذهب يف نياحملقق ومن األعالم العلماء من
 
 :مجرة أيب ابن
 رسـول  حديث األندلسي األزدي مجرة أيب بن اهللا عبد حممد أبو الورع احملدثُ احلافظ اإلمام شرح  
 اهللا صـلى  النيب إىل رجل جاء: (قال عنهما، اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عن: وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 أن وبعـد ) فجاهـد  ففيهما: قال نعم،: قال" ؟ والداك أحي: "فقال اجلهاد يف نهفاستأذ وسلم، عليه
 :العاشر الوجه يف قال له، وجوه عشرة بين شرحه

 فريشـد  به، عارف يد على يكون أن فيه السنةُ وااهدات، السلوك يف الدخول أن على دليل فيه  (
 أراد أن ملـا  عنه اهللا رضي الصحايب هذا ألن السالك حال إىل بالنسبة واألسد فيه، األصلح هو ما إىل

 يف هو ما هذا وأعرف، منه أعلم هو من استشار حىت ذلك يف نفسه برأي يستبد مل اجلهاد إىل اخلروج
 البـن  البخاري صحيح خمتصر شرح" النفوس جة!) ["؟ األكرب اجلهاد يف به فكيف األصغر اجلهاد
 ].١٤٦ص/٣ج. هـ٦٩٩ سنة املتوىف مجرة أيب
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 :اجلوزية قيم ابن
 هـو  هل فلينظر برجل، يقتدي أن العبد أراد فإذا: (القيم بابن الشهري حممد اهللا عبد أبو احلافظ قال  
 هـو  عليـه  احلاكم كان فإذا. ؟ الوحي أو اهلوى عليه احلاكم وهل الغافلني، من أو الذكر أهل من

 وقدوتـه  شيخه يف ينظر أن للرجل فينبغي: قال أن إىل... فُرطا أمره كان الغفلة أهل من وهو اهلوى،
 السـنة،  واتبـاع  تعاىل، اهللا ذكر عليه غلب ممن وجده وإن منه، فليبعد كذلك وجده فإن ومتبوعه،

 الكلـم  مـن  الصـيب  الوابل) ["بغرزه فليستمسك أمره، يف حازم هو بل عليه، مفروط غري وأمره
 ].هـ٧٥١ سنة املتوىف اجلوزية قيم البن ٥٣ص" الطيب

 
 :عاشر بن الواحد عبد

 املرشـد  "املسـماة  مالك فقه وعبادات العقائد منظومة يف عاشر بن الواحد عبد املالكي الفقيه قال  
 :طيبة آثار من تنتج وما املرشد الشيخ صحبة ضرورة مبيناً" املَعني

  ــالك ــارف املس ــيخاً ع ــحب ش     يص
اهللا إذا رآه هــذَكِّر     يــــــــــ

ـ  ــب الـ ــاسِ يحاس ــى األنف     نفس عل
ــالِ   ــروض رأس املـ ــظُ املفـ     وحيفـ
ــهِ  ــفِو لُبـ ــذكر بصـ ــر الـ     ويكثـ
العـــاملني لـــرب الـــنفْس جياهـــد    
ــهِ  ــاً بـ ــد ذاك عارفـ ــري عنـ     يصـ
 ــطفاه ــه واصــ ــه اإللــ     فحبــ

١ 

   ــك ــِه املَهاِلــ ــِه يف طريِقــ  يقيــ
  إىل مــــواله ويوصــــلُ العبــــد 
 لِقســــطَاِسويــــِزنُ اخلــــاطر با  
ــوايل     ــِه يـ ــه بـ ــلَ ربحـ  والنفـ
ــه    والعــــونُ يف مجيــــِع ذا ِبربــ
  ــيقني ــاِت الــ  ويتحلَّــــى مبقامــ
ــه      ــن قلِب ــالَ ِم خ هــري ــراً، وغ ح 
  بــــاهتوِس واجحلضــــرِة القــــد 

١ 
 

 املرشـد  على املبني النور "كتابه يف بالكايف املعروف يوسف بن حممد الشيخ املنظومة هذه شارح قال
 قوياً سبباً يكون أي ؛ اهللا يذكِّره أنه من ملريده حيصل ما السالك، الشيخ صحبة نتائج من إن": (املعني
 أخرجـه  ما لذلك ويشهد إياها، اهللا ألبسه اليت املهابة من عليه ِلما الشيخ رأى إذا ربه املريد ذكر يف

 ).لرؤيتهم تعاىل اهللا ِكرذُ رؤوا إذا الذين أفضلكم (عنه اهللا رضي أنس عن احلاكم
 
 



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-٣٠-

 عيـوب  مـن  يريه ما بسبب مواله إىل العبد يوصل أنه أيضاً السالك الشيخ هذا صحبة مثرة ومن  
 وال ضـراً،  وال نفعـاً  ملخلوٍق وال لنفسه يرى فال تعاىل، اهللا إىل اهللا غري من باهلروب ونصحه نفسه،
 هللا والسـكنات  احلركات يف والتصرفات اتاالنقالب مجيع يرى بل جلب، أو دفٍع يف ملخلوٍق يركن
 .تعاىل اهللا إىل الوصول معىن وهذا تعاىل،

 ويريـه  لـه،  فيشخصها للمريد، تعاىل اهللا عن القاطعة العيوب إظهار هي املريد مع الشيخ ففائدة  
 مـا  خاطراً يكتم أالَّ نفسه وألزم لشيخه، نفسه مقاليد ألقى صادق مريد مع إال هذا يتم وال دواءها،
" املعـني  املرشـد  علـى  املبني النور) ["البتة بشيخه ينتفع فال واحداً ولو كتمه إذا وأما شيخه، عن
 ].١٧٨ص
 

 ":الكشاف حاشية "صاحب الطييب
 علمه، مبا يقتنع أن - زمانه أهل واحد صار حىت العلم يف تبحر ولو - للعامل ينبغي ال: (الطييب قال  
 احلق حيدثهم ممن يكون حىت املستقيم، الطريق على ليدلوه الطريق بأهل عاالجتما عليه الواجب وإمنا
 كـدورات  من علمه شاب ما جيتنب وأن األدناس، من ويخلَّص باطنهم، صفاء شدة من سرائرهم يف

 مـن  واالقتباس قلبه، على اللدنية العلوم لفيضان يستعد حىت بالسوء، األمارة نفسه وحظوظ اهلوى
 النفـوس،  أمـراض  بعـالج  عامل كامل شيخ يد على إال عادة ذلك يتيسر وال ؛ بوةالن أنوار مشكاة
 األمارة نفسه رعونات من ِليخرجه وذوقاً، علماً معامالا وحكمة املعنوية، النجاسات من وتطهريها
 إىل يرشـده  لـه،  شيخاً اإلنسان اختاذ وجوب على الطريق أهل أمجع فقد. اخلفية ودسائسها بالسوء
 سـائر  يف وخشـوعه  حضـوره  ليصح بقلبه، اهللا حضرة دخول من متنعه اليت الصفات تلك زوال

 واجـب،  الباطن أمراض عالج أن شك وال واجب، فهو به إال الواجب يتم ال ما باب من العبادات،
 بلده يف جيد مل وإن ورطة، كل من يخِرجه شيخاً يطلب أن األمراض عليه غلبت من كل على فيجب
- ٤٤ص الشافعي الكردي أمني الشيخ للعالمة" القلوب تنوير) ["إليه السفر عليه جبو إقليمه أو

٤٥.[ 
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 :وآداا الصحبة فائدة يف التصوف رجال من باهللا العارفني أقوال -٥
 والطاعة، السمع على أُسسها تقوم خالصة، تعبدية حياة على الناس أحرص هم الصوفية السادة إن  

 علـى  قامـت  اليت الروحية املدارس تلك بينهم فنشأت مرشد، توجيه أو ح،ناص لنصيحة واإلذعان
 .واملريد الشيخ بني الروح صالت وأقوى والتقومي، التربية أساليب أعظم

 ورضـاه  اهللا معرفـة  إىل املوصـل  احلق طريق سلوك أراد من كل تعاىل باهللا العارفون يوصي ولذا  
 حضـرته  إىل املوصلني تعاىل، اهللا على الدالني املرشدين ؤالء والتصديق االعتقاد وروحها بالصحبِة،
 .القدوسية

 

 :الغزايل حامد أبو
 ال إذ عـني،  فرض الصوفية مع الدخول: (تعاىل اهللا رمحه الغزايل حامد أبو اإلسالم حجة اإلمام قال  
 ].٧ص/١ج عجيبة البن" احلكم شرح) ["السالم عليهم األنبياء إال مرض أو عيب من أحد خيلو

 صـحبت  حىت العارفني، ومقامات الصاحلني، ألحوال منكراً أمري مبدأ يف كنت: (اهللا رمحه وقال  
 املنام، يف تعاىل اهللا فرأيت بالواردات، حظيت حىت بااهدة يصقلين يزل فلم) النساج يوسف (شيخي
 باعوا الذين وهم نظري، حمل أرضي يف جعلتهم أقواماً واصحب شواغلك، دع حامد، أبا يا: يل فقال

 وبينـهم  بينك والقاطع فعلت، قد: قال م، الظن حسِن برد أذقتين إال بعزتك: قلت حببي، الدارين
 مـن  أنـواراً  عليك أفضت فقد صاغراً، منها خترج أن قبل خمتاراً منها فاخرج الدنيا، حبب تشاغُلُك
 املنـام،  عليه فقصصت) النساج يوسف (شيخي إىل وجئت مسروراً فرحاً فاستيقظت. قدسي جوار
... التأييـد  بِإمثد بصريتك ستكحل صحبتين إنْ بل البداية، يف ألواحنا هذه حامد أبا يا: وقال فتبسم
 ].مبصر هـ١٣٨٢ سنة تويف. ١٥٤ص سرور الباقي عبد لطه" صوفية شخصيات) ["اخل
 ويرفع الطريق، على ليدله ومرب دمرش له يكون أن احلق طريق سالِك حق يف جيب مما: (أيضاً وقال  
 الذي كالزارع املريب يكون أن التربية ومعىن احملمودة، األخالق مكاا ويضع املذمومة، األخالق عنه
 أن إىل مراراً الزرع ويسقي خارجاً، وطرحه قلعه بالزرع مضراً نباتاً أو حجراً رأى فكلما الزرع، يريب
 للسالك بد ال أنه علمت للمريب، حمتاج الزرع أن علمت وإذا ؛ غريه من أحسن ليكون ويترىب، ينمو
 هلـم،  دلـيالً  ليكونـوا  للخلق والسالم الصالة عليهم الرسل أرسل تعاىل اهللا ألن البتة، مرشد من

 قـد  اآلخرة الدار إىل والسالم الصالة عليه املصطفى انتقال وقبل ؛ املستقيم الطريق إىل ويرشدوهم
 ال فالسـالك  القيامـة،  يوم إىل وهكذا ؛ اهللا طريق إىل اخللق ليدلوا عنه نواباً الراشدين اخللفاء جعل
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 سنة تويف. ١٨ص الغزايل اإلسالم حلجة" التصوف يف التصانيف خالصة) ["البتة املرشد عن يستغين
 ].طوس يف هـ٥٠٥

 سـبيل  فـإن  يل،السب سواء إىل ليهديه حمالة ال به يقتدي وأستاذ شيخ إىل املريد حيتاج: (قوله ومن  
 ال طرقـه  إىل الشيطان قاده يهديه، شيخ له يكن مل فمن ظاهرة كثرية الشيطان وسبل غامض، الدين
 بنفسه املستقل ويكون وأهلكها، بنفسه خاطر فقد خفري بغري املهلكة البوادي سبل سلك فمن. حمالة

 املريد فمعتصم تثمر، مل وأورقت مدة بقيت وإن القرب، على جتف فإا بنفسها تنبت اليت كالشجرِة
،ه٦٥ص/٣ج" اإلحياء) ["به فليتمسك شيخ.[ 

 مل نافذة بصريته كانت فمن نفسه، بعيوب بصره خرياً بعبد أراد إذا وجل عز اهللا إن: (الغزايل ويقول  
يرى أنفسهم بعيوب جاهلون اخللق أكثر ولكن. العالج أمكنه العيوب عرف فإذا عيوبه، عليه ختْف 

 أربعة فله نفسه عيوب يعرف أن أراد فمن نفسه، عني يف اجلذع يرى وال أخيه عني يف القذى أحدهم
 :طرق

 نفسـه،  يف وحيكّمه اآلفات، خفايا على مطلٍع النفس، بعيوب بصري شيخ يدي بني جيلس أن: األول  
 وشـيخه  أستاذه فيعرفه أستاذه، مع والتلميذ شيخه، مع املريد شأن وهذا جماهداته، يف إشاراته ويتبع
 ].٥٥ص/٣ج" اإلحياء) ["اخل... عالجها طريق ويعرفه نفسه، عيوب
 :اجلزائري القادر عبد األمري

 
 ":املواقف "كتابه يف اجلزائري القادر عبد باهللا العارف األمري قال  

ـ {: السالم عليهما خلضٍر موسى قول حاكياً تعاىل اهللا قال: واخلمسون والواحد املائة املوقف  (  لْه
 الشـيخ  بعلـوم  ينتفـع  ال املريد أن اعلم ]: ٦٦:الكهف[} رشداً علِّمت مما تعلِّمِن أنْ على اتِبعك
 وال واألكمليـة،  األفضلية اعتقاده مع ويه، أمره عند ووقف التام، االنقياد له انقاد إذا إال وأحواله

 نيل يف يكفيه ذلك أن ويظن كمالال غاية الشيخ يف يعتقد الناس بعض كحال اآلخر، عن أحدمها يغين
 عليه موسى فهذا. عنه ينهاه أو به، الشيخ يأمره ملا فاعل وال ممتثل غري وهو مطلبه، وحصول غرضه،
 وجتشم لُقيه، إىل السبيل وسأل السالم عليه اخلضر لقاء طلب أمره، وفخامة قدره جاللة مع السالم،
 كله هذا ومع] ٦٢: الكهف[} نصباً هذا سفِرنا ِمن لقينا لقد{: قال كما سفره، يف ومتاعب مشاق
] ٧٠: الكهف[} ِذكراً منه لَك أُحِدثَ حىت شيء عن تسألِْني فال{: قوله وهو واحداً، ياً ميتثل مل لَما
 بشـهادة  منه أعلم اخلضر أن اجلازم السالم عليه موسى يقني مع السالم، عليه اخلَِضر بعلوم انتفع ما
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] خِضـر  عبدنا بلى،: [مين أعلم أحداً أعلم ال: السالم عليه موسى قال عندما تعاىل قولهل تعاىل، اهللا
 .عمم بل علم، دون ِعلْماً خص وما
 وأما. السالم عليه خضر علوم من شيئاً يقبل ال استعداده أن علم ما أوالً السالم عليه موسى وكان  

]. ٦٧: الكهف[} صرباً معي تستطيع لن إنك {:فقال وهلة أول ذلك علم فإنه السالم، عليه خضر
 .السيدين هذين أدب إىل العاقل فلينظر السالم عليه اخلضر علمية شواهد من وهذا

 هـل : أي ] ٦٦:الكهف[} رشداً علِّمت مما تعلِّمِن أن على أتِبعك هل{: السالم عليه موسى قال  
 .الذوق سليم كل يذوقها ما األدب حالوة من اتالكلم هذه ففي ؟ منك ألتعلم ،إتباعك يف تأذن

: الكهف[} ِذكراً منه لك أُحدثَ حىت شيء عن تسألْين فال اتَبعتين فإِن{: السالم عليه خضر وقال  
 يحدث أنه وعده بل متعطشاً، حريان السالم عليه موسى فيبقى وسكت، تسألين، فال: قال وما] ٧٠
 .تذكراً: مبعىن: ذكراً أو فعل، فيما باحلكمة علماً: أي ذكراً، له
 ممتـثالً  يكـن  مل إذا شـيئاً،  املريد عن تغين ال ألجله املقصود منه املطلوب العلم يف الشيخ فأكملية  

 أكملية تنفع وإمنا  باِهلة من النفس كانت إذا هاشم من األصل ينفع وما لنواهيه جمتنباً الشيخ، ألوامر
 استعداده، له أعطاه ما إال املريد يعطي ال فالشيخ وإال املقصود، إىل املوصلة الداللة حيث من الشيخ

 يسـتعملها  فلـم  بأدويـة  وأمره املريض حضر إذا املاهر كالطبيب أعماله، ويف فيه منطٍَو واستعداده
 أراد ما تعاىل اهللا أن على دليل املريض امتثال وعدم ؟ الطبيب مهارة عنه تغين أن عسى فما املريض،
 .أسبابه له هيأ أمراً أراد إذا اهللا فإن علته، من شفاءه

 بـالطريق  جاهل بيد قياده يلقي أن خشية املشايخ من األفضل األكمل طلب املريد على وجب وإمنا  
 القـادر  عبد واألمري ٣٠٥ص/١ج" املواقف) ["هالكه على عوناً ذلك فيكون املقصود، إىل املوصل
 الفرنسـي  االسـتعمار  أمام منيعاً سداً ووقف الطغاة، الفرنسيني جاهد الذي الكبري ااهد اجلزائري
 األمري بتصوف قولنا األمساع على لغريب وإنه. يعرف أن من أشهر ومناضالً جماهداً عاماً عشر سبعة
 متوسـط  ديـوان  وله بذلك، له يشهد" املواقف "وكتابه صفوم، من أنه مع اجلزائري، القادر عبد

 :أبياا بعض للقارىء اخترنا) الصويف أستاذي (وعنواا الرائية فيه قصيدة أطول احلجم
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    أمسعود جـاء السـعد واخلـري واليسـر        
    أسائل كـل اخللـق، هـل مـن مخـٍرب ؟           
    إىل أن دعــتين مهَّــةُ الشــيخ مــن مــدى
    فشمرت عـن ذيلـي األطـار وطـار يب         
ــا   ــاح ركابنـ ــا بالبطـ     إىل أن أخنْنـ

    فني بنفســـهأتـــاين مربـــي العـــار
ــال ــة  : وق ــداد حج ــذ أع ــإين من     ف

ــذ  ــي، م نيــت ب ــربكم"فأن ــت ب ألس"    
ــا  ــدٍم لن ــن ِق ــاك م ــد أعط ــدك ق وج    
    فقبلـــت مـــن أقدامـــه وبســـاطه
ــفْري بِإكســري ســرِه ــى ص ــى عل     وألق
ــد    ــن حمم ــه م ــي، ل ــد الفاس     حمم
ــل    ــال قائ ــا ق ــالة اهللا م ــه ص     علي

 

ـ           ا ذكـر  وولّت جيوش الـنحس لـيس هل
     ــرــين اخلَب ــدثين عــنكم، فينعش  حي
 بعيــد، أال فــادنُ فعنــدي لــك الــذخر  
 جناح اشتياق، لـيس يخشـى لـه كسـر           
ــا البشــر   ــي، ومتَّ هل  وحطــت ــا رحل
 وال عجـب، فالشــأن أضـحى لــه أمــر    
ــدر      ــا الب ــا أيه ــاك، ي ــر لقي  ملنتظ
 وذا الوقت حقَّاَ ضـمه اللـوح والسـطر          
ــا   ــا، وي ــم فين ــذخرذخريتك ــذا ال   حب
 وقال لك البشـرى، بـذا قُِضـي األمـر           
ــه   ــذهب التــرب: فقيــل ل  هــذا هــو ال
ــر    ــيم الغ ــال والش ــه، احل ــِفي اإلل ص 
 أمسعود جـاء السـعد واخلـري واليسـر          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفر هو النحاس

ـ ١٣٠٠ سـنة  يف وتويف. اجلزائر يف قيطنة بقرية م١٨٠٧ املوافق هـ١٢٢٢ سنة األمري ولد  هـ
 مث. عليهما تعاىل اهللا رمحة القبة داخل عريب بن الدين حمي األكرب الشيخ جبوار ودفن م١٨٨٣ ملوافقا

 ].م١٩٦٦ املوافق هـ١٣٨٦ عام اجلزائر بلده إىل رفاته نقل
 
 :السكندري اهللا عطاء ابن
ـ  وسـلوك  االسترشاد، على عزم ملن وينبغي: (عنه اهللا رضي السكندري اهللا عطاء ابن يقول    قطري

 خدمـة  يف القـدم  راسخ هلواه، تارك للطريق، سالك التحقيق، أهل من شيخ عن يبحث أن الرشاد،
 ].٣٠ص" الفالح مفتاح) [وزجر عنه ى عما ولينتِه أمر، ما فليمتثل وجده فإذا مواله

 واجهتك من شيخك وليس عنه، أخذت من شيخك وإمنا منه، مسعت من شيخك ليس: (أيضاً وقال  
 شـيخك  وإمنـا  الباب، إىل دعاك من شيخك وليس إشارته، فيك سرت الذي شيخك وإمنا عبارته،
 .حاله بك ض الذي شيخك إمنا مقاله، واجهك من شيخك وليس احلجاب، وبينه بينك رفَع الذي

 .املوىل على بك ودخل اهلوى، سجن من أخرجك الذي هو شيخك  
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 فنهضـت  اهللا إىل أضك ربك، أنوار فيها تجلَّت حىت قلبك، مرآة جيلو زال ما الذي هو شيخك  
 احلضـرة  نور يف بك فزج يديه، بني ألقاك حىت لك حماذياً زال وما إليه، وصلت حىت بك وسار إليه،
 "].١٦٧ص" املنن لطائف) ["وربك أنت ها: وقال

 شـرح  يف" اهلمم ظإيقا) ["مقاله اهللا على يدلك وال حاله، ينِهضك ال من تصحب ال: (أيضاً وقال  
 ].٧٤ص/١ج احلسين عجيبة بن ألمحد هـ٧٠٩ سنة املتوىف السكندري اهللا عطاء ابن حكم

 
 :اجليالين القادر عبد الشيخ

 :سره اهللا قدس اجليالين القادر عبد سيدي العينية صاحب ويقول  
ــدور أو ســاقك القضــا     وإن ســاعد املق
    فقـــم يف رضـــاه، واتبـــع ملـــراده

    يمــا جهلــت مــن امــرهوال تعتــرض ف
ــة  ــرمي كفاي ــر الك ــة اخلض ــي قص     فف
    فلمــا أضــاء الصــبح عــن ليــل ســره
ــه    ــيم وإن ــذر الكل ــه الع ــام ل     أق

١ 

    ــارع ــة ب ــق، يف احلقيق ــيخ ح  إىل ش
 ودع كل ما مـن قبـل كنـت تسـارع            
 عليــه، فــإن االعتــراض تنــازع     
 بقتـــل غـــالم، والكلـــيم يـــدافع  
 وســلَّ حســاماً للغياهــب قــاطع     
ــدائع     ــه ب ــوِم في ــم الق ــذلك عل  ك

١ 
 بيتـاً  ٥٣٤ يف" الغيبيـة  البـوادر  يف العينية النوادر "تسمى قصيدة من للجيالين،" الغيب فتوح[" 

 ].بغداد يف هـ٥٦١ سنة عنه اهللا رضي وتويف ،٢٠١ص
 

 :الشعراين الوهاب عبد الشيخ
 ":احملمدية دالعهو "كتابه يف الشعراين الوهاب عبد الشيخ الرباين العامل قال  

 كـل  بعـد  الـركعتني  على نواظب أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من العام العهد علينا أُِخذَ  (
. الصـالة  يف لنـا  يشرع مل بشيء أو الدنيا، أُمور من بشيء أنفسنا فيهما حندث أالَّ بشرط وضوء،
 اهللا خطاب عن املشغلة خلواطرا عنه يقطع حىت به، يسلك شيخ إىل العهد ذا العمل يريد من وحيتاج
 :قال مث. تعاىل

 الصالة يف النفس حديث عنك يقطع حىت تعاىل، باهللا يشغلك ناصح، شيخ يد على أخي يا فاسلك  
 يف الـنفس  حـديث  الِزِمـك  فِمن وإال ذلك، حنو أو كذا، أقول كذا، أفعلُ لكذا، أروح: كقولك
 تريـد  أن وإيـاك  ذلـك،  فاعلم نفل، وال فرض ال ة،واحد صالة منه لك يسلَم يكاد وال الصالة،
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 لواقح) ["أبداً لك يصح ال ذلك فإن علم، بغري اادلني طائفة عليه كما شيخ، بغري ذلك إىل الوصول
 رضي تويف ٥١ص/١ج الشعراين الوهاب عبد باهللا للعارف" احملمدية العهود بيان يف القدسية األنوار
 ].مصر يف هـ ٩٧٣ سنة عنه اهللا
 كتـب  أطالع كنت أنين شيخ غري من لنفسي جماهدايت صور وكانت: (أيضاً الشعراين الشيخ وقال  

 للغـزايل، " اإلحياء"و املكي طالب أليب" القوت"و" املعارف عوارف"و ،"القشريي رسالة "كـ القوم
 األول األمر فأترك ذلك خالف يل يبدو مدة بعد مث الفهم، طريق من يل ينقدح مبا وأعمل ذلك، وحنو
 خـرج  نافذاً رآه فإن ؟ ال أم ينفذ هل يدري ال درباً يدخل كالذي فكنت وهكذا،... بالثاين وأعمل
 التعب، من وأراحه أمره له بين لكان دخوله قبل الدرب أمر يعرفه مبن اجتمع أنه ولو رجع، وإالَّ منه،
 شيخ غري من سلك ومن للمريد، قالطري اختصار هي إمنا الشيخ فائدة فإن. له شيخ ال من مثال فهذا
 الليـايل  يف مكـة  إىل احلجـاج  دليل مثال الشيخ مثال ألن مقصوده، إىل يصل ومل عمره وقطع تاه،

 ].٤٩ - ٤٨ص/١ج الشعراين لإلمام" واألخالق املنن لطائف)[ "املظلمة
 مثل احتاج ملا يهاف بالطالب يسري شيخ غري من بالفهم إليها يوصلُ القوم طريق أن ولو: (أيضاً وقال  

 كانـا  أمـا  مع شيخ عن أدما أخذَ السالم عبد بن الدين عز والشيخ الغزايل اإلمام اإلسالم حجة
 اهللا على افترى فقد بأيدينا ما غري للعلم طريقاً ثَم إن: قال من كل: القوم طريق دخوهلما قبل يقوالن
 طريـق  وأثبتا. واحلجاب البطالة يف عمرنا اضيعن قد: يقوالن كانا القوم طريق دخال فلما. وجل عز
 ].٢٥ص/١ج الشعراين لإلمام" واألخالق املنن لطائف) ["ومدحاها القوم

 أنْ علـى  أَتِبعك هل{: للخضر السالم عليه موسى السيد قول الطريق ألهل شرفاً وكفى: (قال مث  
 ].٦٦: الكهف[} رشداً علِّمت مما تعلِّمِن

 عليـه،  بالفضـل  البغـدادي  محزة أليب وأرضاه عنه تعاىل اهللا رضي حنبل بن أمحد اماإلم واعتراف  
 على يدله شيخاً له الغزايل اإلمام وطلب اجلنيد، القاسم أليب اهللا رمحه سريج بن أمحد اإلمام واعتراف
 أنه مع شيخاً له السالم عبد بن الدين عز الشيخ طلب وكذلك اإلسالم، حجة كان كونه مع الطريق
على اجتماعي بعد إال الكامل اإلسالم عرفت ما: يقول عنه اهللا رضي وكان... العلماء بسلطان لُقِّب 

 مع الشيخ إىل احتاجا قد الشيخان هذان كان فإذا. وأرضاه عنه اهللا رضي الشاذيل احلسن أيب الشيخ
 الشـعراين  لإلمام" قواألخال املنن لطائف)[ "أوىل باب من أمثالنا من فغريمها بالشريعة علمهما سعة
 ].٥٠ص/١ج
 



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-٣٧-

 :الثقفي علي أبو
 إال الرجال مبلغ يبلغ ال الناس طوائف وصحب كلها العلوم مجع رجالً أن لو: (الثقفي علي أبو قال  

 ورعونـات  أعماله، عيوب يريه وناٍه، له آمٍر عن أدبه يأخذ مل ومن. ناصح مؤدب شيخ من بالرياضة
 ].٣٦٥ص للسلمي" الصوفية طبقات) ["املعامالت صحيحت يف به اإلقتداء جيوز ال نفسه،

 
 :مدين أبو
 :عنه اهللا رضي مدين أبو وقال  

 ].١٣ص" النبوية النصرة) ["يتبعه من أفسد املتأدبني، من اآلداب يأخذ مل من  (
 

 :زروق أمحد الشيخ
 دوـم  أخذه من أمت املشايخ عن والعمل العلم أخذ: (قواعده يف اهللا رمحه زروق أمحد الشيخ قال  
} إيلَّ أنـاب  من سبيلَ واتِبع {،]٤٩: العنكبوت[} العلم أوتوا الذين صدور يف بينات آيات هو بل{
 عن هو أخذ وقد والسالم، الصالة عليه عنه أخذوا والصحابة سيما املشيخة، فلزمت ،]١٥: لقمان[

 .الصحابة عن ابعونالت وأخذ نبياً، عبداً يكون أن يف إشارته واتبع جربيل،
 ووهـب  وطـاوس  هريرة، أيب يف واألعرج املسيب وابن سريين كابن به خيتصون أتباع لكلٌّ فكان  

 .ذلك غري إىل عباس، البن وجماهد
 .ذكروا كما ذكروا فيما جِلي فأخذُه والعمل العلم فأما  
 عليـه  دفنه من أيدينا عن التراب ضنانف ما: (بقوله أنس إليها أشار فقد واحلال، باهلمة اإلفادة وأما  

 حسـن  حـديث : وقال والترمذي ماجه وابن أمحد اإلمام رواه) [قلوبنا أنكرنا حىت والسالم الصالة
 اهللا صلى اهللا رسول فيه دخل الذي اليوم كان ملا: (قال عنه اهللا رضي أنس عن ولفظه غريب صحيح
 ومـا  شـيء،  كل منها أظلم فيه مات الذي اليوم كان فلما شيء كل منها أضاء املدينة، وسلم عليه
 )].قلوبنا أنكرنا حىت األيدي وسلم عليه اهللا صلى النيب عن نفضنا

 منـها،  حاضروه خيلُ مل حبالة حتقق من إذ قلوم، يف هلم نافعة كانت الكرمي شخصه رؤية أن فأبان  
 القاعـدة  زروق ألمحد" تصوفال قواعد) ["الفاسقني صحبة عن وى الصاحلني، بصحبة أمر فلذلك

٦٥.[ 
 



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-٣٨-

 :اخلواص علي
 :عنه اهللا رضي اخلواص علي سيدي وقال  

ــا   ــت تعرفُه ــاً لَس ــلكَن طريق سال ت    
 بــال دليــٍل فَتهــوي يف مهاويهــا      ١

١ 
 ].٥١ص/١ج للشعراين" املنن[" 

 ألن وذلك الطريق، اطروخم األقدام مزالق وجينبه األمان ساحل إىل السالك يوصل واملرشد الدليل ألن
 جماهلـه  علـى  مطلع السري، خبفايا عارف دليل يد على الطريق سلوك له سبق قد املرشد الدليل هذا

 أشـار  هذا وإىل غريه، بإرشاد له أذن مث املنشودة، الغاية إىل أوصله حىت له، مرافقاً يزل فلم ومآمنه،
 :منظومته يف البنا ابن

ــاِفرونا  ــوم مســ ــا القــ     وإمنــ
ــ ــلِ فــ ــه إىل دليــ     افتقروا فيــ

 ــاد ــق مثَّ عـ ــلك الطريـ ــد سـ     قـ
١ 

ــا    ــق وظاعنونــ ــرِة احلــ  حلضــ
 ِذي بصــــٍر بالســــِري واملقيــــِل  
    ــتفاد ــا اسـ ــوم مبـ ــر القـ  ِليخِبـ

١ 
 األصـلية  املباحـث  شـرح " اإلهليـة  الفتوحـات  "- البنا بابن املعروف التجييب حممد بن أمحد[ 
 ].١٤٢ص/١ج
 

 :مشياهلا حممد الشيخ
 :تعاىل اهللا رمحه اهلامشي حممد سيدي اهللا على والدال العارفني مريب الكبري شيخنا قال  

 ومهة صريح، وذوق صحيح، علم له ناصح، صادق باهللا، عارٍف حي شيخ يد على أخي يا فاسلك  (
 املسـالك، ب عـارف  املتأدبني، عن أدبه وأخذ املرشدين، يد على الطريق سلك مرضية، وحالة عالية،
 يف ويسـايرك  اهللا، سوى من الفرار ويعلمك اهللا، على اجلمع على ويدلك املهالك طريقك يف ليقيك
 أحببته، عرفته فإذا إليك، اهللا بإحسان ويعرفك نفسك، إساءة على يوقفك اهللا، إىل تصل حىت طريقك
 والـذين {: تعاىل الق حلضرته، واصطفاك لطريقه، هداك فيه جاهدت وإذا فيه، جاهدت أحببته وإذا

 فيـه  واألصل واجب، به واإلقتداء الشيخ فصحبة]. ٦٩: العنكبوت[} سبلَنا لَنهِدينهم فينا جاهدوا
 اَهللا اتقـوا  آمنـوا  الذين أيها يا{: تعاىل وقوله] ١٥: لقمان[} إيلَّ أناب من سبيلَ واتِبع{: تعاىل قوله

 ].١١٩: التوبة[} الصادقني مع وكونوا
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 أين يقال وال نافذة، بصرية ذي كامل مرشد من اخللق تربية يف اإلذن له يكون أن أيضاً شرطه ومن  
نري اهللا عطاء ابن قال كما نقول ألنا ؟ وصفه هذا مدال": (املنن لطائف "يف السكَن كِوزعوجـود  ي 

 .مرشداً جتد صدقاً ِجد). طلبهم يف الصدق وجود يعوزك وإمنا الدالني،
ــب    ــدِق الطَّل ــر اهللا يف ِص ــن س     لِك

ــم ِريَء   ١ ــب* كَ جالع ــن ــحابِه ِم  يف أص
١ 

 ].للمجهول مبين] قيل [وزن على*[
 مـن  أودعه ما على وأطلعك عليه، اهللا دلك بويل االقتداء يكون إمنا: (أيضاً" املنن لطائف "يف وقال

 بـك  فسلك القياد، إليه فألقيت ته،خصوصي وجود يف بشريته شهود عنك فطوى لديه، اخلصوصية
 ).اخل... الرشاد سبيل

 ومل عليه، الدليل حيث من إال أوليائه على الدليل جيعل مل من سبحان: ِحكَِمِه يف اهللا عطاء ابن وقال  
 التلمسـاين  اهلـامشي  حممد للشيخ" العارفني شطرنج شرح)["إليه يوصله أن أراد من إال إليهم يوصل

 ].عليه اهللا رمحة اهلامشي شيخنا ترمجة من شيئاً سنذكر هذا تابناك آخر ويف. ١٤ص
 

 احملمدي الوارث عن البحث
 اآلداب دروس وتلقـي  الكمـال،  مـدارج  يف للترقي احملمدي الوارث صحبة أمهية يتبني سبق مما  

 .القلبية واألمراض اخلفية العيوب واكتشاف والفضائل،
 ؟ وأوصـافه  شروطه هي وما ؟ معرفته إىل والوصول ؟ ليهإ االهتداء كيف: سائل يسأل قد ولكن  

 :فنقول
 العـزم،  يصـدق  أن عليه الطبيب، إىل حباجته املريض كشعور إليه حباجته الطالب يشعر حني -١  

 سجوده يف ويدعوه الليل، جوف يف يناديه منكسر، ضارع بقلب تعاىل اهللا إىل ويتجه النية، ويصحح
 ).إليك يوصلين من إىل وأوصلين عليك، يدلين من على دلَّين اللهم: (صالته وأعقاب

 بعضـهم  يشيعه ملا ملتفت غري وانتباه بدقة املرشد عن ويسأل ويفتش بلده، يف يبحث أن عليه -٢  
 ثالثة على ونفيها اخلصوصية إثبات يف والناس: (عجيبة ابن يقول [الزمن هذا يف املريب املرشد فقد من

 :أقسام
 .العوام أقبح وهم ؛ املتأخرين عن ونفوها للمتقدمني أثبتوها قسم -١  
 .بركتهم اهللا فحرمهم زمام، يف أخفياء إم: وقالوا وحديثاً، قدمياً أقروها وقسم -٢  
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 م، وظفروا وعرفوهم، السلف، خبصوصية إقرارهم مع زمام، أهل يف اخلصوصية أقروا وقوم -٣  
 سبحان: (احلكم ويف حضرته، إىل ويقرم إليه يرحلهم أن اهللا أراد الذين السعداء وهم ؛ وعظموهم

 يوصـله  أن أراد مـن  إال إليهم يوصل ومل ؛ عليه الدليل حيث من إال أوليائه على الدليل جيعل مل من
 ؛ قـائم  اهللا وملك عامة، تعاىل اهللا قدرة فإن انقطع، التربية شيخ أن زعم من على يرد وذا.  )إليه

 عجيبة البن" ايد القرآن تفسري يف املديد البحر) "اهللا أمر يأيت حىت باحلجة يقوم ممن وختل ال واألرض
 .٧٧ص/١ج
 هـذا  يف عدموا قد املرشدين أن يدعي من على فيها يرد لبعضهم أبيات املوضوع هذا يف وحيضرين  

 :قال قلُّوا، أو العصر
ــلوا   ــداهم ض ــن ه ــوم ع ــول ق     يق

ــت ـ   : فقل ــد جلُّـ ــا ق ــال إمن     واك
١ 

 قــد عــدموا يف عصــرنا أو قَلُّــوا     
 عـــن أن تـــراهم أعـــني اجلهـــال  

١ 
 علـى  التربيـة  شروط فيهم توفرت قد مرشدين عارفني رجاالً هذا زمننا يف هللا واحلمد أدركنا وقد

 اخلفاش ولكن غفري، جم م وانتفع كثري، خلق أيديهم على خترج ومقال، وحال مهة ذوي الكمال،
 ].النور يبصر نأ يستطيع ال
 ثانيـة  بلـدة  إىل يسـافر  املريض ترى أال أخرى، مدن يف عنه فليبحث مدينته يف أحداً جيد مل فإذا  

. دوائـه  ومعرفة دائه، تشخيص عن مدينته أطباء يعجز حني أو املختص، الطبيب جيد مل إذا للتداوي
 .األجسام أطباء من أمهر أطباء إىل حتتاج األرواح ومداواة

 :أربعة وهي الناس إلرشاد يتأهل حىت منها بد ال شروط دوللمرش  
 .العينية بالفرائض عاملاً يكون أن -١  
 .تعاىل باهللا عارفاً يكون أن -٢  
 .تربيتها ووسائل النفوس تزكية بطرائق خبرياً يكون أن -٣  
 .شيخه من باإلرشاد مأذوناً يكون أن -٤  
 
 والصـوم  الصالة كأحكام: العينية بالفرائض عاملاً املرشد يكون أن فينبغي: األول الشرط أما -١  

 وأن. اخل... التجارة يتعاطى ممن كان إن والبيوع املعامالت وأحكام للنصاب، مالكاً كان إن والزكاة
 يستحيل وما جيوز وما تعاىل، هللا جيب ما فيعرف التوحيد، يف واجلماعة السنة أهل بعقيدة عاملاً يكون
 .اإلميان أركان سائر وهكذا والسالم، الصالة عليهم الرسل حق يف وكذلك ،وتفصيالً إمجاالً
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 علماً عرفها أن بعد وذوقاً عمالً السنة أهل بعقيدة املرشد يتحقق أن فينبغي: الثاين الشرط وأما -٢  
 يف واحد صفاته، يف واحد ذاته، يف واحد تعاىل اهللا أن ويشهد صحتها، وروحه قلبه يف فيشهد ودراية،
 يشتبه وال اجلامعة، احلضرة إىل ويرجعها وشهوداً، ذوقاً تعاىل اهللا أمساء حضرات على ويتعرف أفعاله،
 .الذات تعدد على يدل ال احلضرات تعدد إذ احلضرات، تعدد عليه

 مراتـب  فخبـر  ومرشد، مرٍب يد على نفسه زكَّى قد يكون أن بد فال: الثالث الشرط وأما -٣  
 مراحـل  مـن  مرحلة كل وآفات. ومداخله الشيطان أساليب وعرف ساوسها،وو وأمراضها النفس
 .وأوضاعه شخص كل حالة يالئم مبا ذلك كل معاجلة وطرائق السري،

 السري، وهذا التربية ذه شيخه من أُجيز قد يكون أن من للمرشد بد فال: الرابع الشرط وأما -٤  
 أهليـة  شـهادة  هي: فاإلجازة فيه، يتصدر أن له قحي ال يدعيه بعلم االختصاصيون له يشهد مل فمن

 حيمـل  ال ملـن  جيوز ال فكما واجلامعات، املدارس فكرة اآلن أُسست وعليها صفاته وحيازة اإلرشاد
 للبنـاء،  خمططاً يرسم أن اهلندسة يف ااز لغري يصح وال املرضى، ملداواة عيادة يفتح أن الطب شهادة
 جيـوز  ال فكذلك واجلامعات، املدارس يف يدرس أن التعليم أهلية شهادة لحيم ال للذي جيوز ال وكما
 إىل بالتسلسـل  سندهم يتصل مؤهلني، مأذونني مرشدين ِقبِل من به له مأذون غري اإلرشاد يدعي أن

 اهللا صلى اهللا رسول أحاديث تناقلوا الذين احلديث علماء غرار على [وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 حلفظ أساساً السند واعتربوا وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل رجل عن رجالً بالسند وسلم ليهع

 لقـال  اإلسناد ولوال الدين، من اإلسناد: (املبارك ابن قال وهلذا والتحريف الضياع من النبوية السنة
 )].شاء ما شاء من
 غري إىل يركن أن للمرء جيوز ال ذلكك بالطب، جاهل عند يتداوى أن العاقل من يصح ال أنه وكما  

 قيمـة  يعـرف  املاضي يف العلمي الوضع درس من وكل واإلرشاد، بالتوجيه املختص املأذون املرشد
 اسـم  العلماء من علمه يأخذ مل من على أطلقوا إم حىت عندهم، التلقي وأمهية األشياخ من اإلجازة

 :اهللا رمحه سريين ابن قال اصة،اخل واملطالعة الصحف من علمه أخذ ألنه ،)الصحفي(
 بـن  حممـد  عن صحيحه مقدمة يف مسلم رواه) [دينكم تأخذون عمن فانظروا دين العلم هذا إن  (

 ].سريين
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 :فقال بذلك عنهما اهللا رضي عمر ابن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أوصى وقد  
 اسـتقاموا،  الذين عن الدين خذ ذ،تأخ عمن فانظر ودمك حلمك هو إمنا دينك دينك عمر ابن يا  (
" العمـال  كـرت  "يف كـذا  عمـر  ابـن  عن عدي ابن احلافظ أخرجه) [مالوا الذين عن تأخذ وال
 ].١٥٢ص/٣ج
 :العارفني بعض وقال  

 ).يعطون ملن العاِلمون ولْينتبه يأخذون، عمن املتعلمون فلْينتبه تنسخ، مسائل ال تنفخ روح العلم  (
 :مالحظتها ميكن أموراً املرشد عالمات نم أن اعلم مث  
 خبـري،  إال ينطق وال هللا، إال يتكلم ال روحية، ونشوة إميانية، بنفحة تشعر جالسته إذا أنك: منها -  
 كمـا  قربه من تنتفع كالمه، من تستفيد كما صحبته من تستفيد نصيحة، أو مبوعظة إال يتحدث وال

 .لفظه من فيدتست كما حلظه من تستفيد بعده، من تنتفع
 وأنت وتتذكر والتواضع، والتقوى واإلخالص اإلميان صور ومريديه إخوانه يف تالحظ أن: ومنها -  

 بآثاره املاهر الطبيب يعرف وهكذا اخلالصة، واألخوة واإليثار والصدق احلب، من العليا املُثُلَ ختالطهم
 .عافية وأمت قوة، بأوفر مصحه من واوخترج يديه، على شفوا الذي املرضى ترى حيث جهوده، ونتائج

 املريـدين  هؤالء بصالح العربة وإمنا وحيداً، مقياساً ليست وقلتهم والتالميذ املريدين كثرة أن علماً  
 .تعاىل اهللا شرع على واستقامتهم واألمراض العيوب من وختلصهم وتقواهم،

 اهللا صلى اهللا رسول أصحاب كان وهكذا األمة، طبقات خمتلف ميثلون تالمذته ترى أنك: ومنها -  
 .وسلم عليه

 يف وإرشـاده،  بنصحه والعمل معه، والتأدب جمالسه، والتزام بيده، لألخذ الطالب يدفع به فالظفر  
 .الدارين بسعادة الفوز سبيل

 
 العهد أخذ

 حلـق، ا الطريق إىل ويرشده بالتوجيه يتعهده مبرشد يلتحق أن الكمال ملريد ينبغي أنه ثبت سبق مما  
 .ويقني وهدى بصرية على تعاىل اهللا يعبد حىت نفسه، جوانب من أظلم ما له ويضيء

 احلسـنة،  بالصـفات  والتحلي العيوب عن التخلي طريق يف معه السري على ويعاهده املرشد، يبايع  
 .مقاماته يف والترقي اإلحسان، بركن والتحقق
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 :حابةالص وسرية والسنة، القرآن، يف ثابت العهد وأخذُ  
 
 :القرآن فمن

 على ينكث فإنما نكث فمن أيديهم فوق اِهللا يد اَهللا يبايعونَ إنما يبايعونك الذين إنَّ{: تعاىل اهللا قول  
 ].١٠: الفتح[} عظيماً أجراً فسيؤتيِه اَهللا عليه عاهد مبا أوىف ومن نفسه

 إذا اهللا ِ بعهد وأوفوا{: تعاىل فقال حتذيراً، نقضها من اهللا حذَّر تعاىل، هللا الواقع يف البيعة كانت وملا  
 ].٩١: النحل[} كفيالً عليكم اَهللا جعلتم وقد توكيدها بعد اَألميانَ تنقُضوا وال عاهدتم

 ].٣٤: اإلسراء[} مسؤوالً كانَ العهد إنَّ بالعهِد وأوفوا{: أيضاً وقوله  
 
 :السنة ومن

 من جبماعة خيتص أو التلقني من واحدة صورة يتخذ كان ما املطهرة نةالس يف والبيعة العهد أخذ فإن  
 ومبايعة واألفراد، اجلماعات وتلقني الرجال، بيعة بني جامعاً السنة يف العهد أخذ كان وإمنا املسلمني،
 .حيتلم مل من وحىت بل النساء،

 اهللا صـلى  اهللا رسول أن الصامت بن عبادة عن صحيحه يف البخاري أخرج فقد: الرجال بيعة فأما  
 أوالدكم، تقتلوا وال تزنوا، وال تسرقوا، وال شيئاً، باهللا تشركوا ال أن على بايعوين: "قال وسلم عليه
 علـى  فأجره منكم وفَّى فمن معروف، يف تعصوا وال وأرجلكم، أيديكم بني تفترونه ببهتان تأتوا وال
 سـتره  مث شيئاً ذلك من أصاب ومن له، فارةك فهو الدنيا يف فعوقب شيئاً ذلك من أصاب ومن اهللا،
 صحيحه يف البخاري أخرجه" [ذلك على فبايعناه. عاقبه شاء وإن ؛ عنه عفا شاء إن اهللا، إىل فهو اهللا
 ].٤١٥ص/٢ج" والترهيب الترغيب "يف كما والنسائي والترمذي مسلم وأخرجه. اإلميان كتاب يف
 
 :مجاعة التلقني وأما

 حاضـر  الصـامت  بن وعبادة ؛ عنه اهللا رضي أوس بن شداد أيب حدثين: الق شداد بن يعلى فعن  
 أهـل  من يعين -" ؟ غريب فيكم هل: "فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عند كنا: قال يصدقه
 ،"اهللا إال إلـه  ال: وقولـوا  أيديكم ارفعوا: "فقال الباب بغلق فأمر اهللا، رسول يا ال: فقلنا - الكتاب
 ـذه  بعثتين إنك اللهم ؛ هللا احلمد: "وسلم عليه اهللا صلى قال مث اهللا، إال إله ال: وقلنا اأيدين فرفعنا
 أال: "وسلم عليه اهللا صلى قال مث ،"امليعاد ختلف ال وإنك اجلنة، عليها ووعدتين ا، وأمرتين الكلمة،
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 جممع "يف كما. موثوقون الهورج. والبزار والطرباين أمحد اإلمام أخرجه" [لكم غفر قد اهللا فإنَّ أبشروا
 ].١٩ص/١ج" الزوائد
 :اإلفرادي التلقني وأما

 أقـرب  علـى  دلين اهللا رسول يا: (بقوله وسلم عليه اهللا صلى النيب سأل وجهه اهللا كرم علياً فإن  
 عليك: "وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال ،)تعاىل عنده وأفضلها عباده، على وأسهلها اهللا، إىل الطرق
 اهللا رسـول  قـال  ؛) بشيء فخصين ذاكرون الناس كلُّ: (علي فقال ،"وجهراً سراً اهللا ذكر ومةمبدا
 السـموات  أن ولـو  اهللا، إال إلـه  ال: قبلـي  من والنبيون أنا قلته ما أفضل: "وسلم عليه اهللا صلى

: يقول من األرض وجه وعلى القيامة تقوم وال م، لرجحت كفة يف اهللا إال إله وال كفة يف واألرضني
 وامسـع  عينيك غَمض: "وسلم عليه اهللا صلى النيب قال ؟ أذكر فكيف: (علي قال مث ،"اهللا إال إله ال

 الطـرباين  رواه" [الصوت برفع ذلك فعل مث أمسع، وأنا ثالثاً قلها مث مرات، ثالث اهللا إال إله ال مين
 ].حسن بإسناد والبزار

 عسـاكر  وابن والبيهقي واحلاكم نعيم وأبو" األوسط "يف رباينالط أخرج ما: اإلفرادي التلقني ومن  
: فقلـت  ألبايعـه  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أتيت: (قال عنه اهللا رضي اخلصاصية بن بشري عن

بايعين عالم؟ اهللا رسول يا ت اهللا إال الإلـه  أن تشهد: "فقال يده، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فمد 
 الزكـاة  وتـؤدي  لوقتها، اخلمس الصلوات وتصلي ورسوله، عبده حممداً وأن له، شريك ال وحده

 إال نطيـق  كُال! اهللا رسول يا: قلت". اهللا سبيل يف وتجاهد البيت، وحتج رمضان، وتصوم املفروضة،
 تسـع، ال إىل الثنـتني  بني ما: اإلبل من الذود [ذَود عشر إال يل ما واهللا الزكاة،: أطيقهما فال اثنتني
 ما: بالفتح [وحمولتهن أهلي] اللنب: السكون مث بالكسر [ِرسلُ هن] العشر إىل الثالث بني ما: وقيل
  وأمـا  ، ]األمحـال : وبالضـم  تكن، مل أم األمحال عليها أكانت سواء الدواب من الناس عليه حيتمل
 أن القتال حضر إن وأخاف اهللا، من بغضٍب باَء فقد ولَّى من أنَّ ويزعمون جبان، رجل فإين ؛ اجلهاد
 مث حركهـا  مث يـده  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقبض اهللا، من بغضب فأبوء فأفر بنفسي أخشع
 أُبايعك يديك ابسط! اهللا رسول يا: قلت!" ؟ اجلنة تدخل إذاً فبم!! جهاد وال صدقة ال! بشري يا:"قال

 موثوقـون  رجاله" الزوائد جممع "يف اهليثمي وقال د،أمح اإلمام أخرجه) [عليهن فبايعته ، يده فبسط
 ].٤٢ص/١ج
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. بالشرط أعلم فأنت علي اشترط اهللا رسول يا قلت: قال عنه اهللا رضي اهللا عبد بن جرير عن وروي
 وتنصـح  الزكـاة،  وتؤيت الصالة، وتقيم شيئاً، به تشرك وال وحده، اهللا تعبد أن على أبايعك: (قال

 ].مسلم لكل النصح على البيعة باب يف والنسائي أمحد اإلمام رواه)[ لشركا من وتربأ املسلم،
 الزكـاة،  وإيتـاء  الصالة، إقام على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بايعت: (قال أيضاً جرير وعن  

 ].الصالة إقام على البيعة باب يف صحيحه يف البخاري أخرجه) [مسلم لكل والنصح
 علـى  وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول بايعنا إذا كنا: قال عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد وعن  

 يف البخـاري  أخرجـه "[اسـتطعتم  فيما: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لنا يقول والطاعة السمع
 ].اإلمارة كتاب يف ومسلم األحكام، كتاب يف صحيحه

 صـلى  اهللا رسول خاالت إحدى وكانت - عنها اهللا رضي قيس بنت سلمى فعن: النساء بيعة وأما  
 جئـت : (قالت - النجار بن عدي بين نساء إحدى وكانت القبلِتني، معه صلت وقد وسلم عليه اهللا

 باهللا نشرك ال أن على علينا شرط فلما ؛ األنصار من نسوة يف فبايعته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 يف نعصيه وال وأرجلنا، أيدينا بني نفتريه ببهتان نأيت وال أوالدنا، نقتل وال نزين، وال نسرق وال شيئاً،

 فسلي ارجعي منهن المرأة فقلت انصرفنا، مث فبايعناه: قالت" أزواجكن تغششن وال: "قال معروف،
 مالـه  تأخـذ : "فقال فسألته: قالت ؟ أزواجنا مال من علينا حرم ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
" الزوائـد  جممـع  "يف كمـا  ثقـات  ورجالـه . والطرباين يعلى وأبو دأمح رواه") [غريه به فتحايب

 ].٣٨ص/٦ج
 نبايعك: فقلن يبايعنه نسوة يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أتيت: (قالت رقَيِقة بنت أُميمة وعن  
 بـهتان ب نـأيت  وال أوالدنا، نقتل وال نزين، وال نسرق، وال شيئاً، باهللا نشرك ال أن على اهللا رسولَ يا

 فيمـا : "وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول فقال. معروف يف نعصيك وال وأرجلنا أيدينا بني نفتريه
 ال إين: "فقـال  اهللا، رسول يا نبايعك هلُم أنفسنا، من بنا أرحم ورسوله اهللا: فقلن ،"وأطقنت استطعنت
 بيعـة  باب السير كتاب يف رمذيالت أخرجه"[واحدة المرأة كقويل امرأة ملئة قويل إمنا النساء، أُصافح
 ].حسن وإسناده. النساء بيعة باب يف النسائي ورواه النساء،

 اإلسـالم،  على تبايعه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل عنها اهللا رضي رقَيقَة بنت أميمة وجاءت  
 ببهتان تأيت وال ولدك، تقتلي وال تزين، وال تسرقي وال شيئاً، باهللا تشركي ال أن على أُبايعِك: (فقال
 وصححه النسائي أخرجه) [األوىل اجلاهلية تربج تربجي وال تنوحي، وال ورجليك، يديك بني تفترينه
 ].٢٣١ص/١ج" الصحابة حياة "يف كما. الترمذي
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 وال تزنني، ال أن: "فبايعها وسلم عليه اهللا صلى النيب أتت أا عنها اهللا رضي خايل بنت عزة وعن  
 أسـأل  فلم اخلفي الوأد أما عرفته، فقد املبدي الوأد أما: قلت". ختفني أو فَتبدين تئدين وال تسرقني،
 يل أفسـد  ال اهللا فو الولد، إفساد أنه نفسي يف وقع وقد خيربين، ومل وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول
 ].٣٩ص/٦ج" الزوائد جممع "يف كما" الكبري"و" األوسط "يف الطرباين رواه [أبداً ولداً

 الـنيب  أن عنهم، اهللا رضي احلسني بن علي بن حممد عن الطرباين أخرج فقد: حيتلم مل من بيعة وأما  
 عنـهم  اهللا رضـي  جعفر بن اهللا وعبد عباس بن اهللا وعبد واحلسني احلسن بايع وسلم عليه اهللا صلى
 قـال  [منا إال صغرياً يبايع ومل يبلغوا، ومل] حليته نبتت إذا وجهه، أبقل: يقال [يبِقلوا ومل صغار وهم

 ].ثقات ورجاله مرسل، هو: ١٤٠ص/٦ج" الزوائد جممع "يف اهليثمي
 رسـول  بايعا أما عنهما اهللا رضي جعفر بن اهللا وعبد الزبري بن اهللا عبد عن أيضاً الطرباين وأخرج  
 وبسط تبسم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رآمها فلما سنني، سبع ابنا ومها وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 ].٢٨٥ص/٩ج" الزوائد جممع ["فبايعهما يده،

 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول يبايعون كانوا عليهم اهللا رضوان الكرام الصحابة إن: واخلالصة  
 اهلجـرة  على وبيعتهم اإلسالم، أعمال على وبيعتهم اإلسالم، على بيعتهم منها. خمتلفة حاالت على
 ...والطاعة السمع على وبيعتهم املوت، على وبيعتهم واجلهاد، النصرة وعلى

 يف شاهني ابن أخرج فقد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خللفاء عنهم اهللا رضي الصحابة بيعة وأما  
 حـني  وسلم عليه اهللا صلى النيب بيعة كانت: (قال جده عن أبيه عن املنتشر بن إبراهيم عن الصحابة
 هللا البيعـة  عليها الناس بايع اليت] ١٠: الفتح[} اهللا يبايعون إنما يبايعونك الذين إنّ{: عليه اهللا أنزل

 رضي عمر بيعة وكانت ،)اهللا أطعت ما تبايعوين : (عنه اهللا رضي بكر أيب بيعة وكانت للحق، والطاعة
 ].٤٥٨ص/٣ج" اإلصابة) ["وسلم عليه اهللا صلى النيب كبيعة بعده ومن عنه اهللا
 عمـر  واسـتخلف  عنه اهللا رضي بكر أبو مات وقد املدينة قدمت: (قال عنه اهللا رضي أنس وعن  

 السـمع  علـى  قبلـك،  صاحبك عليه بايعت ما على أُبايعك يدك ارفع: لعمر فقلت عنه، اهللا رضي
 ].٢٣٧ص/١ج" الصحابة حياة) ["استطعت فيما والطاعة

 أالَّ علـى  فبـايعوه  عنه اهللا رضي عثمان أتوا ءاحلمرا وفد أنَّ: (عنه اهللا رضي عامر أيب سليم عن  
 فلمـا  اـوس،  عيد ويدعوا رمضان، ويصوموا الزكاة، ويؤتوا الصالة، ويقيموا شيئاً، باهللا يشركوا
 ].املرجع نفس يف كما أمحد اإلمام رواه)[بايعهم نعم،: قالوا
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 كـل  يف البيعـة  أخذ يف سلمو عليه اهللا صلى الرسول منهج الصوفية مرشدي من الوراث ج مث  
 القادر عبد الشيخ أن": (اإلسالم يف والدعوة الفكر رجال "كتابه يف الندوي األستاذ ذكر فقد عصر،
 العـامل  نواحي من ناحية كل من املسلمون فيه يدخل مصراعيه، على والتوبة البيعة باب فتح اجليالين

 وال يفسقوا، وال يكفروا، وال يشركوا أالَّ على ويعاهدون اهللا، مع وامليثاق العهد جيددون اإلسالمي،
 وال الـدنيا،  يف يتفانوا وال اهللا، فرض ما يتركوا وال اهللا، حرم ما يستحلوا وال يظلموا، وال يبتدعوا،
 خلق - اجليالين القادر عبد الشيخ يد على اهللا فتحه وقد - الباب هذا يف دخل وقد. اآلخرة يتناسوا

 ويشـرف  وحياسبهم، يربيهم الشيخ وظل إسالمهم، وحسن أحواهلم، وصلحت اهللا، إال حيصيهم ال
 والتوبـة  البيعـة  بعد باملسؤولية يشعرون الروحيون التالميذ هؤالء فأصبح تقدمهم، وعلى عليهم،
 ].٢٤٨ص" اإلسالم يف والدعوة الفكر رجال) ["اإلميان وجتديد

 وأوفر شأن أقوى واجلماعي الفردي واإلصالح التزكية يف األثر من والبيعات املعاهدات هلذه فكان  
 .نصيب

 
 اإلذن تناقل

 عـن  رجالٌ والعهد والتلقني اإلذنَ هذا تناقل هذا يومنا إىل وسلم عليه اهللا صلى الرسول عهد منذ  
 ،"القبضة "باسم والتلقني واإلذن البيعة يسمون والصوفية مسجالً، مسلسالً حمققاً إلينا فوصل رجال،
 التيـار  فـارتبط  باملوجب السالب الْتقى فكأمنا اآلخر، يد منهما كل يقبض واحد، عن واحد يتلقاها
 .ارب احملسوس الروحي التأثري ونفذ السند، واتصل

 حـىت  م الناس قلوب يربطون الذين واألزمان العصور توايل على اددون املرشدون هؤالء وما  
 البعيدة األماكن يف توضع اليت الكهربائية كاملراكز إال وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا بنور يوصلوها

 ليست املراكز فهذه ؛ وهاجاً قوياً حوهلا ملن لتعطيه التوليد مركز من النور فتأخذ الكهربائي املولِّد عن
 فاحتاج باملولِّد، املتصل الشريط نور يضعف املسافة لبعد ولكن وناقلة، له موزعة ولكنها النور مصدر

 .وحيويته قوته النور هلذا تعيد اليت املراكز هذه إىل ألمرا
 وبريقه ضيائه إىل احملمدي النور ويعيدون عصرهم، يف اإلمياين النشاط جيددون املرشدين فإن وهكذا  
" األنبيـاء  ورثـة  العلماء: "والسالم الصالة عليه قوله معىن وهذا القرون، وتعاقب الزمن تطاول بعد

 ].عنه اهللا رضي الدرداء أيب عن العلم كتاب يف الترمذي اهرو حديث من فقرة[
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 وهلـذا  محيـدة،  وآثار طيبة نتائج من العهد أخذ يثمره ما على األكرب الدليل هي العملية والتجربة  
 .األمة مجهور عليه وسار اخللف، صاحلوا وورثه السلف، به اعتصم

 
 

 املريد أدب
 وإخوانه شيخه مع

 

 املرشد الشيخ وهو ؛ احملمدي الوارث صحبة خاصة وبصورة وأمهيتها، الصحبة فائدة عرفنا أن بعد  
 صـلى  النيب إىل مسلسالً كامل مرشد يد على الكمل الرجال مقامات يف ترقَّى الذي بالتربية املأذون
 ذكرن ومالزمته، عنه العهد وأخذ بيعته أمهية معنا تبين مث واحلقيقة، الشريعة بني ومجع وسلم، عليه اهللا
 أهل اتفق فقد مطلوبه، إىل الوصول له يتحقق كي الصادق املريد من تطلب اليت اآلداب من بعضاً هنا
 يف يبلغ األدب صاحب وأن له، وصولَ ال له سري ال ومن له، سري ال له أدب ال من أن على قاطبة اهللا
 :وإخوانه شيخه مع املريد آداب بعض نورد حنن وها الرجال، مبلغَ الزمن من قليل

 
 :شيخه مع املريد آداب -١
 .ظاهرة وآداب باطنة، آداب: نوعان وهي  
 :فهي الباطنة اآلداب فأما  
 الذي األعمى االنقياد باب من هذا وليس ونصائحه، أوامره مجيع يف وطاعته لشيخه االستسالم -١  

 بعـد  ؛ واخلربة تصاصاالخ ِلذي التسليم باب من ولكنه شخصيته، عن ويتخلى عقله املرء فيه يهمل
 وحكمتـه  واختصاصـه  وأهليته بإذنه الراسخ التصديق منها أساسية، فكرية مبقدمات اجلازم اإلميان
 كلياً استسالماً لطبيبه املريض استسالم متاماً يشبه وهذا. اخل.. واحلقيقة الشريعة بني مجع وأنه ورمحته،

 وشخصـيته،  كيانه عن متخلياً لعقله مهمالً احلال ذاه يف املريض يعد وال وتوصياته، معاجلاته مجيع يف
 .الشفاء طلب يف صادقاً وكان االختصاص، لذي سلَّم ألنه عاقالً منصفاً يعتبر بل
 علـم  عـن  البـاب  هـذا  يف جمتهد ألنه مريديه، تربية طريقة يف شيخه على االعتراض عدم -٢  

 تصـرفات  مـن  تصرف لكل النقد باب نفسه على املريد يفتح أن ينبغي ال كما وخربة، واختصاص
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 واملـدد  القلبيـة  الصلة ويقطع كثرياً، خرياً عنه ويحجب به ثقته يضِعف أن شأنه من فهذا ؛ شيخه
 .شيخه وبني بينه الروحي

 وأفعاهلم أحواهلم يف والنظر املشايخ على االعتراض باب فتح ومن: (اهليثمي حجر ابن العالمة قال  
 قـال  مـن : [ قالوا ثَم ومن قط، ينتج ال وأنه عاقبته، وسوء حرمانه عالمة ذلك فإن هاعن والبحث
 تعاىل، اهللا إىل والوصول والكمال التربية مريد هو األدب ذا املقصود ] [أبداً يفلح لَم ؟ ِلم لشيخه
] العلمية الفائدة له تتحقق حىت وسؤاهلم مناقشتهم له فينبغي العلماء عن علمه يأخذ الذي التلميذ أما
 املتوىف املكي اهليثمي حجر ابن للمحدث. ٥٥ص" احلديثية الفتاوى)[والتربية السلوك يف لشيخه أي
 ].هـ٩٧٤ سنة

 قطـع  بغيـة  شيخه تصرفات من تصرٍف حول شرعياً إشكاالً املريد قلب على الشيطان أورد وإذا  
 فقهياً، وخمرجاً شرعياً تأويالً له ويلتمس بشيخه الظن يحِسن أن إال املريد على فما الثقة ونزع الصلة
 املريد مذاكرة حبث يف سيأيت كما واحترام، بأدب مستفسراً شيخه يسأل أن فعليه ذلك يستطع مل فإن

 .ملرشده
 ووكـل  أحـواهلم،  عـن  وغض للمشايخ، التأويل باب فتح ومن: (اهليثمي حجر ابن العالمة قال  

 مقاصده، إىل الوصول له يرجى فإنه طاقته، حبسب وجاهدها نفسه حبال ىنواعت تعاىل، اهللا إىل أمورهم
 ].٥٥ص" احلديثية الفتاوى) ["زمن أسرع يف مبراده والظفر

 قد إذ مبعصوم، فليس احلاالت أكمل على كان وإن الشيخ فإن العصمة، شيخه يف يعتقد ال أن -٣  
 اعتقـد  إذا ألنه تعاىل، اهللا بغري أبداً مهته تتعلق وال عليها يصر ال ولكنه والزالت، اهلفوات منه تصدر
 لـه  يسبب مما واالضطراب االعتراض يف وقع ذلك، خيالف ما منه رأى مث العصمة، شيخه يف املريد
 .واحلرمان القطيعة

 خطـأ  احتمـال  دائماً عينيه بني يضع أن العصمة عدم شيخه يف يعتقد حني للمريد ينبغي ال ولكن  
 كمثـل  االسـتفادة،  نفسه عن مينع بذلك ألنه توجيهاته، من توجيه أو أوامره نم أمر كل يف شيخه
 شأنه من فهذا معاجلته يف الطبيب خطأ احتمال فكرة إال قلبه يف وليس طبيبه إىل يدخل الذي املريض
 .نفسه يف واالضطراب الشك ويحدثَ الثقة يضعف أن
 فـتش  أن بعـد  االعتقاد هذا كَون وإمنا اإلرشاد،و للتربية أهليته ومتام شيخه كمال يعتقد أن -٤  

أن ووجد شيخه، يف حتققت قد ذكرها سبق اليت احملمدي الوارث شروط فوجد ؛ أمره بادىء ودقَّق 
 أن للمرء ينبغي ال [اإلهلية ومعارفهم وأخالقهم وعلمهم وعبادام إميام يف يتقدمون يصحبونه الذين
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 صحيح شرعي ميزان له يكون أن دون التصوف أدعياء صحبة يف فيقع ؛ املظاهر تغره عاطفياً يكون
. املرشـدين  بزي تزيا ولو ؛ ومربياً صوفياً صار التصوف ادعى من كل ليس إذ سليم، عقلي وتفكري
 املمرضـون  يلبسها الثياب هذه ألن طبيباً صار املستشفى يف األطباء ثوب لبس من كل ليس أنه كما

 ].وغريهم واآلذنون
 األغـراض  عـن  مرتهاً طلبه، يف جاداً فيكون لشيخه، صحبته يف واإلخالص بالصدق اتصافه -٥  

 .واملصاحل
 حرمـة  تـرك  من: (القرميسيين شيبان بن إبراهيم قال. وغائباً حاضراً حرمته وحفظ تعظيمه -٦  

 ].٤٠٥ص" الصوفية طبقات) ["ا وافتضح الكاذبة بالدعاوي ابتلي املشايخ
 وااللتذاذ أهله حرمة ومنعك مقام إىل اهللا أوصلك إذا: (عنه اهللا رضي الترمذي امدح بن حممد وقال  
 ).مستدرج مغرور أنك فاعلم إليه، أوصلك مبا
 :أيضاً وقال  

" الصـوفية  طبقـات ) ["سـنة  وال بكتـاب  يتأدب ال فإنه وتأديبهم املشايخ أوامر ترِضِه مل من  (
 ].٢٨٣ص
 
 :املرسي العباس أبو وقال  
" امللـوك  ملـك  إىل السلوك مدارج)["خبري ومات عليهم أنكر أحداً رأينا فما القوم أحوال تتبعنا(  

 ].هـ١٢٨٤ سنة املتوىف الشاذيل بناين حممد بن بكر أبو للشيخ. ١٢ص
 :اجليالين القادر عبد الشيخ وقال  

 للشيخ. ١٢ص" امللوك ملك إىل السلوك مدارج) ["القلب مبوت اهللا ابتاله ويلٌّ ِعرض يف وقع من  (
 ].هـ١٢٨٤ سنة املتوىف الشاذيل بناين حممد بن بكر أبو
 احملبة يف غلوه يصل ال وأن الشيوخ، بقية قدر من ينقص ال أن شريطة فائقة حمبة شيخه حيب أن -٧  
 اًأمـر  لـه  مبوافقته لشيخه املريد حمبة تقوى وإمنا البشرية، طور عن شيخه يخرج بأن ؛ فاسد حد إىل

 معرفتـه،  ازدادت باملوافقة شخصيته كربت كلما فاملريد وسلوكه، سريه يف تعاىل هللا ومعرفِتِه وياً،
 .حمبته ازدادت معرفته ازدادت وكلما

 املـريض  كمثل ذلك يف املريد ومثال شيخني، بني قلبه يتشتت لئال شيخه غري إىل تطلعه عدم -٨  
 املقصـود  أن املالحظة ينبغي [والتردد احلرية يف فيقع واحد وقت يف طبيبني عند جسمه يطبب الذي
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 وميكن أساتذة، عدة له يكون أن العلم لطالب ميكن إذ ؛ التعليم شيخ ال التربية شيخ هو هنا بالشيخ
 التربيـة  بشـيخ  املريد صلة بينما علمي، ارتباط م ارتباطه ألن العلم يف أساتذة له يكون أن للمريد
 ].وتربوية قلبية صلة

 
 :فهي الظاهرة اآلداب وأما  
 .لطبيبه املريض كموافقة وياً، أمراً شيخه يوافق أن -١  
 وال ينـام،  وال يتثاءب وال يعتمده، شيء على يتكىء فال جملسه، يف والوقار السكينة يلتزم أن -٢  

 لشـيخ با املباالة عدم من ذلك ألن يستأذنه حىت يتكلم وال عليه، صوته يرفع وال سبب، بال يضحك
 .وبركام أحلاظهم ومثرات مددهم حرم واحترام أدب بغري املشايخ صحب ومن. له االحترام وعدم

 .خِدم خدم فمن اإلمكان، بقدر خدمته إىل املبادرة -٣  
: قيل ولذلك املستطاع، بقدر زيارته يكرر أن فعليه بعيد بلد يف كان فإن جمالسه، حضور دوام -٤  
 ).تريبو ترقي املريب زيارة(
 حيصل وبذلك" واالتباع واالستماع االجتماع "أصول ثالثة على سريهم بنوا الصوفية السادة وإن  

 .االنتفاع
 رعوناته من املريد ختليص ا يقصد اليت اخل،... وإعراضه كجفوته التربوية مواقفه على الصرب -٥  

 .القلبية وأمراضه النفسية
 يف شـدة  أسـتاذ  من رأت إذا التوفيق عدم هلا يراد اليت نفوسال من كثري: (اهليثمي حجر ابن قال  

 ال النفس ألن ذلك، من املوفق فليحذر. بريء عنه هو مما والنقائص بالقبائح وترميه عنه، تنفر التربية
 ].٥٥ص" احلديثية الفتاوى) ["شيخه عن اإلعراض يف يطعها فال صاحبها، هالك إال تريد

 وشيخه، نفسه إىل يسيء لئال وعقوهلم أفهامهم بقدر إال الناس إىل خالشي كالم من ينقل ال أن -٦  
) ؟ ورسـولُه  اهللا يكـذَّب  أن أحتبون يعرفون، مبا الناس حدثوا: (عنه اهللا رضي علي سيدنا قال وقد

 ].العلم كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه[
 املريـد  وأما اإلهلية، للحضرة وصولال يريد الذي احلقيقي املريد من تطلب إمنا كلها اآلداب وهذه  

 عقدهم، سلك يف واالنتظام بزيهم، التزيي إال الصوفية مع الدخول من قصده ليس الذي فهو اازي
 عليـه،  حرج وال أخرى طريق إىل ينتقل أن له هذا ومثل. بآداا وال الصحبة بشروط يلزم ال وهذا
 .املرشدين املربني عند معروف هو كما غريها ىلإ منها االنتقال يف حرج ال التربك طريق أن كما
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 :إخوانه مع املريد آداب -٢
 حلـومهم  ألن أحـداً،  ينقص وال منهم، أحداً يغتاب فال حاضرين، أو غائبني حرمتهم حفظ -١  

 .والصاحلني العلماء كلحوم مسمومة
 .ضعيفهم وتقوية ضاهلم، وإرشاد جاهلهم بتعليم نصيحتهم -٢  
 .للمنصوح وثالثة للناصح، ثالثة وهي التزامها، ينبغي طشرو وللنصيحة  
 :الناصح فشروط  
 .سراً النصيحة تكون أن -١  
 .بلطف تكون أن -٢  
 .استعالء بال تكون أن -٣  
 :املنصوح وشروط  
 .النصيحة يقبل أن -١  
 .الناصح يشكر أن -٢  
 .النصيحة يطبق أن -٣  
 ابـن  أخرجه" [خادمهم القوم سيد "إذ اإلمكان بقدر متهموخد معهم واإلنصاف هلم التواضع -٣  

 للمنـاوي " الصغري اجلامع شرح" "القدير فيض "يف كما عنه، اهللا رضي قتادة أيب عن والترمذي ماجه
 ].١٢٢ص/٤ج
 :تعاىل اهللا إىل أمورهم ووكْلُ بعيوم االنشغال وعدم م الظن حسن -٤  

ــداً    ــك معتق ــب إال في ــر العي     وال ت
ــاً لكنــه اســتترا       ١ ــاً بــدا بين  عيب

١ 
 .اعتذروا إذا عذرهم قبول -٥  
 .واختصموا اختلفوا إذا بينهم ذات إصالح -٦  
 .حرمام انتهِكت أو أُوذوا إذا عنهم الدفاع -٧  
 .يولَّى ال الوالية طالب ألن عليهم والتقدم الرئاسة يطلب ال أن -٨  
 حىت آداب، كلها الطريق فإن عليها واحملافظة مراعاا السالك لىع جيب اليت اآلداب من مجلة فهذه  
 ).دقيقاً وأدبك ملحاً عملك اجعل: (بعضهم قال
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 حـال  ولكل آداب، وقت لكل آداب، كله التصوف: (عنه اهللا رضي النيسابوري حفص أبو وقال  
 حيـث  من بعيد فهو األدب حرم ومن الرجال، مبلغ بلغ األدب لزم فمن آداب، مقام ولكل آداب،
 ].١١٩ص للسلمي" الصوفية طبقات) ["القبول يظن حيث من مردود القرب، يظن

 املربون أفرده وقد الوجود، عامة مع وال إخوانه مع وال شيخه مع له اية ال املريد فأدب وباجلملة  
 ي،والسـهرورد  عجيبـة،  وابـن  زروق، وأمحد والشعراين، احلامتي، عريب ابن فيه وألف بالتآليف،
 .وغريهم

 

 
 العلم

 التصوف معامل توضيح خاص بشكل يعاجل كتابنا ألن األوىل الطبعة يف العلم لبحث نتطرق مل [العلم  
.. واملعـامالت  والعبادات العقائد موضوعات يف نبحث مل ولذلك عنه، الشبهات ورد حقائقه وبيانَ
 بد ال وباطنه ظاهره وتصحيح بهقل وتطهري نفسه تزكية على يعمل حني املسلم فإن أخرى ناحية ومن
 يتحقـق  وال معامالته، يف واستقام املفروضة عباداته جبميع وقام إميانه، صحح قد يكون أن ذلك قبل
 تصـحيح  يف واشتراطه ظاهر، أمر العلم فضل ألن واضح بدهي أمر وهذا. الصحيح بالعلم إال ذلك

 علـى  ورداً وشرفه مرتلته لبيان تأكيداً طبعةال هذه يف العلم حبث نثبت وإننا. عليه متفق أمر األعمال
 يسـتحق  ما يعطونه وال العلم شأن من يقللون التصوف رجال أن يتومهون الذين املتسرعني من كثري
 كـذلك  عمل، بال للعلم فائدة ال أنه فكما ومصححها، وإمامها األعمال أساس]والعناية االهتمام من
 ...علم بال عمل ينفع ال

  تقبـل  ال مردودة أعماله يعمل علم بغري من كل إذ الوثن عباد قبل من معذب يعملن مل بعلمه وعاٍمل
 تعـاىل  اهللا علـى  والتعرف اإلميان طريق يف والسالك بعضهما، عن ينفكان ال توأمان والعمل فالعلم

 .سلوكه مراحل من مرحلة أية يف العلم عن يستغين ال رضاه إىل والوصول
 سلوكه أثناء ويف املعامالت، واستقامة العبادات وتصحيح العقائد علم من له بد ال سريه ابتداء ففي  
 ...النفس وتزكية األخالق وحسن القلب أحوال علم عن يستغين ال
 ليس إذ للتصوف، العملي املنهج يف األساسية النقاط أهم من الضروري العلم اكتساب اعتِبر وهلذا  

 .والباطنة الظاهرة جوانبه مجيع يف منقوص غري كامالً ملإلسال العملي التطبيق إال التصوف



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-٥٤-

 تشـري  اليت الشريفة النبوية واألحاديث الكرمية القرآنية اآليات من نبذة نذكر وفضله العلم وألمهية  
 .شأنه وعظم مرتلته علو إىل
 

 :الكرمي القرآن يف العلم فضل
 ].٢٨: فاطر[} علماُءال ِعباِدِه ِمن اللـه خيشى إنما{: تعاىل اهللا قال  
 ].٩: الزمر[} يعلمونَ ال والذين يعلمونَ الذين يستوي هل{: أيضاً قال و  
 ].١١: اادلة[ }درجاٍت العلم أوتوا والذين ِمنكم آمنوا الذين اُهللا يرفِع{: تعاىل وقال  
 

 :الشريفة السنة يف العلم فضل
 سـلك  من: "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال عنه تعاىل اهللا رضي الدرداء أيب عن  

 مبا رضاً العلم لطالب أجنحتها لَتضع املالئكة وإن اجلنة، إىل طريقاً له اهللا سهل علماً فيه يلتمس طريقاً
 على العامل وفضل املاء، يف احليتان حىت األرض يف ومن السموات يف من لَه ليستغفر العامل وإن يصنع،
 وال ديناراً يورثُوا مل األنبياء وإن األنبياء، ورثةُ العلماَء وإن الكواكب، سائر على القمر لكفض العابد
 كتـاب  يف ماجه وابن داود وأبو الترمذي رواه" [وافر حبظ أخذ أخذه فمن العلم ورثُوا وإمنا درمهاً،
 ].العلم

 آية فتعلَّم تغدو َألنْ ذر أبا يا: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي ذر أيب وعن  
 به يعملْ مل أو به عِملَ العلم من بابا فتعلَّم تغدو وألن ركعة، مائة تصلي أن من لك خري اهللا كتاب من
 شـاهدان  ولـه  السـنة  أبواب يف حسن بإسناد ماجه ابن رواه" [ركعة ألف تصلي أن من لك خري

 ].الترمذي أخرجهما
 مث األنبياء: ثالثة القيامة يوم يشفع: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي انعثم وعن  

 ].الزهد كتاب يف ماجه ابن رواه" [الشهداء مث العلماء
 خـرياً  بعبد اهللا أراد إذا: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي مسعود ابن وعن  

 ].موثوقون ورجاله" الكبري "يف والطرباين البزار رواه" [رشده وأهلمه الدين يف فقهه
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 أو متعلماً أو عاملاً أُغْد: "يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب مسعت: قال عنه اهللا رضي بكرة أيب وعن  
 تكـن  مل خامسـة  زدتنا: مسعود ابن يل قال: عطاء قال ،"فتهلك اخلامسة تكن وال حمباً أو مستمعاً
 يف كـذا  موثوقون، ورجاله والبزار الثالثة يف الطرباين رواه [وأهله العلم تبغض أن: سةواخلام عندنا،

 ].١٢٢ص/١ج" الزوائد جممع"
 

 :العلم تعلم حكم
 :أقسام ثالثة إىل الشرعي حكمه حيث من العلم ينقسم  
 .إليه مندوب -٣. عنه منهي -٢. به مأمور -١  
 
 :ا املأمور العلوم -أ

 :صنفان وهي  
 .بنفسه به بقيامه إال املكلف عن يسقط ال ما وهو عني، فرض: األول لصنفا  
 يف األساسـية  القواعد بعض نثبت أن من عني فرض املكلف على املفروضة العلوم تعداد قبل بد ال  
 )واجب فهو به إال الواجب يتم ال ما: (قاعدة منها املوضوع هذا
 والعلـم  فرضـاً  يكون الفرض إقامة إىل به يتوصل الذي فالعلم). للمعلوم تابع العلم: (قاعدة ومنها
. سـنة  يكون السنة إقامة إىل به يتوصل الذي والعلم واجباً، يكون الواجب إقامة إىل به يتوصل الذي
 :مكلف كل على عني فرض املفروضة العلوم بعض نعدد القواعد هذه على وبناء

 اإلميانيات، مسائل من مسألة كل على اإلمجايل االستدالل مع واجلماعة السنة أهل عقيدة تعلم -١  
 .الضالني ومغالطات امللحدين تشكيك أمام إميانه على وللحفاظ التقليد، ربقة من للخروج

 واحلـج  والزكـاة  كالصـالة  العبـادات  من عليه املفروض أداء املكلف به يستطيع ما تعلم -٢  
 ...والصوم

  ٣- نمـا  تعلم عليه يفترض... والطالق والنكاح واإلجارة يوعكالب املعامالت من شيئاً تعاطى م 
 .الشرع حدود والتزام احلرام جتنب من معه يتمكن

 األحوال مجيع يف عمره طيلة واقع املسلم ألن والرضا واخلشية التوكل من القلب أحوال تعلم -٤  
 .القلبية
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 والتسليم عنه والرضا اهللا لىع كالتوكل احلسنة يطبق كي والسيئة احلسنة األخالق مجيع تعلم -٥  
 إخل... والريـاء  واحلقد واحلسد والبخل والغرور كالكرب السيئة وجيتنب إخل،... واحللم والتواضع له
 كـل  على فرض ااهدة إن إذ تركها، على نفسه جياهد ثَم ومن] ٢٨ص التصوف أمهية حبث انظر[

 اشتغل اليت ااهدات طرق ومعرفة املمدوحة،و املذمومة األخالق مبعرفة إال حصوهلا ميكن وال مكلف
 مصـراً  مات هذا علمنا يف يتغلغل ومل مات من: (الشاذيل احلسن أبو قال وهلذا الصوفية، السادة ا
 ومنها اخلمر، وشرب كالزنا ظاهرة منها والفواحش الكبائر أن العلم مع) يشعر ال وهو الكبائر على
 منـها  ظَهر ما الفواِحش تقربوا وال{: بقوله مجيعاً عنهما اهللا انا ذاوهل... والنفاق كالكرب قلبية باطنة
 الفواحش وأما ضررها، على الطالعه الظاهرة الفواحش مرتكب ويتوب] ١٥١: األنعام[} بطَن وما

 .ا شعوره لعدم أو حبكمها جلهله منها بالتوبة يفكر وال طويالً دهراً يعيش فقد الباطنة
 بـه  يقـم  مل وإذا الباقني، عن التكليف سقط البعض به قام إذا ما وهو كفاية، فرض: الثاين الصنف  
 .آمثون فالكل أحد

 مقدار على زيادة الفقه علم يف كالتعمق األمة، صالح عليها يتوقف ما هي كفائياً املفروضة والعلوم  
 الفـرض  ـذا  يقوم همدين أمور يف للناس مرجعاً يكون مفٍْت من بلد كل يف بد ال ولذلك [احلاجة
. االعتقاد وأصول الفقه، وأصول واحلديث، التفسري علم وكذلك ،]الناس عن اإلمث ويسقط الكفائي
 .إخل.. العدة إلعداد السالح وعلم والصناعة والطب احلساب علم وكذلك

 
 :عنها املنهي العلوم - ب
 عليها الرد بنية ال الزائغة عقائدوال املشككة واألفكار الضالة املذاهب دراسة يف اخلوض فمنها -١  

 فـرض  فهـو  الدين عن وذوداً للعقائد تصحيحاً شبهاا ورد زيغها لبيان تعلمها أما. خطرها ودفع
 .كفاية

 يزعمونـه،  ممـا  ذلك وحنو الضالة ومكان الكنوز ومواضع املسروق مكان ملعرفة التنجيم علم -٢  
 العلميـة  للدراسـات  النجوم علم تعلم أما. متصديقه وحرم الشرع كذم وقد الكهانة، من وهو

 .به بأس فال والِقبلة الصالة مواقيت وملعرفة
 :قيل كما ذلك فيجوز عنه لالحتراز تعلمه إذا السحر، علم -٣  

ــر  ــر ال للشــ ــت الشــ     عرفــ
ــر   ــرف الشــ ــن مل يعــ     ومــ

١ 

ــه   ــن لتوقيــــــ  لكــــــ
ــه     ــع فيـــ ــه يقـــ  فإنـــ

١ 
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 :إليها املندوب العلوم - جـ
 فروض ومعرفة واملكروهات، والسنن النوافل ومعرفة والقلبية، البدنية األعمال فضائل معرفة ومنها  

 هـذا  تفصـيل  انظـر  [إخل... التفصيلية وأدلتها والعقائد وفروعها الفقه علوم يف والتعمق الكفاية،
 اإلسـالم  حلجة" الدين علوم إحياء "وكتاب الربكوي، لإلمام" احملمدية الطريقة "كتاب يف املوضوع
 ].وغريمها الغزايل اإلمام
 :خامتة

  
 واضح أمر العلم من الصوفية السادة موقف وأن تعاىل، اهللا دين يف وأمهيته العلم حكم سبق مما تبني 
 وأهـل  املنطلقـة،  واألرواح املشرقة القلوب وأرباب واملعارف العلوم أهل فهم تدليل، إىل حيتاج ال

 علـى  العلـم  تطبيق إىل عمدوا العينية العلوم حصلوا أن فبعد. واإلحسان واإلسالم باإلميان التحقق
 تعـاىل  اهللا أكرمهم وهلذا تعاىل، اهللا إىل التوجه وصدق النفس وتزكية القلب بإصالح وقاموا العمل،
 .والغفران واملعرفة والرضوان بالرضا

 

 وتزكيتها النفس جماهدة
 :متهيد

 فـرض  إزالتها وأن مذمومة، وأخالقاً خبيثة صفات للنفس أن التصوف أمهية حبث يف بينا أن سبق  
 مبجرد وال باألماين تزول ال الناقصة النفس صفات ولكن - الفقهاء عامة ذلك على نص كما - عني

 مـن  ذلك إىل باإلضافة هلا بد ال بل والتصوف، األخالق كتب قراءة أو تزكيتها حكم على اإلطالع
 العارمة وشهواا اجلاحمة لرتواا وفطم عملية، وتزكية جماهدة

    والنفس كالطفـل إن ملـه شـب علـى         
ــنفطم    ١ ــه ي ــاع وإن تفطم ــب الرض  ح

١ 
 :ااهدة تعريف

 ":القرآن غريب مفردات "يف األصفهاين الراغب قال  
 الظـاهر،  العدو جماهدة: أضرب ثالثة واجلهاد العدو، مدافعة يف الوسع استفراغ: وااهدة اجلهاد  (

} ِجهـاِدهِ  حـق  اهللا يف وجاهدوا{: تعاىل قوله يف ثالثتها وتدخل النفس، وجماهدة الشيطان، وجماهدة
 عليه اهللا صلى وقال] ٤١: التوبة[} اهللا سبيل يف وأنفُِسكم بأمواِلكُم وجاهدوا{: وقوله] ٧٨: احلج[

 جهـد  مـادة " القـرآن  غريب يف املفردات") ["أعداءكم جتاهدون كما أهواءكم جاهدوا: "وسلم
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 تعاىل اهللا شرع تطبيق وإلزامها املذموم، هواها خالف على ومحلها فطمها النفس فمجاهدة. ]١٠١ص
 .وياً أمراً
 

 :والسنة الكتاب من دليلها
 ومـن  مكيـة،  آية وهي] [٦٩: العنكبوت[} سبلَنا لنهدينهم فينا جاهدوا والذين{: تعاىل اهللا قال  

 جهـاد  هنا اجلهاد من املراد أن على يدل وهذا املنورة، ملدينةا يف شرع قد الكافرين جهاد أن املعلوم
 املفسر العالمة وقال). النفس جهاد يعين: (اآلية هذه تفسري يف جزي ابن املفسر العالمة وقال. النفس
 )].القتال فرض قبل نزلت اآلية هذه إن: وغريه السدي قال: (اآلية هلذه تفسريه يف القرطيب

 جاهـد  من ااهد: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي عبيد بن فضالة وعن  
هالبيهقـي  وزاد صحيح، حسن حديث: وقال اجلهاد فضائل كتاب يف الترمذي أخرجه" [اهللا يف نفس 
 اخلطايـا  هجر من واملهاجر اهللا، طاعة يف نفسه جاهد من وااهد: "فضالة برواية" اإلميان شعب "يف

 .هللا: رواية ويف]. ٣٤ رقم اإلميان كتاب" للتربيزي املصابيح مشكاة". "بوالذنو
 

 :حكمها
 إال تـتم  وال] ٢٨ص التصـوف  أمهية حبث انظر [ذلك بينا أن سبق كما عني فرض النفس تزكية  

 ).واجب فهو به إال الواجب يتم ال ما: (باب من عني فرض ااهدة كانت هنا ومن بااهدة
 وهي بالعلم، إال ألحد حتصل وال عبادة النفس يف ااهدة: (اهللا رمحه النابلسي الغين دعب الشيخ قال  

 ].٣٢٣ص/١ج للنابلسي" احملمدية الطريقة شرح) ["مكلف كل على عني فرض
 

 :للتغيري النفس صفات قابلية
 هنـاك  يكن مل إالو املذمومة، عاداا وتبديل الناقصة صفاا لتغيري قابلة اإلنسانية النفس أن شك ال  

 العاملني العلماء ورثته من بعده ملن ضرورة وال ؛ والسالم الصالة عليه الكرمي الرسول بعثة من فائدة
 .املصلحني واملرشدين

 فاإلنسـان  صـفاا،  من كثري وتبديل ترويضها أمكن قد والبهائم الطيور سباع من كثري كان وإذا  
 .أوىل باب من ومي،تق أحسن يف وخلقه تعاىل اهللا كرمه الذي
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 وتسيريها حسن، إىل سيء من تصعيدها املراد بل ؛ صفاا استئصال النفس جماهدة من املراد وليس  
 .مرضاته وابتغاء تعاىل اهللا مراد على

 الغضـب  يصـبح  فعندها تعاىل هللا غضب إذا أما لنفسه، املرء يغضب حني مذمومة الغضب فصفة  
 مـن  حد عطِّل أو اهللا حرمات انتهكت إذا يغضب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان كما ممدوحاً
 ملـن  دعـا  بل ؛ لنفسه يغضب مل الطائف يوم عقبه وأُدمي وضرب اهللا يف أُوذي حني ولكنه حدوده،

 صحيحه يف البخاري رواه" [يعلمون ال فإم قومي اهد اللهم: "فقال العذر هلم والتمس باهلداية آذَوه
 ].األنبياء أحاديث كتاب يف
 علـى  يتكـرب  حـني  أما املسلمني، إخوته على املسلم يتكرب حني مذمومة فهي الكرب صفة وكذلك  

 .شرعه حدود وضمن اهللا سبيل يف ألا حممودة الصفة هذه فتصبح الكافرين املتكربين
 .ممدوحة صفات إىل وتصعد بااهدة حتول املذمومة الصفات معظم وهكذا  
 

 :اهدةا طريقة
 خالقهـا  عنـه  أخـرب  الـذي  بوصفها وإميانه نفسه، عن املرء رضى عدم ااهدة يف مرحلة وأول  

 }بالسوء ألمارةٌ النفس إنَّ{: ومبدعها
 ].٥٣: يوسف [
 والـدنيا،  الـنفس، : أربعـة  تعـاىل  اهللا عن والقواطع [تعاىل اهللا عن قاطع أكرب النفس أن وعلمه  

 تعرقل وذمهم مدحهم فمالحظة اخللق وأما فظاهرة، والشيطان النفس وةعدا أما. واخللق والشيطان،
 ففي تعاىل، اهللا عن كبري قاطع بتقلباا القلب وانشغال ا فاالهتمام الدنيا وأما ربه، إىل السالك سري
: تعـاىل  اهللا عن وزخرفها بزينتها ينشغل الغىن حال ويف اهللا، عن فتشغله املرء مهوم تكثر الفقر حالة

 تضره، ال فإا قلبه من حبها أخرج إذا أما]. ٧-٦: العلق[} استغنى رآه أنْ . ليطغى اإلنسانَ إنَّ{
 يف وضـعها  قلبـك،  من الدنيا أخرج: (اهللا رمحه اجليالين القادر عبد سيدي الصوفية شيخ قال كما
 إليـه  موصل عظمأ أا كما]. الكتاب هذا يف الزهد حبث وراجع) تضرك ال فإا يدك يف أو جيبك
 جماهـدا  بعد ولكنها واملخالفات، باملعاصي إال تتلذذ ال بالسوء أمارة تكون حينما النفس أن وذلك

 .تعاىل باهللا واالستئناس واملوافقات بالطاعات إال تسر ال مرضية راضية تصبح وتزكيتها
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 لالنشغال الوقت من تسعم عنده يعد مل ذيبها طلب يف وصدق نفسه عيوب املسلم اكتشف وإذا  
 إحصاء يف وقته صرف قد الناس من أحداً رأيت وإذا أخطائهم، تعداد يف العمر وإضاعة الناس بعيوب
 :مدين أبو قال. جاهل أمحق أنه فاعلم نفسه عيوب عن غافالً اآلخرين أخطاء

ــداً    ــك معتق ــب إال في ــر العي     وال ت
ــاً لكنــه اســتتراً       ١ ــاً بــدا بين  عيب

١ 
 :بعضهم وقال

ــه   ــى فعلـ ــرء علـ ــم املـ     ال تلـ
ــه   ــى مثلَـ ــيئاً أتـ ــن ذم شـ     مـ

١ 

ــه    وأنــــت منســــوب إىل مثلــ
ــه     ــى جهلــ ــا دل علــ  فإمنــ

١ 
 ).أبداً عيب من خيلو ال والعبد عيب، فيك دام ما غريك عيب تر ال: (قالوا ولذا

 ويلزمهـا  ناقصـة، ال وعاداا املنحرفة شهواا عن يفطمها نفسه على أقبل ذلك املسلم عرف فإذا  
 .والقربات الطاعات بتطبيق

 جبوارحه تتعلق اليت املعاصي عن يتخلى األمر بادىء يف فهو سريه، حسب على ااهدة يف ويتدرج  
 :وهي السبعة،

 السـبعة  اجلـوارح  من جارحة لكل [والفرج والبطن والرجالن واليدان والعينان واألذنان اللسان  
: األذنـني  معاصـي  ومن. والفحش والكذب والنميمة الغيبةُ: اللسان معاصي فمن ا، تتعلق معاٍص
العينني معاصي ومن. اللهو وآالت الفاحشة واألغاين والنميمة الغيبة مساع :األجنبيات للنساء النظر 

 ومصـافحة  بالباطـل،  أمواهلم وأخذ وقتلهم، املسلمني إيذاُء: اليدين معاصي ومن. الرجال وعورات
: البطن معاصي ومن. والفجور املنكرات حمالت إىل املشي: الرجلني معاصي ومن. اتاألجنبي النساء
 مث ،...]واللواطـة  الزنا: الفرج معاصي ومن. اخلمور وشرب اخلرتير، حلم وأكل احلرام، املال أكل
 الكرمي، القرآن قراءة: اللسان طاعات فمن [منها لكل املناسبة بالطاعات السبعة اجلوارح هذه حيلي
 الكـرمي  القـرآن  مساع: األذنني طاعات ومن. املنكر عن والنهي باملعروف واألمر تعاىل، اهللا ذكرو

 والصـاحلني،  العلمـاء  وجوه إىل النظر: العينني طاعات ومن. واملواعظ والنصائح نبوية واألحاديث
 مصـافحة  :اليـدين  طاعـات  ومن. الكون يف اهللا آليات التأملي والنظر املشرفة، الكعبة إىل والنظر
 وعيـادة  العلـم،  جمالس وإىل املساجد إىل املشي: الرجلني طاعات ومن. الصدقات وإعطاء املؤمنني،
 اهللا طاعـة  على التقوي بنية احلالل الطعام تناول: البطن طاعات ومن. الناس بني واإلصالح املريض،
 السـبعة  اجلوارح فهذه ..]النسل وتكثري اإلحصان بغية املشروع النكاح: الفرج طاعات ومن. تعاىل
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 أنـوار  عليـه  تدخل أن وإما ومترضه، فتكدره املعاصي ظلمات عليه تصب أن إما القلب على منافذ
 .وتنوره فتشفيه الطاعات

 بصفات... والغضب والرياء كالكرب الناقصة صفاته فيبدل الباطنة الصفات إىل ااهدة يف ينتقل مث  
 .واِحللم واإلخالص كالتواضع كاملة

 كـان  منفرداً يِلجه أن السالك على يصعب اجلوانب، متشعب املسالك وعر ااهدة طريق أن ومبا  
 صـحبته  من املريد يستمد وجماهدا، معاجلتها بطرق عامل بعيوا، خبري مرشد صحبة عملياً املفيد من
 تكميـل  إىل ريدامل تدفع قدسية نفحات روحانيته من يكتسب كما نفسه، تزكية بأساليب عملية خربة
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان فقد. واملنكرات النقائص مستوى فوق وترفعه وشخصيته، نفسه
 اهللا وصفه كما وحاله، بقاله نفوسهم وزكَّى الكرام أصحابه ربى الذي األعظم واملزكي األول املرشد
 الِكتـاب  ويعلِّمهـم  ويزكِّيهم آياِته همعلي يتلو ِمنهم رسوالً األميني يف بعث الذي هو{: بقوله تعاىل

 وتعلـيم  شيء التزكية أن جند هنا من] [٢: اجلمعة[} مبٍني ضالٍل لَفي قَبلُ من كانوا وإن واِحلكمةَ
 كـبري  ففرق} واحلكمةَ الكتاب ويعلِّمهم ويزكيهم{: تعاىل اهللا قال لذا آخر، شيء واحلكمة الكتاب
 قـد  إذ الصحة، وحالة الصحة علم بني الواضح الفرق يالحظ كما لتزكية،ا وحالة التزكية علم بني

. الكـثرية  والعلل باألمراض ومصاباً الصحة حالة فاقداً الصحة علم عنده الذي املاهر الطبيب يكون
 باآليـات  واسـع  علـم  عنـده  الذي كاملسلم الزهد، وحالة الزهد علم بني ظاهر الفرق وكذلك

 على والتكالب والشره بالطمع ويتصف الزهد حالة يفقد ولكنه بالزهد علقةاملت والشواهد واألحاديث
 ].الفانية الدنيا

 املـريض  كاستسـالم  لـه  واستسالمه مرشده صحبة على استقامته هو للمريد النفع حيقق والذي  
 ىنواستغ بنفسه فأُعجب الذايت واالكتفاء الغرور داء املريد قلب على الشيطان أدخل ما فإذا للطبيب،

 .موصول أنه يظن وهو وقُِطع سائر، أنه يظن وهو ووقف بالفشل باء شيخه مالزمة عن
" الصـوفية  "الطائفـة  هذه متوسطي من كثرياً فإن: (تفسريه يف اهللا رمحه حقي إمساعيل الشيخ قال  

 الرياضـات،  كثـرة  مـن  وماللتها ااهدات من النفس سآمة عند السلوك أثناء يف اآلفات تعتريهم
 صـحبة  عن ا استغنوا قد رتبة السلوك يف بلغوا قد أم أنفسهم هلم وتسول الشيطان، هلم وسوسفي

 يف فيقعـون  أنفسهم، وفق على الطلب يف ويشرعون عنده، من فيخرجون تصرفاته، وتسليم الشيخ
 ].١٤٩ص/٢ج حقي إمساعيل للشيخ" البيان روح تفسري) ["الشيطان وسخرة اخلذالن ورطة
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 :ااهدة يف املرشدين واملربني رفنيالعا أقوال
 ال منـها  شيء عن له يكشف أو الطريقة ده له يفتح أنه ظن من: (اهللا رمحه املغريب عثمان أبو قال  

 ].٥٠ - ٤٨ص" القشريية الرسالة) ["غلط يف فهو ااهدة بلزوم
 أن قبـل  ِجدوا الشباب شرمع يا: يقول السقطي السري مسعت: (تعاىل اهللا رمحه اجلنيد اإلمام وقال  

 يف الشـباب  يلحقه ال الوقت ذلك يف وكان. وقَصرت ضعفت كما وتقصروا فتضعفوا مبلغي تبلغوا
 ].٥٠ - ٤٨ص" القشريية الرسالة) ["العبادة

 وإمنـا  شـيئاً،  نفسه من مستحسن وهو نفسه عيب أحد يرى ال: (اهللا رمحه املغريب عثمان أبو وقال  
 ].٥٠ - ٤٨ص" القشريية الرسالة) ["األحوال مجيع يف يتهمها من سهنف عيوب يرى

 اهللا قال باملشاهدة، سرائره اهللا حسن بااهدة ظاهره زين من: (تعاىل اهللا رمحه الدقاق علي أبو وقال  
 دايتـه ب يف يكـن  مل من أنه واعلم]. ٦٩: العنكبوت[} سبلَنا لَنهِدينهم فينا جاهدوا والذين{: تعاىل

 ].٥٠-٤٨ص" القشريية الرسالة) ["مشة الطريقة هذه من جيد مل جماهدة صاحب
) الكفر بريد املعاصي فإن عيبه، يعرف ال من هالك أسرع ما: (تعاىل اهللا رمحه الربكوي اإلمام وقال  
 ].٥٠-٤٨ص" القشريية الرسالة["
 وحيملَها هواها، العبد خيالف أنْ النفس اةجن إنَّ: (تعاىل اهللا رمحه األنصاري زكريا اإلسالم شيخ وقال  
 ].األنصاري زكريا للشيخ" القشريية الرسالة على تعليقات) ["ربها منها طلب ما على

 يف هواهـا  خـالف  على ومحلها النفس فطم وهي: ااهدة: (تعاىل اهللا رمحه الربكوي اإلمام وقال  
 تقوية ومالك وتذليلها، النفوس صالح ومدار زهاد،ال مال ورأس العباد بضاعة فهي األوقات، عموم

 منـع  يف بالتشمري السالك أيها فعليك. واإلكرام اجلالل ذي حضرة إىل ووصوهلا وتصفيتها األرواح
 جاهـدوا  والذين{: تعاىل اهللا قـال اهلدى، اهللا من شئـت إن ااهدة على ومحلها اهلوى عن النفس
 ].٦٩: العنكبوت[}  سبلَنا لَنهِدينهم فينا

 :أيضاً وقال 
}نوم دما جاهجاهد فإناحملمديـة  الطريقـة  شـرح  النديـة  احلديقة])["٦: العنكبوت[} لنفِسِه ي "
 ].٤٥٥ص/١ج
 وصـدق  ومكابدة جماهدة من الطريق دخوله أول يف للمريد بد ال: (تعاىل اهللا رمحه عجيبة ابن وقال  

 طلب يف جاداً رأيناه فمن ايته، أشرقت بدايته أشرقت فمن للنهايات، وجمالة مظِهر وهي وتصديق،
 بوظـائف  والقيام بالعبودية التحقق إىل الوصول ابتغاء وجاهه وعزه وروحه وفلسه نفسه باذالً احلق
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) هنالـك  عمـا  قصوره علمنا مقصراً رأيناه وإذا حمبوبه، إىل بالوصول ايته إشراق علمنا ؛ الربوبية
 ].٣٧٠ص/٢ج" احلكم شرح يف اهلمم إيقاظ["
 وااهـدات  واخللوات الرياضات" املكية الفتوحات "كتاب من (اهللا رمحه عريب بن الدين حمي قال  

 ):وأثرها
 بأدلتـها  عرفته أن بعد تعرفه أن منها طلب قد تعاىل اهللا أن تعاىل باهللا اإلميان أهل عقول رأت وملا  "

 واخللوات الرياضات فاستعملت الفكر، طريق من إليه تصل ال هللابا آخر علماً ثَم أن علمت النظرية،
 شـوائب  عـن  القلب وتقديس احملل، بتفريغ اهللا مع واجللوس واالنفراد العالئق، وقطع وااهدات
 احلق أن ومسعت والرسل، األنبياء من الطريقة هذه واختذت األكوان، األفكار متعلَّق كان إذ ؛ األفكار
 إىل يـرتل ] الصـالة  باب يف الدارمي رواه". اخل... الدنيا السماء إىل اهللا يرتل "حديث [جالله جل

 .فكرها من الطريق من إليه أقرب جهته من إليه الطريق أن فعلمت ويستعطفهم عباده
..." ذراعاً إليه تقربت شرباً العبد إيل تقرب إذا "حديث [تعاىل قوله عرفوا وقد اإلميان ألهل بد وال  

" هرولـة  أتيته يسعى أتاين من] "سليمان عن والطربي عوان وأيب هريرة وأيب أنس عن ريالبخا رواه
 .وعظمته جالله وسع) املؤمن قلب أي (قلبه وأن

 أفاض (التوجه هذا فعند القوى، هذه من عنه يأخذ ما كل من وانقطع بكله تعاىل إليه العقل فتوجه  
 يـرده  وال كون يقبله ال والتجلي، املشاهدة طريق من تعاىل اهللا بأن عرفه إهلياً علماً نوره من عليه اهللا
 املشـاهدة  حيـث  مـن  باهللا العلم إىل يشري] ٣٧: ق[} ذلك يف إنَّ{: تعاىل اهللا قال ولذلك) كون

 العبد تصل العقل طور وراء كقوة القوة ذلك غري يقل ومل]  ٣٧: ق[} قلب له كان ِلمن لذكرى{
 .بالرب

 التجليـات  فكـذلك  واحـدة  حالة على يبقى ال فهو دائماً األحوال يف بالتقلب علومم القلب فإن  
 ال فإنه القلب إال القوى من غريه يقيد العقل فإن بعقله، ينكرها بقلبه التجليات يشهد مل فمن اإلهلية،
 نالـرمح  أصابع من أصبعني بني القلب إن: "الشارع قال ولذا حال كل يف التقلب سريع وهو يتقيد
 ".يشاء كيف يقلبه

 فلـو  العقـل،  طور وراء اليت القوة هو فالقلب كذلك، ليس والعقل التجليات، بتقلب يتقلب فهو  
 لـه  إنسان كل فإن ،]٣٧: ق[} قلب له كان ِلمن {قال ما العقل أنه بالقلب اآلية هذه يف احلق أراد
: قال فلذلك اآلية، هذه يف قلباً ملسماةا العقل، طور وراء اليت القوى هذه يعطى إنسان كلُّ وما عقل

}نكان ِلم له ٤٤٣ص" املكية الفتوحات] ["٣٧: ق[} قلب.[ 
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 :ااهدة حول الشبهات رد
: تعاىل اهللا قال وقد واملتع، اللذائذ أنواع من اهللا أحل ما يحرمون التصوف رجال إن: قائل قال إن  
 ].٣٢: األعراف[} ...الرزق من والطيبات لعباِدِه أخرج اليت اهللا زينة حرم من قٌلْ{
} املعتـدين  حيـب  ال اهللا إنَّ تعتدوا وال لكم اهللا أحلَّ ما حترموا ال آمنوا الذين أيها يا{: تعاىل وقال  
 ].٨٧: املائدة[
 همولكن اهللا، بشرع التقيد هو مقاصدهم أمسى إذْ حراماً، احلاللَ جيعلوا مل التصوف رجال إن: فنقول  
 صاحبها توِصل شهوانية، وتعلقات سيئة أخالقاً للنفس وأن عني، فرض النفس تزكية أن عرفوا حني
 وحيرروهـا  نفوسهم يهذبوا أن عليهم لزاماً وجدوا الكمال، مدراج يف الترقي عن وتعيقه الردى، إىل
 .اهلوى سجن من
 احتج ملن وجواباً الشبهة، هذه على اًرد اهللا رمحه الترمذي احلكيم الكبري الصويف يقول املعىن وذا  

 القـول  ومن تعنيف، االحتجاج فهذا]: ٣٢: األعراف[} ....اهللا زينة حرم من قُلْ{: الكرمية باآلية
 أن ينبغـي  كيف وتعلم األدب تأخذ حىت النفس تأديب أردنا ولكنا التحرمي ،ذا، نِرد مل ألنا حتريف
 واإلمثَ بطـن  وما منها ظهر ما الفواحش ريب حرم إنما{: وعال جل هقول إىل ترى أال ذلك، يف تعمل

غيبغِري والب ٣٣: األعراف[}  احلق .[احلالل الشيء يف فالبغي ،حرام حرام، واملباهاةُ حرام، والفخر 
 شـياء األ هـذه  إىل مالـت  أا أجل من املنع هذا النفس أُوِتيِت فإمنا حرام، والسرف حرام، والرياء
 أو تغنياً بذلك تريد الرزق من والطيبات اهللا زينة تتناول النفس رأيت فلما. القلب فسد حىت بقلبها،
 فلمـا  ِلتكْفر، ال لتشكُر رِزقَت وإمنا الشكر، فضيعِت حبالل حراماً خلطت أا علمت رياء أو مباهاة
ا سوء رأيتها، أدسبيله هداين جهاده، حق ذاته يف جماهداً ريب ورآين وانقمعت، ذلَّت إذا حىت منعت 
] ٦٩: العنكبوت[} احملسنني لَمع اَهللا وإنَّ سبلَنا لنهدينهم فينا جاهدوا والذين{: تعاىل اهللا وعد كما

اهدة عنده فصرتواحلـارس  تغلـب،  ال اليت الفئة فمعه اهللا مع كان ومن معي، اهللا فكان حمسناً با 
 حـىت  الـدنيا  دار يف عـاجالً  نوراً النور من القلب يف وقذف يضل، ال الذي اديواهل ينام، ال الذي
 قُِذف إذا: "قال أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن جاء ما إىل ترى أال. اآلجل ثواب إىل يوصله
التجـايف  نعم،: "قال ؟ عالمة من لذلك فهل اهللا رسول يا: قيل". وانشرح انفسح عبٍد قلب يف النور 
 مبا الغرور دار عن جتاىف وإمنا" نزوله قبل للموت واالستعداد اخللود، دار إىل واإلنابةُ الغرور، دار عن

ا ودواهيها الدنيا عيوب به فأبصر النور من قلبه يف قُذفا، وخداعها وآفاقلبـه  عن فغاب وخرا 
الـدنيا  تعظيم من أصله كان إمنا ذلك ألن واحلسد، واخليالء والفخر واملباهاة والسمعة والرياء البغي 
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 مبنع النفس هذه رياضته - اهللا برمحة - اآلفات هذه من جناته سبب وكان هلا، وحبه قلبه، يف وحالوا
 ].١٢٤ص الترمذي للحكيم" النفس وأدب الرياضة "كتاب) [منها الشهوات

 براهيمي، أو بوذي صلأ من ينحدر جماهداته يف التصوف أن جهالً فزعموا الناس بعض تسرع وقد  
 الـروح  إشراق إىل طريقاً اجلسد تعذيب تعترب اليت وغريها النصرانية يف الدينية االحنرافات مع ويلتقي

 عبادة عن سألوا رهط ثالثة يف ظهرت اليت الرهبنة لرتعة امتداداً التصوف جعل من ومنهم وانطالقها،
 وال الـدهر  فأصوم أنا أما: أحدهم فقال تقالُّوها، مكأ عنها أُخربوا فلما وسلم، عليه اهللا صلى النيب
 وملـا . أتزوج وال النساء فأعتزل أنا أما: الثالث وقال أنام، وال الليل فأقوم أنا أما: الثاين وقال أُفطر،
 املستقيم الصراط إىل وردهم أفكارهم، هلم صحح وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على أمرهم عرض
 .القومي والنهج

 ولكنـه  جديداً، ديناً وال مستقلة شرعة األيام من يوم يف يكن مل التصوف أن: ذلك على جلوابوا  
 .والسالم الصالة عليه برسوله كامل وإقتداء تعاىل، اهللا لدين عملي تطبيق

 وتربيتها النفس بتزكية اهتماماً التصوف يف وجدوا ألم املتسرعني هؤالء على الشبهة سرت وإمنا  
 الدينية االحنرافات تلك فقاسوا احلنيف، الدين نطاق وضمن شرعية أُسس على وجماهدا وتصعيدها،

 .متييز أو متحيص دون أعمى قياساً التصوف على
  اهدة بني إذاً كبري ففرقاحلـالل  وحترمي واالحنراف املغاالة وبني تعاىل، اهللا بدين املقيدة املشروعة ا 

 الكافرون البوذيون عليه كما اجلسد وتعذيب
 أو بـوذي  أصـل  مـن  ينحدر أنه وزكاها نفسه جاهد من كل على يحكَم أن والبهتان الظلم ومن

 رسول عبادة تقالُّوا الذي الرهط ؤالء يقتدي أنه أو م، خِدع ومن املستشرقون يزعم كما براهيمي
 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول أن مع السطحيون، املتسرعون يقوله كما وسلم، عليه اهللا صلى اهللا

 .وسنِتِه هديه إىل فرجعوا خطأهم هلم صحح
 الدينيـة  االحنرافات غرار على اجلسد بتعذيب قام أو احلالل حرم من التصوف تاريخ يف وجد وإذا  

 فلـيس . والصـويف  التصوف بني التفريق ينبغي لذا التصوف طريق عن ومبتعد مبتدع فهو السابقة
 .اإلسالم ميثل ال باحنرافه املسلم أن كما للتصوف، ممثالً باحنرافه الصويف

 يف فوقعوا بينهما تالزماً فجعلوا واإلسالم املسلم وبني والتصوف الصويف بني يفرقوا مل واملعترضون  
 .املنحرفني على قياساً الكاملني
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 تترقى والنفس وم،مطل إىل وصلوا ا ظفروا فإن نفوسهم، ترقيةُ السالكني آمال منتهى فإن وبعد،  
 فااهدة إخل،... ومطمئنة ومرضية وراضية وملْهمة لوامة كوا إىل أمارة كوا من والرياضة بااهدة
 ؛ العصـمة  درجـة  إىل بالوصول إال تنتهي وال تعاىل، اهللا إىل سريه مراحل مجيع يف للسالك ضرورية

 .والسالم الصالة عليهم واملرسلني لألنبياء إال تكون ال وهذه
 يدعون مث - النفس جماهدة وهو - سريهم شرط يحكموا مل الذي السالكني بعض خطأ ندرك وذا  

 :ملذهبهم تأييداً الفارض ابن قول وينشدون احملبني، بكالم ويترمنون احملبة، ألنفسهم
    وعن مـذهيب يف احلـب مـا يلَ مـذهب          

ــ    ١ ــت ِملَّ ــه فارق ــاً عن ــت يوم  يتوإن ِملْ
١ 

 يصـف  كالمـه  بعـض  وإليك لنفسه، جماهدته حيث من الفارض ابن بداية كانت كيف علموا وما
 ال لوامـة  نفس من تعاىل اهللا إىل سريه ابتدأ أنه العلم مع ااهدة أمهية على يدل مما سريه يف جماهداته
 :له حمبة وال له سري ال له جماهدة ال الذي السالك أن ويبني بالسوء، أمارة
ــةً فن ــلُ لوامـ ــت قبـ ــي كانـ     فسـ

ــهِ   ــر بعِض ــوت أيس ــا امل ــا م فأورد    
ـــه  ــه حتملتـ لتمــا ح ــادت ومهم     فع
    وأذهبــت يف ذيبــها كــلَّ لــذةٍ   
ــه   ــا ركبت ــا م ــولٌ دو ــق ه     ومل يب

١ 

 مىت أُطعها عصت، أو أعِص كانت مطـيعيت         
 وأتعبتهــا كيمــا تكــون مــرحييت     
ـ      ها تــأذَِّتمــين وإنْ خفَّفــت عنـ
ــا فاطمأنــتِ      ــا عــن عاِده  بإبعاده
ــة     زكي ــري ــه غ ــي في ــهد نفس  وأش

١ 
 :فيقول نفوسهم جياهدوا ومل حظوظهم يتركوا مل الذين احملبة مبدعي يعرض الفارض ابن كان وهلذا

    تعــرض قــوم للغــرام وأعرضــوا   
ــوظهم   ــوا حبظ ــاين وابتل ــوا باألم ضر    

ـ           وا مـن مكـام    فهم يف السـرى مل يربح
١ 

ــوا    ــه واعتلُّ ــحيت في ــن ص ــهم ع  جبانب
 وخاضوا حبار احلُب دعـوى فمـا ابتلُّـوا          
 وما ظعنـوا يف السـِري عنـه وقـد كلُّـوا            

١ 
 يف املريـد  ترقـي  حبسب تتغري ولكنها سريه، مراحل مجيع يف سالك لكل أساسي شرط إذاً فااهدة
 مث الثـانوي  مث اإلعـدادي  مث االبتـدائي،  مرحلة يف يكون ،الطالب ذلك يف ومثاله السمو، مدارج
 والطالـب  االبتدائي الطالب بني كبري فرق هناك ولكن طالباً، يعترب املراحل هذه كل ويف... اجلامعي
 مطمئنـةً  كوا وبني الفواحش، إىل متيل بالسوء أمارة نفسه كون بني شاسع الفرق وكذلك. اجلامعي
 .رضيةم راضية را إىل راجعة
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 :واخلالصة
 تـرك  ومن الوصول، نال األصول حقق من: قالوا وقد الصوفية، طريق أُصول من أصل ااهدة إن  

 .الوصول حرم األصول
 علـى  تدل والبدايات. مشرقة اية له تكن مل" بااهدات "حمرقة بداية له تكن مل من: أيضاً وقالوا  

 .النهايات
 

 الذكر
 

 - أقسـامه  - فيـه  العلماء أقوال - والسنة الكتاب من دليله - الذكر ةكلم معاين - متهيد
 - املسـجد  يف والسـماع  اإلنشاد - الذكر يف احلركة - تركه من التحذير - وصيغه ألفاظه
 ومثراته فوائده

 

 :متهيد
 إليهـا  مشَّـر  الـيت  واألحـوال  املعارف ويثمر التوحيد، إىل اليقظة من كلها املقامات يثمر الذكر  

 ورسـخ  الشـجرة  تلـك  عظمت وكلما الذكر، شجرة من إال مثارها نيل إىل سبيل فال السالكون،
 ...وفائدا لثمرا أعظم كان أصلها،

 على السقف يقوم وكما أساسه، على احلائط يبىن كما عليها، يبين اليت وقاعدته مقام كل أصل وهو  
 .جداره

 الـيت  تعاىل اهللا معرفة إىل املوصلة السري منازل قطع كنهمي مل غفلته من يستيقظ مل إن العبد أن وذلك  
ِلقوما{: تعاىل قال ألجلها، اإلنسان خ لَقْتخ اِجلن قـال ] [٥٦: الذاريات[} ليعبدوِن إال واإلنس 
 القلب نوم فالغفلة بالذكر، إال املرء يستيقظ وال]. يعرفون: أي يعبدون: عنهما اهللا رضي عباس ابن
 .موته أو
 ختطر ال املالئكة، كحياة حيام جعل ذكره من باإلكثار وجل عز موالهم ألمر الصوفية امتثال وإن  

 شـيء  كل عن وغابوا لرم، مبجالستهم أنفسهم نسوا حمبوم، عن تشغلهم وال قلوم، على الدنيا
 .وجدوا عندما فتواجدوا سواه
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،كتأين ال ذَكر كحملةً نسيت الذكِر يف ما وأيسر فيجـد  أحيانه، كل يف ربه الصويف يذكر  ِلساين ذكر 
 أهـل  "وجـل  عز ربه مبجالسة حظي ألنه ؛ الروح ومسو القلب، واطمئنان الصدر، انشراح بذلك
 ].مسنده يف أمحد اإلمام أخرجه قدسي حديث من" [احلديث... جمالسيت أهل ذكري

 وال. شؤونه مجيع يف اهللا فتواله لزائلة،ا الدنيا متع عن بقلبه وأعرض الذكر على داوم من فالعارف  
 .له يفتح أن يوشك الباب قرع الزم ومن ظفر، صرب فمن عجب،

 
 

 الذكر كلمة معاين
 فتـارة : معان عدة على" الذكر "كلمة الشريفة النبوية واألحاديث الكرمية القرآنية اآليات أطلقت  

ا قُِصد ا{: تعاىل قوله يف كما الكرمي القرآنلنا نحن إننز ا الذِّكروإن ٩: احلجـر [} لَحـافظونَ  له .[
 ذكـرِ  إىل فاسعوا اجلمعة يوم من للصالة نوِدي إذا آمنوا الذين أيها يا{: اجلمعة صالة ا قُِصد وتارة
} تعلمـونَ  ال كنـتم  إنْ الـذكر  أهل فاسألوا{: العلم ا عِني آخر موطن ويف]. ٩: اجلمعة[} اِهللا
 علـى  والصالة والتكبري والتهليل التسبيح" الذكر "بكلمة أُريد النصوص معظم ويف]. ٧: األنبياء[

 الصـالةَ  قَضـيتم  فـإذا {: تعاىل قوله يف كما الصيغ، من هنالك إىل وما وسلم، عليه اهللا صلى النيب
 إذا آمنـوا  ذينال أيها يا{: تعاىل وقوله]. ١٠٢: النساء[} جنوِبكُم وعلى وقعوداً قياماً اَهللا فاذكروا

مواذكُِر{: تعاىل وقوله]. ٤٥: األنفال[} كثرياً اَهللا واذكروا فاثبتوا ِفئةً لقيت اسم كـلْ  ربتبإليـهِ  وت 
 ].٨: املزمل[} تبتيالً

 مـع  أنا: يقول وجل عز اهللا إن: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن  
. صـحيحه  يف حبان وابن األدب كتاب يف ماجه ابن رواه" [شفتاه يب حتركتو ذَكرين هو إذا عبدي
 ].٣٠٩ص/١ج" القدير فيض "يف كما واحلاكم مسنده يف أمحد واإلمام

 فـأخربين  علـي،  كَثُرت قد اإلسالم شرائع إن اهللا رسول يا: (قال رجالً أن ِبسر بن اهللا عبد وعن  
 الـدعوات  كتـاب  يف الترمذي رواه" [اهللا ذكر من رطْباً لسانك يزال ال: "قال). به أتشبث بشيء
 ].حسن حديث: وقال
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 مشترك الذكر لفظ أن: (فجوابه ،)واحلرام باحلالل العلم هو بالذكر املراد إن: (بعضهم يقوله ما أما  
 عرفاً، يهف استعماله غلب ما املشترك اللفظ يف املعترب لكن تعاىل، اهللا وذكر والقرآن والصالة العلم بني

 ومن حقيقة، اهللا ذكر يف استعماله غلب قد الذكر ولفظ لفظية، أو حالية بقرينة إليه يصرف إمنا وغريه
 بقرينـة  العلـم  به فاملراد} الذكر أهل فاسألوا{: تعاىل قال كما العلم، به ويراد يطلق أن الغالب غري

 .السؤال
 

 والسنة الكتاب من دليله
 

 :الكتاب من أما -١
 ].١٥٢: البقرة[} أذكُركُم فاذكُروين{: تعاىل قال دفق -١  
 ].١٩١: عمران آل[} جنوم وعلى وقعوداً قياماً اهللا يذكرون الذين{: تعاىل وقال -٢  
: األحزاب[} وأصيالً بكرةً وسبحوه كثرياً ذكراً اهللا اذكروا آمنوا الذين أيها يا{: تعاىل وقال -٣  

٤٢-٤١.[ 
 ].٤١: عمران آل) [واإلبكار بالعشي وسبح كثرياً ربك واذكر { :تعاىل وقال -٤  
 } القلـوب  تطمئن اهللا بذكر أال اهللا بذكر قُلوبهم وتطمِئن آمنوا الذين{ : قائل من عز وقال -٥  
 ].٢٨: الرعد[
 ].٢٥: الدهر[} وأصيالً بكرةً ربك اسم واذكُِر{: أيضاً قال -٦  
 ].٨: املزمل[} تبتيالً إليه وتبتل ربك اسم واذكر {: أيضاً وقال -٧  
 ].٤٥: العنكبوت[} أكرب اهللا ولَِذكر{ : شأنه جل وقال -٨  
 ].١٠٣: النساء[} جنوِبكُم وعلى وقعوداً قياماً اهللا فاذكروا الصالة قضيتم فإذا{ : أيضاً وقال -٩  
 اهللا واذكـروا  اهللا فضل من وابتغوا األرِض يف وافانتشر الصالةُ قُضيِت فإذا{ : أيضاً وقال -١٠  

 ].١٠: اجلمعة[} تفلحون لعلَّكُم كثرياً
 ].١١٤: البقرة[} امسه فيها يذْكَر أن اهللا مساجد منع ِممن أظلم ومن{ : أيضاً وقال -١١  
 ].٣٦: ورالن[} امسه فيها ويذكر ترفع أن اهللا أَِذنَ بيوٍت يف{ : تعاىل وقال -١٢  
 ].٣٧: النور[} اِهللا ذكِر عن بيع وال جتارة تلهيهم ال ِرجال{ : أيضاً وقال -١٣  
: املنافقون[ } اهللا ذكر عن أوالدكم وال أموالُكم تلِهكُم ال آمنوا الذين أيها يا{: أيضاً وقال -١٤  
٩.[ 
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ـ  اُهللا أعد والذاكراِت كثرياً اهللا والذاكرين{: أيضاً وقال -١٥    } عظيمـاً  وأجـراً  مغِفـرةً  مهلُ
 ].٣٥: األحزاب[
 وكلمـا  وعشـياً  وغدواً الصلوات، أدبار يف اهللا يذكرون: املراد: (عنهما اهللا رضي عباس ابن قال  

 األذكـار  على الربانية الفتوحات) ["تعاىل اهللا ذكر مرتله، من راح أو غدا وكلما نومه، من استيقظ
 ].١٠٩ - ١٠٦ص/١ج" النووية

 وقاعـداً  قائمـاً  تعـاىل  اهللا يذكر حىت والذاكرات كثرياً اهللا الذاكرين من اليكون: (جماهد وقال  
 ].١٠٩ - ١٠٦ص/١ج" النووية األذكار على الربانية الفتوحات) ["ومضجعاً

 مجيـع  ويف وغريهـا  بطهارة يصح فإنه تعاىل، اهللا ذكر إال شروط لصحتها يشترط العبادات ومجيع  
 .وغريها... والقعود القيام يف: احلاالت

 واحلـائض  واجلنب للمحِدث واللسان بالقلب الذكر جواز على العلماء أمجع: (النووي قال وهلذا  
 وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول على والصالة والتكبري والتحميد التسبيح يف وذلك والنفساء،
 ].١٠٩-١٠٦ص/١ج" النووية األذكار على الربانية الفتوحات) ["ذلك وحنو والدعاء

 حيصـل  وبه القلوب، على التجليات توجه وسبيل النفحات، باب ومفتاح القلوب، صقال فالذكر  
 ولـو  اهللا، ذكـر  عن غفلته بسبب إال حزن أو هم أو غم يصيبه ال فاملريد لذلك. بغريه ال التخلق،
 مفتـاح  الغفلـة  أن كما والفرح، السرور مفتاح الذكر إذ عينه، وقرت فرحه لدام اهللا بذكر اشتغل
 .والكدر احلزن

 :السنة من وأما -٢
 :وسلم عليه اهللا صلى النيب قال: قال عنه، اهللا رضي األشعري موسى أيب عن -١  

 كتـاب  يف صحيحه يف البخاري رواه" [وامليت احلي مثل ربه يذكر ال والذي ربه يذكر الذي مثل  "
 ].الدعوات

 
 :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال عنه اهللا رضي هريرة أيب وعن -٢  

: تنـادوا  اهللا يـذكرون  قوماً وجدوا فإذا الذكر، أهل يلتمسون الطرق يف يطوفون مالئكةً هللا إن  "
 وهو - وجل عز رم فيسأهلم: قال. الدنيا السماء إىل بأجنحتهم فيحفوم: قال. حاجتكم إىل هلموا
: قـال . وميجدونك وحيمدونك ويكربونك يسبحونك :يقولون: قال ؟ عبادي يقول ما: - م أعلم
: يقولون: قال ؟ رأوين لو وكيف: فيقول: قال ؛ رأوك ما واهللا ال: فيقولون: قال ؟ رأوين هل: فيقول
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 ؟ يسـألونين  فما: يقول: قال. تسبيحاً لك وأكثر متجيداً، لك وأشد عبادةً لك أشد كانوا رأوك لو
: قال. رأوها ما رب يا واهللا ال: يقولون: قال ؟ رأوها هل: يقول: لقا. اجلنة يسألونك: يقولون: قال

 طلباً، هلا وأشد حرصاً، عليها أشد كانوا رأوها أم لو: يقولون: قال ؟ رأوها أم لو فكيف: فيقول
 ؟ رأوهـا  وهل: يقول: قال النار، من: يقولون: قال ؟ يتعوذون فِمم: يقول: قال. رغبة فيها وأعظم
 أشـد  كانوا رأوها لو: يقولون: قال ؟ رأوها لو فكيف: يقول: قال. رأوها ما واهللا ال: يقولون: قال
: املالئكـة  من ملك يقول: قال. هلم غفرت قد أين أُشِهدكم: فيقول: قال. خمافة هلا وأشد فراراً منها
 أخرجـه " [سـهم جلي م يشقى ال اجللساء هم: يقول: قال. حلاجة جاء إمنا منهم ليس فالن فيهم

 ].الدعوات كتاب يف صحيحه يف البخاري
 يندرج جليسهم وإن ذلك، على االجتماع وفضل والذاكرين الذكر جمالس فضل احلديث هذا ففي  

 هلـم  ومبجالسته الذكر، أصل يف يشاركهم مل وإن ؛ هلم إكراماً رم عليهم يتفضل ما مجيع يف معهم
 .النية تصح إن ؛ جانس جالس من ألن سعيداً صار

 :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي أنس وعن -٣  
 أخرجه" [الذكر ِحلَق: قال ؟ اجلنة رياض وما اهللا رسول يا: قالوا. فارتعوا اجلنة برياض مررمت إذا  "

 ].وحسنه الدعوات كتاب يف الترمذي
 :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي الدرداء أيب وعن -٤  

"  وال بأنبياء ليسوا الناس، يغبطهم اللؤلؤ، منابر على النور، وجوههم يف القيامة يوم أقواماً اهللا لَيبعثن 
 لنا] نزهلم وعرفنا لنا صفهم: حلهم [ِحلْهم اهللا رسول يا: فقال ركبتيه على أعرايب فجثا: قال شهداء،
 رواه" [يذكرونه اهللا ذكر على جيتمعون شىت وبالد شىت، قبائل من اهللا يف املتحابون هم: قال! نعرفْهم
 ].٢/٤٠٦" والترهيب الترغيب "يف كما حسن بإسناد الطرباين

 مكـة  طريق يف يسري وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب وعن -٥  
 يـا  املُفَـردون  وما: قيل. املفَردون سبق جمدان هذا سريوا: "فقال جمدان: له يقال جبل على فمر

" خفافـاً  القيامـة  يوم اهللا فيأتون أثقاهلم عنهم الذكر يضع اهللا، بذكر املستهترون: قال ؟ اهللا رسول
 ].الدعوات كتاب يف والترمذي الذكر كتاب يف مسلم أخرجه[
 .م فُِعلَ ما وال فيهم قيل ما يبالون ال عليه، املداومون بالذكر املولعون هم: واملستهترون  
 :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي الدرداء أيب وعن -٦  
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 إنفـاق  مـن  لكـم  وخٍري درجاتكم، يف وأرفعها مليِككم، عند وأزكاها أعمالكم، خبري أُنبئكم أال  "
ـ  عدوكم تلْقَوا أن من لكم وخٍري ،]الفضة: الورق [والوِرق الذهب  ويضـربوا  أعنـاقهم  ربوافتض
 مـن  أجنى شيٌء ما: (عنه اهللا رضي جبل بن معاذ فقال ،"تعاىل اهللا ذكر: قال. بلى: قالوا ؟ أعناقكم
 ابـن  ورواه. الـذكر  فضل يف جاء ما باب الدعاء كتاب يف الترمذي رواه) [اهللا ذكر من اهللا عذاب
 ].الذكر فضل باب" األدب "يف ماجه

 :تعاىل اهللا يقول: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب وعن -٧  
 يف ذكـرين  وإن نفسي، يف ذكرته نفسه يف ذكرين فإن ذكرين، إذا معه وأنا يب، عبدي ظن عند أنا  "
 إليه ربتتق ذراعاً إيلَّ تقرب وإن ذراعاً، إليه تقربت شرباً إيلَّ تقرب وإن منهم، خٍري مٍأل يف ذكرته مٍأل
 التوحيـد  كتـاب  يف والبخاري الذكر، كتاب يف مسلم أخرجه" [هرولة أتيته ميشي أتاين وإن باعاً،

 ].ماجه وابن والنسائي، الدعوات، كتاب يف والترمذي
 :قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي اخلدري سعيد أيب وعن -٨  

 رسول يا الكرم أهلُ ومن: فقيل الكرم، أهلُ من اجلمِع أهلُ علَمسي: القيامة يوم وجل عز اهللا يقول  "
 والبيهقـي  صحيحه يف حبان وابن يعلى وأبو أمحد رواه" [املساجد يف الذكر جمالس أهل: قال ؟ اهللا

 ].٤٠٤ص/٢ج" والترهيب الترغيب. "وغريهم
 :قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عنه اهللا رضي مالك بن أنس وعن -٩  

 السماء من مناٍد ناداهم إال ؛ وجهه إال بذلك يريدون ال وجل عز اهللا يذكرون اجتمعوا قوٍم من ما  "
 كذا الصحيح رجال ورجاله أمحد، اإلمام رواه" [حسنات سيئاتكم بدلت فقد لكم مغفوراً قوموا أن
 ].٧٦ص/١٠ج" الزوائد جممع "يف
 :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال نهع اهللا رضي اخلدري سعيد أيب وعن -١٠  

 أُعطـي  مـا  أفضلَ أعطيته مسأليت عن وذكري القرآن قراءةُ شغلَه من: وتعاىل تبارك الرب يقول  "
 ].والبيهقي والدارمي حسن حديث: وقال" القرآن فضائل "كتاب يف الترمذي أخرجه"[السائلني

 .مشروعيته أدلة من فهو به، واإلسرار واجلهر عليه، عواالجتما الذكر فضائل يف ورد ما وكل هذا  
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 الذكر فضل يف باهللا العلماء أقوال
 ):عنهما اهللا رضي (عباس بن اهللا عبد

 حـداً  هلـا  جعل إال فريضة عباده على تعاىل اهللا يفرض مل: (عنهما اهللا رضي عباس بن اهللا عبد قال  
 يف أحـداً  يعذر ومل إليه، ينتهي حداً له جيعل مل فإنه ؛ ذكرال غري العذر، حال يف أهلها عذر مث معلوماً،
 قياماً اَهللا فاذكُروا{: قائل من عز فقال كلها، األحوال يف بذكره وأمرهم عقله، على مغلوباً إال تركه
} كثرياً ذكراً اهللا اذكروا آمنوا الذين أيها يا{: تعاىل وقال]. ١٠٣: النساء[} جنوِبكُم وعلى وقعوداً

 الصحة ويف والفقر، والغىن واحلضر، والسفر والبحر، الرب ويف والنهار، بالليل أي] ٤١: حزاباأل[
 ].١٤٧ص" التحقيق نور) ["حال كل وعلى والعالنية، والسر والسقم،

 
 :السكندري اهللا عطاء ابن
 قلبال حضور بدوام والنسيان الغفلة من التخلص هو الذكر: (السكندري اهللا عطاء ابن سيدي قال  
 أو أحكامه، من حكم أو صفاته، من صفة ترديد أو واللسان، بالقلب اهللا اسم ترديد: وقيل احلق، مع
 اهللا عطـاء  البـن  ٤ص" الفـالح  مفتاح) ["تعاىل اهللا إىل به يتقرب مما ذلك غري أو أفعاله، من فعل

 ].هـ٧٠٩ املتوىف السكندري
 

 :القشريي القاسم أبو اإلمام
 وحتقيـق  الوصـلة،  ومنار الوالية، منشور الذكر: (عنه اهللا رضي القشريي القاسم أبو اإلمام قال  

 احملمـودة  اخلصـال  ومجيع ؛ شيء الذكر وراء فليس النهاية، وداللة البداية، صحة وعالمة اإلرادة،
 ).الذكر عن ومنشؤها الذكر إىل راجعة

 وال الطريـق،  هذا يف العمدة هو بل وتعاىل، سبحانه احلق طريق يف قوي ركن الذكر: (أيضاً وقال  
 ].١١٠ص" القشريية الرسالة) ["الذكر بدوام إال تعاىل اهللا إىل أحد يصل

 

 :اجلوزية قيم ابن
 وجـالؤه  وغريمهـا،  والفضة النحاس يصدأ كما يصدأ القلب أن ريب وال: (اجلوزية قيم ابن قال  

 القلـب  وصـدأ . جاله ذكر فإذا دىء،ص ترك فإذا البيضاء، كاملرآة يدعه حىت جيلوه فإنه بالذكر،
 كان أوقاته أغلب الغفلة كانت فمن. والذكر باالستغفار: بشيئني وجالؤه ؛ والذنب بالغفلة،: بأمرين



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-٧٤-

 املعلومـات  صور فيه تنطبع مل القلب صدىء وإذا. غفلته حبسب وصدؤه قلبه، على متراكماً الصدأ
 الصـدأ  عليه تراكم ملَّا ألنه الباطل، صورة يف قواحل احلق، صورة يف الباطل فريى ؛ عليه هي ما على
 فَسد الرانُ وركبه واسود، الصدأ، عليه تراكم فإذا. عليه هي كما احلقائق صور فيه تظهر فلم أظلم

 الغفلة من ذلك وأصل. القلب عقوباِت أعظم وهذا باطالً، ينكر وال حقاً، يقبل فال وإدراكه تصوره
 .بصره ويعميان القلب نور سانيطم فإما اهلوى، وإتباع

]) ٢٨: الكهـف [} فُرطـاً  أمره وكان هواه واتبع ذكِرنا عن قلبه أغفلْنا من تطع وال{: تعاىل قال  
 ].٥٢ص هـ٧٥١ سنة املتوىف اجلوزية قيم البن" الطيب الكلم من الصيب الوابل["
 

 :الرازي الدين فخر
: األعـراف [} ....احلسىن األمساء وهللا{: تعاىل قوله عند سريهتف يف الرازي الدين فخر العالمة قال  

 هـو  جهـنم  عذاب من واملخلِّص تعاىل، اهللا ذكر عن الغفلة هو جهنم لدخول املوجب إن]: (١٨٠
 إذا القلـب  فـإن  كذلك، األمر أن أرواحهم من جيدون واملشاهدة الذوق وأصحاب تعاىل، اهللا ذكر
 يـزال  وال احلرمـان،  وزمهرير احلرص باب يف وقع وشهواا، ياالدن على وأقبل اهللا، ذكر عن غفل
 ذكر باب قلبه على انفتح فإذا ظلمة، إىل ظلمة ومن طلب، إىل طلب ومن رغبة، إىل رغبة من ينتقل
 األرض رب مبعرفـة  واستشـعر  اخلسارات، حسرات ومن اآلفات، نريان من ختلِّص اهللا ومعرفة اهللا

 ].٤٧٢ص/٤ج زيالرا الفخر تفسري) [والسموات
 

 :زروق أمحد
 وأعظمهـا  واألعيـان،  واألفعال األقوال يف ثابتة اخلواص: (قواعده يف اهللا رمحه زروق أمحد يقول  

 لألشياء اهللا جعلها وقد اهللا، ذكر من اهللا عذاب من له أجنى عمالً آدمي عمل ما إذ األذكار، خواص
 يوافـق  مما اخلاص ويف العموم، يف العام مراعاة زمفل. خيصه ما لكلٌّ ؛ منافعها يف واملعاجني كاألشربة

 ].٣٧ص زروق ألمحد" التصوف قواعد) ["الشخص حال
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 :عجيبة بن أمحد
 يف أمـور  بثالثـة  حتققه بعد إال الرضا مبقام العبد حتقيق على الفتح يكون ال: (عجيبة بن أمحد قال  

 :بدايته
 ).كامل مرشد من االسم بذكر باملأذونني خاص هذا(و] اهللا [املفرد االسم يف االستغراق -١  
 .للذاكرين صحبته -٢  
) احملمديـة  بالشـريعة  التمسك وهو العلل، من شيء به يتصل مل الذي الصاحل بالعمل متسكه -٣  
 ].٢٩ص عجيبة البن" األجرومية شرح جتريد["
 

 :واخلالصة
 الطريـق  أن هلم وأبانوا اهللا إىل سريهم يف السالكني نصحوا قد الكاملني واملرشدين املربني مجيع إن  

 وصـحبةُ  احلـاالت،  مجيـع  يف اهللا ذكـر  من اإلكثار هو رضوانه وإىل تعاىل اهللا إىل املوصل العملي
 .بالسوء األمارة النفس شهوات تقطع الذاكرين أنفاس ألن الذاكرين،

 
 الذكر أقسام

 :واجلهر السر ذكر - أ
 الـذكر  يف وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول رغَّب وقد هراً،وج سراً مشروع تعاىل اهللا ذكر إن  

 مـن  خال إذا بالذكر اجلهر أفضلية قرروا اإلسالمية الشريعة علماء أن إالَّ واجلهري، السري: بنوعيه
 :منها الشريفة، النبوية األحاديث ببعض مستدلني نائم، أو قارىء أو مصلٌّ إيذاء أو الرياء،

 :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عن -١  
 وإن نفسـي،  يف ذكرته نفسه يف ذكرين فإن ذكرين، إذا معه وأنا يب عبدي ظن عند أنا: اهللا يقول  "

 وابـن  والنسـائي  والترمذي صحيحه يف البخاري أخرجه" [منهم خري مأل يف ذكرته مأل يف ذكرين
 جهر عن الإ يكون ال املأل يف والذكر]. ماجه

 اهللا صلى النيب مع انطلقت: (عنه اهللا رضي األدرع ابن قال: قال عنه اهللا رضي أسلم بن زيد عن -٢
 ؟ مرائياً هذا يكون أن عسى اهللا رسول يا: قلت صوته، يرفع املسجد يف برجل فمر ؛ ليلة وسلم عليه
 ].٣٩١ص/١ج للسيوطي" للفتاوي احلاوي "يف كما. البيهقي رواه") [أواه ولكنه ال،: "قال
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 املكتوبة من الناس ينصرف حني بالذكر الصوت رفع إن: (قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن -٣  
) مسعته إذا بذلك انصرفوا إذا أعلم كنت: عباس ابن قال. وسلم عليه اهللا صلى النيب عهد على كان

 صـاحب  قـال  كمـا  الذكر، بسماع انصرافهم أعلم كنت واملعىن صحيحه، يف البخاري أخرجه[
 ].٢٥٩ص/٢ج يف العسقالين حجر ابن احلافظ" الفتح"
 مـر : قال جربيل جاءين: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي السائب عن -٤  

 يف السـيوطي  وصححه والترمذي داود وأبو أمحد اإلمام رواه" [بالتكبري أصوام يرفعوا أصحابك
 ].٣٨٩ص/١ج "للفتاوي احلاوي "كتابه

 ارفعـوا : "قـال  إذ وسلم عليه اهللا صلى النيب لَعند إنا: قال عنه اهللا رضي أوس بن شداد عن -٥  
 الكلمـة  ـذه  بعثتين إنك اللهم: وسلم عليه اهللا صلى فقال ففعلنا، اهللا، إال إله ال: فقولوا أيديكم
 أخرجه" [لكم غفر قد اهللا فإن أبشروا: قال مث امليعاد، ختلف ال إنك اجلنة، عليها ووعدتين ا وأمرتين
 ].٣٩١ص/١ج السابق املصدر يف كما. احلاكم

 وعشـرين  مخسة السيوطي الدين جالل الكبري العالمة منها مجع الكثرة، حد بلغت أحاديث وهناك  
 هعبـاد  علـى  وسالم وكفى، هللا احلمد: (فقال" بالذكر اجلهر يف الفكر نتيجة "مساها رسالة يف حديثاً
 يف بـه  واجلهر الذكر، ِحلَق عقد من الصوفية السادة اعتاده عما اهللا أكرمك سألت اصطفى، الذين

  .؟ ال ؛ أو مكروه، ذلك وهل بالتهليل الصوت ورفع املساجد،
 بالـذكر،  اجلهر استحباب تقتضي أحاديث وردت وقد ذلك، من شيء يف كراهة ال إنه: اجلواب  

 األحـوال  بـاختالف  خيتلـف  ذلـك  أن بينـهما  واجلمع به، اراإلسر استحباب تقتضي وأحاديث
 .فصالً فصالً ذلك أُبني أنا وها واألشخاص،

 من عرفت األحاديث، من أوردنا ما تأملت إذا: قال مث بكاملها ذلك على الدالة األحاديث ذكر مث  
 - التزاماً أو صرحياً ماإ ؛ استحبابه على يدل ما فيه بل بالذكر، اجلهر يف البتة كراهة ال أنه جمموعها
 اجلهـر  أحاديـث  معارضـة  نظري فهو" اخلفي الذكر خري "حبديث معارضته وأما ،- إليه أشرنا كما

 حيث أفضل اإلخفاء بأن: بينهما النووي مجع وقد ،"بالصدقة كاملسر بالقرآن املسر: "حبديث بالقرآن
 وألن أكثـر،  فيه العمل ألن ؛ ذلك ريغ يف أفضل واجلهر نيام، أو مصلون به تأذَّى أو الرياء، خاف
 ويطـرد  إليه، مسعه ويصرف الفكر، إىل مهه وجيمع القارىء، يوقظُ وألنه السامعني، إىل تتعدى فائدته
 املُِسـر  ألن ببعضها، واإلسرار القراءة ببعض اجلهر يستحب: بعضهم وقال. النشاط يف ويزيد النوم،
 هـذا  علـى  الـذكر  يف نقول وكذلك. باإلسرار فيستريح يكلُّ قد واجلاهر باجلهر، فيأنس ميلُّ قد
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 تضرعاً نفسك يف ربك واذكُر{: تعاىل اهللا قال: قلت فإنْ. األحاديث بني اجلمع حيصل وبه التفصيل،
 :أوجه ثالثة من اآلية هذه على اجلواب: قلت]. ٢٠٥: األعراف[} القوِل من اجلهِر ودون وخيفةً

 نزلت وقد]. ١١٠: اإلسراء[} ا ختاِفت وال بصالِتك جتهر وال{: اإلسراء كآية مكية إا: األول  
 أنزلـه،  ومن القرآن فيسبون املشركون فيسمعه بالقرآن، جيهر وسلم عليه اهللا صلى النيب كان حني
 الـذين  تسبوا وال{ : تعاىل قوله يف لذلك األصنام سب عن نهي كما للذريعة، سداً اجلهر بترك فأُِمر

 إىل وأشـار  املعىن، هذا زال وقد]. ١٠٨: األنعام[} علٍم بغِري عدواً اَهللا فيسبوا اهللا دون ِمن يدعونَ
 .تفسريه يف كثري ابن ذلك

 محلوا - جرير وابن مالك، شيخ أسلم بن زيد بن الرمحن عبد منهم - املفسرين من مجاعة إن: الثاين  
 عنه ترفع أن للقرآن تعظيماً الصفة هذه على بالذكر له أمر أنهو القرآن، قراءة حال الذاكر على اآلية

]. ٢٠٤: األعراف[} وأنصتوا له فاستمعوا القرآنُ قُِرئ وإذا{: تعاىل بقوله اتصاهلا ويقويه األصوات،
 مـأموراً  كـان  وإن أنه على فنبه البطالة، إىل اإلخالد ذلك من خشي باإلنصات أمر ملا وكأنه قلت

 اآليـة  خـتم  ولذا اهللا، ذكر عن يغفل ال حىت باٍق بالقلب الذكر تكليف أن إال انباللس بالسكوت
 ].٢٠٥: األعراف[} الغافلني ِمن تكُن وال{: بقوله

 وأما املكمل، الكامل وسلم عليه اهللا صلى بالنيب خاص اآلية يف األمر أن الصوفية ذكره ما: الثالث  
 .دفعها يف تأثرياً أشد ألنه باجلهر، فمأمور - ديئةالر واخلواطر الوساوس حمل هو ممن - غريه

  اهللا رسـول  قال: قال عنه اهللا رضي جبل بن معاذ عن البزار أخرجه ما احلديث من ويؤيده: قلت 
 وتسـمع  بصالته، تصلي املالئكة فإن بقراءته فليجهر بالليل منكم صلَّى من: "وسلم عليه اهللا صلى

 ويستمعون بصالته، يصلون مسكنه يف معه وجريانه اهلواء، يف يكونون نالذي اجلن مؤمين وإنَّ لقراءته،
 ".الشياطني ومردة اجلن فُساق حوله اليت الدور وعن داره عن بقراءته جبهره ينطرد وإنه قراءته،

 وقد]. ٥٥: األعراف[} املعتدين حيب ال إنه وخفيةً تضرعاً ربكم ادعوا{: تعاىل قال فقد: قلت فإن  
 .الدعاء يف باجلهر االعتداء فسر

  وجهني من عنه اجلواب: قلت: 
 ويؤيده الشرع، يف هلا أصل ال دعوة اختراع أو به، املأمور جتاوز أنه تفسريه يف الراجح أن: أحدمها  
 بـن  اهللا عبد أن: (عنه اهللا رضي نعامة أيب عن وصححه مستدركه يف واحلاكم ماجه، ابن أخرجه ما

 اهللا رسـول  مسعـت  إين: فقال. اجلنة ميني عن األبيض القصر أسألك إين اللهم: يقول نهاب مسع مغفل
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 وهو صحايب، تفسري فهذا") بالدعاء يعتدون قوم األمة هذه يف سيكون: "يقول وسلم عليه اهللا صلى
 .باملراد أعلم

 اإلسرار، فيه ألفضلا ؛ خبصوصه والدعاء الذكر، يف ال الدعاء يف فاآلية التسليم تقدير على: الثاين  
 اسـتحب  ثَـم  ومن]. ٣: مرمي[} خفياً نداًء ربه نادى إذْ{: تعاىل قال ولذا اإلجابة، إىل أقرب ألنه

 .دعاء ألا اتفاقاً الصالة يف باالستعاذة اإلسرار
 املسـجد  يف الصوت برفع يهللون قوماً رأى أنه عنه اهللا رضي مسعود ابن عن نقل فقد: قلت فإن  
 إىل حيتـاج  مسعود ابن عن األثر هذا: قلت. املسجد من أخرجهم حىت مبتدعني إال أراكم ما: لفقا
 باألحاديـث  معـارض  فهو ثبوته تقدير وعلى كتبهم، يف احلفاظ األئمة من أخرجه ومن سنده، بيان

 بـن ا عـن  ذلك إنكار يقتضي ما رأيت مث التعارض، عند عليه مقدمة وهي املتقدمة، الثابتة الكثرية
 عامر عن املسعودي حدثنا حممد بن حسني حدثنا: الزهد كتاب يف حنبل بن أمحد اإلمام قال مسعود،

 عبد جالست ما الذكر، عن ينهى كان اهللا عبد أن يزعمون الذين هؤالء: قال وائل أيب عن شقيق بن
 ليجلسـون  اهللا ذكر أهلَ إن :قال البناين ثابت عن الزهد يف أمحد وأخرج. فيه اهللا ذَكَر إال جملساً اهللا
) شيء منها عليهم ما تعاىل اهللا ذكر من ليقومون وإم اجلبال، أمثال اآلثام من عليهم وإن اهللا ذكر إىل
 الفنـون  وسـائر  واإلعراب والنحو واألصول واحلديث التفسري وعلوم الفقه يف" للفتاوي احلاوي["

 ].٣٩٤ص/١ج. هـ٩١١ سنة املتوىف السيوطي الدين جالل الكبري للعالمة
 يعلم فإنه بالقول جتْهر وإنْ{: تعاىل قوله عند تفسريه يف األلوسي حممود الشيخ الكبري العالمة وقال  

روأخفى الس {]وقيل]. ٧: طه :ِهيتعاىل لقوله والدعاء، بالذكر اجلهر عن ن :} ـك  واذكـريف رب 
٢٠٥: عرافاأل[} القوِل من اجلهر ودون وخفيةً تضرعاً نفِسك.[ 

 نص والذي. إطالقه على يكون أن ينبغي ال منهي، والدعاء بالذكر اجلهر بأن: القول أن تعلم وأنت  
 مشـروع  ؛ شـرعاً  حمـذور  ال حيث بالذكر اجلهر أن: فتاويه يف عنه اهللا رضي النووي اإلمام عليه

 أمحـد،  اإلمام مذهب هرظا وهو الشافعي، اإلمام مذهب يف اإلخفاء من أفضل هو بل إليه، مندوب
 يف خـان  القاضي قول وهو. الباري فتح يف حجر ابن احلافظ بنقل مالك اإلمام عن الروايتني وإحدى
) بالـذكر  الصـوت  رفع ويكره: (امليت غسل باب يف وقوله القراءة، كيفية مسائل ترمجة يف فتاويه
 واختـار : أيضاً األلوسي وقال اً،مطلق ال الشافعية، مذهب هو كما اجلنازة مع ميشي ملن أنه فالظاهر

 واجلهـر  املعتـدل،  اجلهر فيكون احلاجة قدر على الزائد أو البالغ اجلهر دون املراد أن احملققني بعض
 وسـلم  عليه اهللا صلى أنه يف حديثاً عشرين على يزيد ما صح فقد ؛ به املأمور يف داخالً احلاجة بقدر
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 كان: يقول الزبري بن اهللا عبد مسع أنه عنه اهللا رضي لزبريا أيب عن وصح بالذكر، جيهر كان ما كثرياً
 ال وحـده  اهللا إال إلـه  ال: "األعلى بصوته يقول صالته من سلَّم إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 إياه، إال نعبد وال باهللا إال قوة وال حول وال قدير، شيء كل على وهو احلمد وله امللك له له، شريك
 املسألة هذه حتقيق يف الرمحة عليه الكوراين إبراهيم الشيخ ألَّف وقد: قال أن إىل" الفضل وله النعمة له

 بفضـل  األواه املنيب إحتاف: "وثانيتهما". باجلهر الذكر يف الزهر نثر: "أوالمها مسى جليلتني رسالتني
ـ ١٢٧٠ سـنة  ىفاملتو األلوسي حممود الشيخ الكبري للعالمة" املعاين روح") ["اهللا بذكر اجلهر  هـ

 ].١٤٨ - ١٤٧ص/١٦ج
 

 :اجلهر ذكر أفضلية
: فقيل ؟ أفضل بالذكر اإلسرار هل اختِلف؛: (الفالح مراقي على حاشيته يف الطحطاوي العالمة قال 

 :منها عليه تدل كثرية ألحاديث نعم،
. اإلجابـة  إىل وأقرب اإلخالص، يف أبلغ اإلسرار وألن". يكفي ما الرزق وخري اخلفي، الذكر خري  "
 :كثرية ألحاديث أفضل اجلهر: وقيل

 صـالته  من سلَّم إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: عنهما اهللا رضي الزبري ابن رواه ما منها  
 قدير، شيء كل على وهو احلمد وله امللك له له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال: "األعلى بصوته قال
 الصـالة،  ومواقع املساجد كتاب يف صحيحه يف مسلم رواه [احلديث" ...باهللا إال قوة وال حول وال

 ].الصالة كتاب يف والترمذي
 عمـر  ابن وكان. قراءته يسِمع أن املسجد يف القرآن يقرأ من يأمر وسلم عليه اهللا صلى كان وقد  
 متعـدٍ  ونفعـه  التدبر، يف وأبلغ عمالً، أكثر ألنه يستمعون، وهم أصحابه وعلى عليه يقرأ من يأمر

 .الغافلني قلوب إليقاظ
 أو الرياء، خاف فمن ؛ واألحوال األشخاص حبسب خيتلف ذلك بأن الواردة األحاديث بني وجمع  

 يمنـع  ال": الفتاوي "يف قال. أفضل اجلهر كان ذكر ما فُقد ومىت أفضل، اإلسرار كان أحد به تأذَّى
 اِهللا مساجد منع ِممن أظلَم ومن{: تعاىل قوله حتت ولالدخ عن احترازاً املساجد، يف بالذكر اجلهر من
 .البزازية يف كذا]. ١١٤: البقرة[} امسه فيها يذكَر أنْ
 وخلفـاً  سلفاً العلماء وأمجع: لفظه ما للمشكور والشاكر للمذكور الذاكر ذكر يف الشعراين ونص  
 بالذكر جهرهم يشوش أن إال نكري، غري من وغريها املساجد يف مجاعة تعاىل اهللا ذكر استحباب على
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 مراقـي  على الطحطاوي حاشية ["الفقه كتب يف مقرر هو كما قرآن، قارىء أو مصلٌّ أو نائم على
 ].٢٠٨ص" الفالح

 :الشهرية حاشيته يف عابدين ابن وقال  
 وإن: "حنو هب اجلهر طلب اقتضى ما احلديث يف جاء واالستحسان الكراهية من اخلريية الفتاوي ويف  (

 .الشيخان رواه". منهم خري مأل يف ذكرته مأل يف ذكرين
 األشـخاص  بـاختالف  خيتلـف  ذلك أن: بينهما واجلمع. اإلسرار طلب اقتضت أحاديث وهناك  

 خـري  "حديث ذلك يعارض وال بالقراءة، واإلخفاء اجلهر أحاديث بني بذلك جمع كما واألحوال،
 أهـل  بعض فقال ذكر مما خال فإن النيام، أو املصلني تأذي أو ء،الريا خيف حيث ألنه" اخلفي الذكر
 فيجمـع  الذاكر، قلب ويوقظ السامعني إىل فائدته ولتعدي عمالً، أكثر ألنه أفضل، اجلهر إن: العلم
 هنـاك  الكالم ومتام ملخصاً هـ.ا. النشاط ويزيد النوم، ويطرد إليه، مسعه ويصرف الفكر، إىل مهه

 ذكـر  استحباب على وخلفاً سلفاً العلماء أمجع : (الشعراين اإلمام عن احلموي حاشية ويف. فراجعه،
 ابـن  حاشـية ) ["قـارىء  أو مصلٌّ أو نائم على جهرهم يشوش أن إال وغريها املساجد يف اجلماعة
 ].٢٦٣ص/٥ج" عابدين
 :القلب وذكر اللسان ذكر - ب
 باللسـان  الـذكر : (يقـول  اهللا هرمح الدين أفضل أخي مسعت: الشعراين الوهاب عبد الشيخ قال  

 لكنه حجاب من بد فال لألنبياء، وال ألحد يرتفع ال العظمة حجاب ألن واألصاغر، لألكابر مشروع
 ].١٦٠ص/١ج الشعراين الوهاب عبد للشيخ" امليزان) ["فقط يدق

 واجلنـب  ثللمحِد واللسان بالقلب الذكر جواز على العلماء أمجع: (اهللا رمحه النووي اإلمام وقال  
 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول على والصالة والتكبري والتحميد التسبيح يف وذلك والنفساء واحلائض
 ].١٠٩ - ١٠٦ص/١ج" النواوية األذكار على الربانية الفتوحات) ["ذلك وحنو والدعاء وسلم

 بالقلب كان ام منه واألفضل باللسان، ويكون بالقلب يكون الذكر: (اهللا رمحه النووي اإلمام وقال  
 القلب مع باللسان الذكر يترك أن ينبغي ال مث. أفضل فالقلب أحدمها على اقتصر فإن مجيعاً، واللسان
 ).تعاىل اهللا وجه به ويقصد مجيعاً، ما يذكر بل الرياء، به يظن أن من خوفاً

 بـاب  عليـه  نساناإل فتح ولو رياء، الناس ألجل العمل ترك إن: (اهللا رمحه عياض بن الفضيل قال  
 نفسه على وضيع اخلري، أبواب أكثر عليه النسد الباطلة ظنوم تطرق من واالحتراز الناس مالحظة
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" النواوية األذكار على الربانية الفتوحات) ["العارفني طريق هذا وليس الدين، مهمات من عظيماً شيئاً
 ].١٢٧ص/١ج
 ولـذلك  العبادات من لغريه وال حالوة، الذكر طعمل صاحبها جيد فال غشاوة، عليه الغافل وقلب  
 صاحب أن إال الغفلة، مع الذكر يترك أن بذلك نعين وال) ساٍه غافٍل قلب مع ذكر يف خري ال: (قيل
 وذلـك  احلضـور،  مـع  ذكر إىل ينتقل حىت مرة، بعد مرة قلبه ويراقب نفسه، جياهد العالية اهلمة
 فيصـيب  ذلك، يتقن أن إىل والثالثة الثانية يف حياول مث دف،اهل يصيب ال األوىل املرة ففي الرامي؛ك

 احلضور القلب يعتاد حىت ومذاكرة ذكر بني املرة تلو املرة حياول ؛ قلبه مع اإلنسان وكذلك. اهلدف
 .تعاىل اهللا مع
 أفضـل  الـذكر  أن البصـائر  ألرباب انكشف قد أنه واعلم: (اهللا رمحه الغزايل اإلسالم حجة قال  

 وإمنا الثالثة، القشور وراء لب وله بعض من للُّب أقرب بعضها ثالثة قشور أيضاً له ولكن ل،األعما
 .إليه طريقاً لكوا القشور فضل

 .فقط اللسان ذكر: منه األعلى فالقشر  
 وطبعـه  تـرك  ولـو  الذكر، مع حيضر حىت موافقته إىل حيتاج القلب كان إذا القلب ذكر: والثاين  

 .األفكار ةأودي يف السترسل
 إىل عنـه  صرفه يف تكلف إىل حيتاج حبيث عليه ويستويل القلب، من الذكر يستمكن أن: والثالث  

 .عليه ودوامه معه قراره يف تكلف إىل الثاين يف احتيج كما غريه،
 اللبـاب  وهـو  وخيفـى،  الذكر وينمحي القلب، من املذكور يستمكن أن اللباب، وهو: والرابع  

 يف له ظهر ومهما مجلته، املذكور يستغرق بل القلب إىل وال الذكر إىل يلتفت ال نبأ وذلك املطلوب،
 مث... بالفناء العارفون عنها يعرب اليت احلالة وهذه. شاغل حجاب فذلك الذكر إىل التفات ذلك أثناء
 القلب ذكر مث تكلفاً، القلب ذكر مث اللسان، ذكر مبدؤها وإمنا الذكر لباب مثرة فهذه: اهللا رمحه قال
- ٥٢ص الغزايل لإلمام" الدين أصول يف األربعني "كتاب) [الذكر وامنحاء املذكور استيالء مث طبعاً،
٥٥.[ 
 :اجلماعة مع والذكر املنفرد الذكر - ج
 ففي ؛ االنفراد حالة يف العبادة على الفضل يف تزيد - تعاىل اهللا ذكر وفيها - اجلماعة مع العبادات  

 املُنور، من واملُظِْلم القوي، من الضعيف ويستقي والتجاوب، التعاون ويكون قلوب،ال تلتقي اجلماعة
 ...وهكذا العامل من واجلاهل اللطيف، من والكثيف
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. فـارتعوا  اجلنة برياض مررمت إذا: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي أنس عن  
 ].الدعوات كتاب يف الترمذي أخرجه" [كرالذ ِحلَق: قال ؟ اجلنة رياض وما: قالوا

 مالئكةً وتعاىل تبارك هللا إن: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عن  
 بعضـاً  بعضـهم  حـف  ذكٍر جملس على أتوا فإذا األرض يف الذكر جمالس يلتمسون وفضالء سيارةً

 يسـبحونك،  عبـادك  عنـد  مـن  جئنا: فيقولون ؟ جئتم أين من اهللا فيقول السماء، إىل بأجنحتهم
 - ـم  أعلـم  وهـو  - ؟ يسألون ما: فيقول. ويستجريونك ويسألونك، ويهللونك، وحيمدونك
 مث ؟ رأوهـا  لو فكيف: فيقول. رب يا ال: فيقولون ؟ رأوها وهل: فيقول. اجلنة يسألونك: فيقولون
. ال: فيقولون ؟ رأوها وهل: فيقول. النار من: ولونفيق - م أعلم وهو - ؟ يستجريون وِمم: يقول
 ممـا  وأجـرتهم  سألوين، ما وأعطيتهم هلم، غفرت قد أين اشهدوا: يقول مث ؟ رأوها لو كيف: فيقول

 قـد  أيضـاً  وهو: فيقول ؛ منهم وليس إليهم جلس خطَّاًء عبداً فيهم إن ربنا: فيقولون. استجاروين
م ىيشق ال القوم هم له، غفرت هموالترمذي ، الذكر كتاب يف صحيحه يف مسلم أخرجه" [جليس 
 ].واحلاكم الدعوات، كتاب يف
 ما: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنهما اهللا رضي اخلدري سعيد وأيب هريرة أيب وعن  
 اهللا وذكـرهم  السـكينة،  عليهم ونزلت الرمحة، وغشيتهم املالئكة، حفَّتهم إال اهللا يذكرون قوم من
 ].الدعوات كتاب يف والترمذي الذكر، كتاب يف مسلم أخرجه" [عنده فيمن

 مـا : "فقـال  أصحابه من حلْقٍة على خرج وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عنه اهللا رضي معاوية عن  
كُمِلسجباهي اهللا أن فأخربين جربيل أتاين إنه: فقال وحنمده اهللا نذكر جلسنا: قالوا ؟ ياملالئكة بكم ي "

 ].الدعوات كتاب يف والترمذي الذكر، كتاب يف مسلم أخرجه[
 املالئكـة  من سيارة تعاىل هللا إن: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي أنس عن  

 وعـن ]. حسـن  إسناده: اهليثمي وقال البزار رواه" [م حفُّوا عليهم أتوا فإذا الذكر، ِحلَق يطلبون
. فارتعوا اجلنة برياض مررمت إذا: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي أيضاً أنس
 ].الدعوات كتاب يف الترمذي رواه" [الذكر ِحلَق: قال ؟ اهللا رسول يا اجلنة رياض وما: قالوا

 اهللا يذكرون جبماعة مررمت إذا: واملعىن: (احلديث هذا معىن يف األذكار شارح عالن ابن العالمة قال  
 وملَـن {: تعاىل قال. مآالً أو حاالً اجلنة من رياض يف فإم أذكارهم، امسعوا أو هلم، موافقة فاذكروا

خاف ِه مقامتاِن رب١/٩٤ ج" النواوية األذكار على الربانية الفتوحات]) ["٤٦: الرمحن[} جن.[ 
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 الغزايل اإلمام شبه وقد: (اجلماعة مع تعاىل اهللا ذكر معِرِض يف حاشيته يف عابدين ابن العالمة وقال  
 مجاعة املؤذنني أصوات أن فكما: قال اجلماعة، وأذان املنفرد بأذان اجلماعة وذكر وحده اإلنسان ذكر
 يف تأثرياً أكثر واحد قلب على اجلماعة ذكر كذلك الواحد، املؤذن صوت من أكثر اهلواء ِجرم تقطع
 ].٢٦٣ص/٥ج" عابدين ابن حاشية) ["واحد شخص ذكر من الكثيفة احلجب رفع
 
 :حاشيته يف الطحطاوي وقال  

 وغريها املساجد يف مجاعة تعاىل اهللا ذكر استحباب على وخلفاً سلفاً العلماء أمجع: الشعراين ونص  (
 يف مقـرر  هو كما قرآن، قارىء أو مصلٌّ أو نائم على بالذكر جهرهم يشوش أن إال نكري، غري من
 ].٢٠٨ص" الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية) ["الفقه بكت
 والتـنعم  بربه األنس على املؤمن وتعويد وإيقاظه، القلب صفاء يف فعال أثر فله: منفرداً الذكر وأما  

 نفسه حياسب أن بعد بربه منفرداً خالياً اهللا يذكر جلسة من للمؤمن بد فال. بقربه والشعور مبناجاته،
 نفسـه  جاهـد  ؛ عيبـاً  رأى ما وإذا وتاب استغفر ؛ سيئة رأى ما فإذا وأخطائه، عيوبه على ويطلع

 .منه للتخلص
 عرشه ظل حتت اهللا يظلهم سبعة: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن  
 يف البخـاري  أخرجـه " [عينـاه  ففاضت خالياً اهللا ذكر ورجل: منهم وذكر... ظله إال ظل ال يوم

 ].الزكاة كتاب يف مسلم وأخرجه اجلماعة، صالة أبواب كتاب يف صحيحه
 

 :املنفرد الذكر آداب
 متـذلالً  الِقبلـة  استقبل موضع يف جالساً كان فإن الصفات، أكمل على الذاكر يكون أن وينبغي  

 ،حقـه  يف كراهـة  وال جاز األحوال هذه غري على ذكر ولو برأسه، مطرقاً ووقار، بسكينة متخشعاً
 نظيفـاً،  خالياً فيه يذكر الذي املوضع يكون أن وينبغي. لألفضل تاركاً كان عذر بغري كان إن ولكن
 أن وينبغـي . الشريفة واملواضع املساجد يف الذكر مدح وهلذا واملذكور، الذكر احترام يف أعظم فإنه
 .بالسواك أزاله تغير به كان وإن نظيفاً، فمه يكون

 وتعاىل تبارك الرب نظر حمل هو الذي القلب نظافة فإن إليها ندبنا قد احلسية افةالنظ هذه كانت إذا  
 الدنيويـة  والعالئـق  والرياء، والبخل والكرب، كاحلقد ؛ أدرانه من تنقيته من بد فال باالعتبار، أوىل

 .مقيماً األقدس الفيض يف يزال فال احلق السة يتأهل حىت والشواغل، واألغيار
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 ذلك الذاكر يالحظ أن فينبغي القلب، حضور الذكر من واملراد األحوال، مجيع يف بوبحم والذكر  
 .يذكر ما معاين ويتدبر

 علـى  يصـلي  كان وإن تعاىل، اهللا من والعفو املغفرة طلب بقلبه يالحظ أن فعليه يستغفر كان فإن  
 كان وإن بقلبه، وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول عظمة يستحضر أن فعليه وسلم عليه اهللا صلى النيب
 كلٌّ وعلى. تعاىل اهللا عن يشغله شاغل كل ينفي أن فعليه" اهللا إال إله ال "وهو واإلثبات بالنفي يذكر
 غفلـة  ألن ؛ بقلبه غافالً كان ولو بلسانه اهللا يذكر بل القلب، حضور لعدم باللسان الذكر يترك ال

 بذكر اللسان شغل ويف ما، بوجٍه إقبال الذكر جودو ويف بالكلية، اهللا عن إعراض الذكر عن اإلنسان
 وغريها والنميمة كالغيبة القولية املعاصي بأنواع الشتغاله تعرض فقده ويف اهللا، بطاعة له تزيني اهللا
 عن غفلتك ألن فيه، تعاىل اهللا مع قلبك حضور لعدم الذكر تترك ال: (السكندري اهللا عطاء ابن يقول
 إىل غفلة وجود مع ذكر من] اهللا [يرفعك أن فعسى ذكره، وجود يف كغفلت من أشد ذكره، وجود
 وجـود  مع ذكر ومن حضور، وجود مع ذكر إىل يقظة وجود مع ذكر ومن يقظة، وجود مع ذكر

 شرح يف اهلمم إيقاظ) ["بعزيز اهللا على ذلك وما املذكور، سوى عما غَيبٍة وجود مع ذكر إىل حضور
 ].٧٩ص/١ج عجيبة البن" احلكم

 احلضور أهل من فيكون إليه، الذكر وينتقل القلب، يفتح حىت باللسان الذكر مالزمة اإلنسان فعلى  
 .تعاىل اهللا مع
 

 :اجلماعة مع اجلهري الذكر آداب
 هـذه  من قسم وكل الحقة، وآداب مقارنة، وآداب سابقة، آداب: ثالثة آداب له اجلهري الذكر  

 .وباطن ظاهر له الثالثة
 :السابقة داباآل فظاهر -١
 .وغذاء كسباً احلرام من نقياً متوضئاً، الرائحة طيب الثوب، طاهر الذاكر يكون أن  
 وقوته، حوله من ويتربأ القلبية، األمراض مجيع عن ويتخلى الصادقة، بالتوبة قلبه يطهر أن: وباطنها  

 .وفضله اهللا نفحات إىل واحتياجه وفقره بذله متحققاً احلضرة ويدخل
 :املقارنة اآلداب وظاهر -٢
 بـذكرهم  خلفهم ذكر وقوفاً كانوا وإذا جلوساً، اإلخوان كان إذا الس به انتهى حيث جيلس أن  

 طـارىء  لعـذر  خيرج أن أراد فإذا حلقتهم، يف وينتظم بينهم، ليدخل له ويفسح أقرم له ينتبه حىت
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 موافقـاً  يكون وأن بالذكر، شتغاهلماا عليهما يقطع ال حىت وخرج بلطف، جانبيه على من بني وصل
 مميـزاً  يكون ال حىت أصوام يف صوته إخفاء يف جيتهد وأن مبخالفة، عنهم يشذ فال ؛ وضعهم يف هلم

 .تعاىل اهللا مع قلبه حضور عن أحد يشغله ال حىت عينيه يغمض وأن بينهم،
 وأن الدنيا، أُمور قلبه يشغل ال وأن النفس، وهواجس الشيطان وساوس طرد يف جياهد أن: وباطنها  

 يمن ملا متهيئاً وأحوال، واردات من عليه يِرد وما الذكر من فيه هو فيما ومهته بقلبه احلضور يف جيتهد
 .إفضاله جتليات من عليه به اهللا
 :الالحقة اآلداب وظاهر -٣
 النصائح بعض فيسمع ؛ الشيخ من العلمية وللمذاكرة الكرمي القرآن من لعشر ذلك بعد يستمع أن  

 الـذكر،  مكـان  يف دام ما وغريها الدنيوية األمور خمتلف يف الكالم عن ويصمت منه، والتوجيهات
 إما وإخوانه شيخه على يسلم والدعاء املذاكرة من االنتهاء وبعد. لآلداب املنافية األعمال عن وميتنع

 :اليد تقبيل حكم [اليد بتقبيل أو باملصافحة
 اهلـوى  اتبـاع  فيهـا  كثر اليت األيام هذه يف وخصوصاً اليد، تقبيل حكم عن لناسا تساؤل كثر  

 األحاديـث  إىل ويرجـع  احلقـائق،  ميحـص  الذي لكن السليم، العلمي التحقيق وضعف والرأي،
 والصـاحلني  العلمـاء  يـد  تقبيل أن جيد احملققني، األئمة وأقوال الكرام، الصحابة وآثار الصحيحة،
 والتقـى،  الفضـل  أهل احترام يف اإلسالمية اآلداب مظاهر من مظهر هو بل اً،شرع جائز واألبوين
 :ذلك يف الصرحية النصوص بعض وإليك

 هذا إىل بنا قم: لصاحبه يهودي قال: (قال عسال، بن صفوان فعن: األحاديث من ورد ما أما -١  
: قوله إىل... احلديث فذكر بينات، آيات تسع عن فسأال وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول فأتيا النيب،
 والنسـائي  وصـححه،  والترمـذي  أمحد اإلمام رواه). اهللا نيب أنك نشهد: وقاال ورجله، يده فقبال

 .وغريهم
: قال القيس، عبد وفد يف وكان زارع جدها عن زارع، بن الوازع بنت أبان أم عن داود أبو وروى  
 البيهقي رواه وكذلك). ورجله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يد فنقبل رواحلنا من نتبادر فجعلنا(

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بيد أخذ حىت األشج منذر جاء مث: (وفيها". الشامية السرية "يف كما
 ...).الوفد سيد وهو فقبلها،

 قبلوا وصاحبيه، مالك، بن وكعب لبابة، أبا أن: (العسقالين حجر ابن للحافظ" البخاري شرح "ويف  
 .٤٨ص/١١ج) عليهم اهللا تاب حني وسلم عليه اهللا صلى لنيبا يد
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 ثابت بن زيد أن: (الشعيب عن واحلاكم والبيهقي الطرباين أخرج فقد : اآلثار من ورد ما وأما -٢  
 بركابـه،  فأخذ عنهما، اهللا رضي عباس بن اهللا عبد فجاء لريكبها بغلته إليه فَقُربت جنازة على صلى
 أُِمرنا هكذا: عباس ابن فقال. وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عم ابن يا عنها خلِّ: ثابت بن زيد فقال
 بيـت  بأهـل  نفعل أن أِمرنا هكذا: وقال اهللا عبد يد ثابت بن زيد فقبل والكرباء، بالعلماء نفعلَ أن

 ).وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 بـن  سـلمة  لنـا  أخرج: (قال رزين بن محنالر عبد رواية من" املفرد األدب "يف البخاري وأخرج  

 حجـر  البـن  البخـاري  شرح يف كذا). فقبلناها إليها فقمنا بعري كف كأا ضخمة له كفاً األكوع
 .٤٨ص/١١ج العسقالين

 طريـق  من وأخرج). ورجله العباس يد قبل علياً أن: (أيضاً وأخرج) أنس يد قبل أنه: (ثابت وعن  
 وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسولَ ا بايعت اليت يدك ناولين: أوىف يبأ البن قلت: (األشجعي مالك أيب

 .املذكور حجر ابن يف كذا). فقبلتها فناولَنيها،
 بـن  عمـر  يد على املقدس بيت فتح يف ،٥٥ص/٧ج - والنهاية البداية - تارخيه يف كثري ابن قال  

 ورؤوس عبيدة أبو تلقاه الشام إىل باخلطا بن عمر وصل فلما...: ( كالم بعد عنه اهللا رضي اخلطاب
 عبيـدة  أبـو  فأشار عمر، وترجل عبيدة أبو فترجل سفيان، أيب بن ويزيد الوليد بن كخالد األمراء،
 ).عمر فكف عبيدة، أبو فكف عبيدة أيب ِرجل بتقبيل عمر فهم عمر، يد ليقبل

 اآلداب ويف: (قـال  احلنبلـي  ينالسفاري حممد للعالمة" اآلداب منظومة شرح األلباب غذاء "ويف  
 .٢٨٧ص/١ج) الشهوة أمن مع واحتراماً وتكرماً تديناً والرأس اليد وتقبيل املعانقة وتباح: الكربى

 للعامل التواضع يف يبالغ أن للطالب ينبغي": (احلديث أصحاب مناقب "يف اجلوزي ابن احلافظ وقال  
 احلسني يد أحدمها عياض بن والفضيلُ عيينة بن سفيانُ وقبل. يده تقبيل التواضع ومن: قال له، ويذل
 .٢٨٧ص/١ج للسفاريين" اآلداب منظومة شرح "يف كذا). ِرجلَه واآلخر اجلعفي، علي بن
 يـده  تقَبـلَ  أن وأما ؛ فجائز لرفده والكرمي العامل يد تقبيل أما": (اهلداية شرح "يف املعايل أبو وقال  

 يـد  قَبلـوا  الصحابة أن علمت وقد ،"دينه ثلثا ذهب فقد لغناه لغين تواضع من: "روي فقد لغناه،
 غـزوة  مـن  قدومهم عند عنهما اهللا رضي عمر ابن حديث يف كما وسلم، عليه اهللا صلى املصطفى
 .السابق املصدر يف كذا). مؤتة
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 :األربعة األئمة أقوال  
 يـد  بتقبيل بأس وال: (املختار الدر احبص كالم عند حاشيته، يف عابدين ابن العالمة قال: احلنفية  

 األحاديـث  مفاد أن وعلمت: الشرنباليل قال سنة،: وقيل التربك، سبيل على واملتورع العامل الرجل
 .٢٥٤ص/٥ج. املشهورة" عابدين ابن حاشية) "العيين إليه أشار كما ندبه أو سنيته

 أو العامل يد تقبيل: الواقعات عن بيانال غاية ويف: (قال الفالح، مراقي على الطحطاوي حاشية ويف  
 ذكرنـا  ما جمموع من فعِلم: قال مث... العيين البدر ذكرها أحاديث يف وورد. جائز العادل السلطان
 .٢٠٩ص...). اليد تقبيل إباحة

 فمكروهـة،  والتعظيم التكرب وجه على - الرجل يد قُبلة - كانت إن: (مالك اإلمام قال : املالكية  
 البـن  البخاري شرح). جائز ذلك فإن لشرفه أو لعلمه أو لدينه اهللا إىل القربة وجه على كانت وإن
 .٤٨ص/١١ج العسقالين حجر

 من ذلك حنو أو شرفه، أو وعلمه، وصالحه لزهده، الرجل يد تقبيل: (النووي اإلمام قال: الشافعية  
 فمكـروه  الدنيا أهل عند جاهه وأ شوكته، أو لغناه، كان فإن يستحب، بل يكره ال ؛ الدينية األمور
 .٤٨ص/١١ج للعسقالين البخاري شرح يف كذا) الكراهة شديد

: املرزوي قال: (قال احلنبلي السفاريين للعالمة اآلداب منظومة شرح" األلباب غذاء "ويف: احلنبلية  
 التدين طريق لىع كان إن: فقال اليد، قُبلة عن اهللا رمحه - حنبل بن أمحد اإلمام - اهللا عبد أبا سألت
). فـال  الـدنيا  طريق على كان وإن عنهما، اهللا رضي اخلطاب بن عمر يد عبيدة أبو قَبلَ بأس، فال
 .٢٨٧ص/١ج
 :احلكيم شرف ابن قول اليد تقبيل يف قيل ما وأحسن  

    كــــأينَ إذ أوايل لــــثم راحتــــه
 عجزت عن شكره حـىت سـددت فمـي           ١

١ 
 :ذلك يف آخر وقال

  ــر ــد اِخلي ــل ي ــى قب ــل التق     ِة أه
ــاده   ــرمحن عبــ ــة الــ     رحيانــ

١ 

ــاديهم    وال ختــــف طعــــن أعــ
 ومشهــــا لــــثم أيــــاديهم    

١ 
 :والوالدين والصاحلني للعلماء القيام حكم

 يف الفقه كتب نصت وقد املطلوبة اإلسالمية اآلداب من وهو فجائز، الفضل لذوي القيام حكم أما  
 .جوازه على املذاهب خمتلف
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 :الشافعية سادةال نصوص -أ  
 ألهـل  القيـام  ويسن: (١٣٥ص/٣ج" احملتاج املغين "كتابه يف الشربيين حممد الفقيه العالمة نقل  

 فيـه  ثبـت  وقد: الروضة يف قال. وتفخيماً رياًء ال ذلك حنو أو شرف أو وصالح علم من الفضل
 .هـ ا) صحيحة أحاديث

 للقادم، القيام جواز يف" الفضل لذوي بالقيام خيصالتر رسالة "مساها خاصة رسالة النووي ولإلمام  
 :منها كثرية بأحاديث ذلك على واستدل

 مـن  أبـوه  فأقبـل  يوماً جالساً كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن: (سننه يف داود أبو أخرج -١  
 اجلانب من ثوبه شق هلا فوضع الرضاعة من أمه أقبلت مث عليه، فجلس ثوبه بعض له فوضع الرضاعة
 ).يديه بني فأجلسه فقام الرضاعة من أخوه أقبل مث اآلخر،

 الفـتح  يـوم  اليمن إىل فر ملَّا عنه، اهللا رضي جهل أيب بن عكرمة قصة يف مالك اإلمام وأخرج -٢  
 فرحاً إليه وثب وسلم عليه اهللا صلى النيب رآه فلما: (مسلماً مكة إىل أعادته حىت إليه امرأته ورحلت
 ).هرداء عليه ورمى

 بقدوم أُسر أنا بأيهما أدري ما: "فقال احلبشة من جعفر قدم ملا وسلم عليه اهللا صلى النيب وقام -٣  
 ".خيرب بفتح أو جعفر

 يف وسلم عليه اهللا صلى والنيب املدينة حارثة بن زيد قدم: (عنها اهللا رضي عائشة حبديث وجاء -٤  
 ).وقبله فاعتنقه إليه فقام الباب فقرع بييت،

 فإذا حيدثنا وسلم عليه اهللا صلى النيب كان: (قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عن داود أبو وأخرج -٥  
 ).دخل قد نراه حىت إليه قمنا قام
 :احلنفية السادة نصوص - ب  
 القيـام  يندب بل ؛ جيوز الوهبانية ويف: الدر صاحب قول عند عابدين ابن احملقق الفقيه العالمة نقل  

 املسجد يف اجلالس قيام": القنية "يف قال: (العامل يدي بني للقارىء ولو القيام جيوز كما للقادم، اًتعظيم
 ويف. التعظيم يستحق ممن كان إذا يكره ال تعظيماً جييء ملن القرآن قارىء وقيام تعظيماً عليه دخل ملن
 يقام ال ملن قام فإن له، يقام ملن القيام حمبة املكروه إمنا لعينه، مبكروه ليس لغريه القيام": اآلثار مشكل"
 تركه يورث ملا - القيام أي - ذلك يستحب أن ينبغي عصرنا ويف: أقول: وهبان ابن قال. يكره ال له
 عليه، التوعد من ورد وما. القيام فيه اعتيد مكان يف كان إذا سيما وال والعداوة، والبغضاء احلقد من
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ـ  ا). واألعـاجم  التـرك  يفعله كما يديه بني القيام حيب من حق يف  عابـدين  ابـن  حاشـية . ـه
 .٢٥٤ص/٥ج
 :احلديث شراح نصوص - ج  
 رضي اخلدري سعيد أيب عن داود أبو رواه الذي احلديث شارحاً الشافعي اخلطايب سليمان أبو قال  
 علـى  فجاء م،وسل عليه اهللا صلى النيب إليه أرسل سعد حكم على نزلوا ملا قُريظَةَ أهل أن: (عنه اهللا
 إىل قعـد  حىت فجاء ،"خريكم إىل أو سيدكم إىل قوموا: "والسالم الصالة عليه النيب فقال أقمر، محار
 ).وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 خيـراً  صاحبه كان إذا حمظور، غري سيدي، يا: لصاحبه الرجل قول أن العلم من فيه: (اخلطايب قال  
 وللويل الفاضل للرئيس املرؤوس قيام أن وفيه الفاجر، الرجل تسويد يف الكراهة جاءت وإمنا فاضالً،
 هـذه  أهل خبالف كان فيمن الكراهة جاءت وإمنا مكروه، غري مستحب للعامل املتعلم وقيام العادل،
 ).الصفات

 اهللا صـلى  اهللا رسول مسعت: قال معاوية رواه الذي داود أيب حلديث شرحه يف أيضاً اخلطايب وقال  
 عليه اهللا صلى قوله": (النار من مقعده فليتبوأ قياماً الرجال له يمثَّلَ أن أحب من: "يقول وسلم عليه
 مذهب على إياهم ويلزمه بذلك يأمرهم أن هو ووجهه يديه، بني وينتصب يقوم: معناه" ميثل: "وسلم
 .١٥٦ - ١٥٥ص/٤ج داود أيب سنن شرح للخطايب" السنن معامل. "هـ ا). والنخوة الكرب

 لكـن " فـأنزلوه  سيدكم إىل قوموا "عنه اهللا رضي أمحد اإلمام مسند ويف: (السفاريين العالمة وقال  
رصنله بالقيام األمر كونَ ي ِر آخرأرجلنـا  علـى  له قمنا: يقولون األشهل بين من رجال وكان: اخلب 
". الشامية السرية "يف كما. والسالم الصالة عليه اهللا رسول إىل انتهى حىت منا رجل كل حيييه صفني

 .٢٧٦ص/١ج احلنبلي السفاريين للعالمة" اآلداب منظومة شرح األلباب غذاء"
 يف. ٣٣٩ص/٢ج" احللبية السرية "كتابه يف احلليب الدين برهان بن علي العالمة اخلرب هذا أورد وقد  

 .قريظة بين غزوة حبث
 السـرية  "كتابـه  يف دحالن زيين أمحد العالمة املشرفة مبكة الشافعية السادة مفيت أيضاً ذكره كما  

 ].١٣١ص/٢ج" احملمدية واآلثار النبوية
 عاقداً خيرج مث مواله، عطاء منتظراً االلتفات، عن ويصونه اخلواطر، عن بقلبه يصمت أن: وباطنها  

 .االجتماع هذا يلي تعاىل اهللا ذكر جمالس من جملس أول إىل يعود أن على نيته جامعاً مهته،
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 :املطلق والذكر املقيد الذكر - د
 مكـان  أو خاص بزمان مقيداً وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إليه ندبنا الذي فهو: املقيد الذكر أما  

 والشارب، واآلكل املسافر وأذكار وتكبري، وحتميد تسبيح من صالة، كل أداء بعد كالذكر ؛ خاص
 يتعلـق  وما واملوت املرض وعند واملصائب، اآلفات ودفع الشدة عند تقال وأذكار النكاح، وأذكار
 وأذكار بأنواعها، احلج وأذكار الصائم، وإفطار اهلالل، رؤية وعند وليلتها، اجلمعة صالة وبعد ما،
 عند: متفرقة وأذكار اهللا، سبيل يف اجلهاد وأذكار واالستيقاظ، النوم وعند واملساء، الصباح يف تقال

 .وغريه مبرض مبتلى رؤية عند وأذكار ار،احلم ويق الديك، صياح
 .األذكار كتب إىل فارجع استيعاا أردت وإن املقيدة، األذكار من قليلة نبذ هذه  
 قعـود،  وال قيـام  وال حـال،  وال وقت وال مكان، وال بزمان يقيد مل ما فهو: املطلق الذكر وأما  

 ذلـك  يف واآليات اهللا، بذكر رطباً لسانه يزال ال حىت حال كل يف ربه يذكر أن املؤمن من فاملطلوب
 والنهار الليل يسبحون{: تعاىل وقوله]. ١٥٢: البقرة[} أذكُركُم فاذكُروين{: تعاىل قوله منها كثرية
 بكرة وسبحوه كثرياً ذكراً اَهللا اذكُروا آمنوا الذين أيها يا{: تعاىل وقوله]. ٢٠: األنبياء[} يفْترونَ ال

 مغِفرةً هلُم اُهللا أعد والذاكراِت كثرياً اهللا والذاكرين{: تعاىل وقوله]. ٤٢-٤١: األحزاب[} الًوأصي
 دون مطلقاً اهللا ذكر من اإلكثار إىل تدعو اليت اآليات من وغريها]. ٣٥: األحزاب[} عظيماً وأجراً
 مجيـع  يف مطلقاً اهللا ذكر إىل ندبنا وسلم عليه اهللا صلى األعظم الرسول أن كما ومكان، بزمان تقييد
 .وأوقاتنا أحوالنا

 كثُرت قد اإلسالم شرائع إن اهللا رسول يا: قال رجالً أن عنه، اهللا رضي بسر بن اهللا عبد روى فقد  
،ك يزالُ ال: "قال به، أتشبثُ بشيء فأخربين عليطباً لسانكتـاب  يف الترمذي رواه" [اهللا ذكر من ر 

 ].حسن حديث: وقال الدعوات
 اهللا رسول كان: (بقوهلا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عنها اهللا رضي عائشة السيدة وصفت وقد  

 الفضائل، كتاب ويف الطهارة كتاب يف مسلم أخرجه) [أحيانه كل يف اهللا يذكر وسلم عليه اهللا صلى
 ].الطهارة كتاب يف ماجه وابن داود وأبو الدعوات، كتاب يف والترمذي

 وليـل  تسـبيح  من الذكر صيغ من أنواع إىل كثريٍة أحاديثَ يف والسالم الصالة عليه دعانا وقد  
 .خاصة مناسبة أو معيناً، وقتاً هلا حيدد أن دون واستغفار، وتكبري
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 مث معلوماً، حداً هلا جعل إال فريضة عباده على تعاىل اهللا يفرض مل: (عنهما اهللا رضي عباس ابن قال  
 إال تركـه  يف أحـداً  يعذر ومل إليه، ينتهي حداً له جيعل مل فإنه الذكر، غري عذر،ال حال يف أهلها عذر
 وقعـوداً  قياماً اَهللا فاذْكُروا{: قائل من عز فقال كلها، األحوال يف بذكره وأمرهم عقله، على مغلوباً
} كـثرياً  كـراً ذ اَهللا اذكـروا  آمنوا الذين أيها يا{: تعاىل وقال]. ١٠٣: النساء[} جنوِبكُم وعلى

 الصحة ويف والفقر، والغىن واحلضر، والسفر والبحر، الرب ويف والنهار، بالليل أي]. ٤١: األحزاب[
 هـذا  على الصوفية ج وقد]. ١٤٧ص" التحقيق نور ["حال كل وعلى والعالنية، والسر والسقم،
 .وأطوارهم أحواهلم مجيع يف اهللا فذكروا املنوال

 مطلق ومنه بعدد، مقيد منه الذكر فكذلك ذلك، عن مطلق ومنه بزمن، دمقي منه الذكر أن وكما  
 .العدد عن
 ...والتكبري وكالتحميد صالة، كل دبر فكالتسبيح بالعدد املقيد أما  
 صـالة  كل دبر يف اهللا سبح من: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن  
 ال املائة متام وقال وتسعون، تسعة فتلك وثالثني، ثالثاً اهللا وكرب وثالثني، الثاًث اهللا ومحد وثالثني، ثالثاً
 وإن خطايـاه  غفرت ؛ قدير شيء كل على وهو احلمد، وله امللك له له، شريك ال وحده اهللا إال إله

 ].الصالة ومواضع املساجد كتاب يف صحيحه يف مسلم اإلمام رواه" [البحر زبد مثل كانت
 أيعجز: "فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عند كنا: قال عنه اهللا رضي وقاص أيب بن سعد وعن  

 ألـف  أحـدنا  يكسب كيف: جلسائه من سائل فسأله ؟ حسنة ألف يوم كل يف يكسب أن أحدكم
 اإلمـام  رواه" [خطيئـة  ألف عنه تحط أو حسنة، ألف له فتكتب تسبيحة مائة يسبح: قال ؟ حسنة
 ].والدعاء الذكر كتاب يف يحهصح يف مسلم

 النـاس  أيها يا: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي املُزين يسار بن األغَر وعن  
 كتـاب  يف صـحيحه  يف مسلم اإلمام رواه" [مرة مائة اليوم يف أتوب فإين واستغفروه، اهللا إىل توبوا
 ].والدعاء الذكر

 وحده اهللا إال إله ال قال من: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي هريرة أيب وعن  
 عشـر  عدلَ له كانت مرة، مائة يوم يف قدير شيء كل وعلى وهو احلمد وله امللك له له، شريك ال

 حـىت  ذلك يومه الشيطان من حرزاً له وكانت سيئة، مائة عنه وحميت حسنة، مائة له وكتبت رقاب،
 كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه" [منه أكثر عمل رجل إال به جاء مما بأفضلَ أحد تيأ ومل ميسي،

 ].الذكر كتاب يف ومسلم الدعوات
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 احلصر وهذا املئة، من العدد هذا ِذكْر: عياض القاضي قال: (احلديث هلذا شرحه يف عالن ابن يقول  
 أحد يأت ومل: "بقوله وسلم عليه اهللا صلى هنب مث األجور، هلذه وحد غاية أا على دليل األذكار هلذه

 مـن  لقائله فيكون العدد، هذا على يزاد أن جيوز أنه إىل" منه أكثر عمل رجل إال به جاء مما بأفضل
 عليهـا  للزيـادة  فضل ال وأنه اعتدائها، عن نهي اليت احلدود من أا يظن لئال ذلك حبسب الفضل
 .الطهارة وأعداد ةاحملدود السنن ركعات على كالزيادة

 .املذكور العدد على موقوف به املوعود الثواب إن: فقالوا آخرون وبالغ  
 ومـن : الشاعر قال كما أنه الصواب بل إليه، يلتفت ال وقول ظاهر، غلط وهذا: اجلوزي ابن قال  
 عالن ابن للعالمة ٢٠٩ص/١ج" النواوية األذكار على الربانية الفتوحات) ["حسناته يف اهللا زاد زاد

 ].هـ١٠٥٧ سنة تويف الصديقي
 وأوقاتنـا  أحوالنا مجيع يف منه اإلكثار إىل تعاىل اهللا وجهنا الذي فهو: العدد عن املطلق الذكر وأما  

} كـثرياً  ذكـراً  اَهللا اذكـروا  آمنوا الذين أيها يا{: تعاىل قوله يف كما خمصوص، بعدد تقييده دون
 شيئاً أحب من ألن ذكره، من أكثر تعاىل هللا حمبته وزادت ؤمنامل مهة علت وكلما]. ٤١: األحزاب[

 .ذكره من أكثر
 عزميته، من ويشد مهته من لريفع األذكار من معينة بأعداد املريد يرغِّب أن املوجه للمرشد بأس وال  

 .تعاىل اهللا ذكر من املكثرين من يكون وحىت والتقاعس، اإلمهال عنه ويدفع
 

 :وصيغه الذكر ألفاظ
  اهللا، إال إلـه  ال: الصيغ هذه فمن. النفوس وعلل القلوب ألمراض دواء صيغه جبميع تعاىل اهللا ذكر 

 االسـم  ومنـها  احلسىن، اهللا أمساء وبعض واالستغفار وسلم، عليه اهللا صلى النيب على الصالة ومنها
 .ثواحلدي القرآن صيدلية من مستخرجة األدوية هذه وكل... وهكذا ،]اهللا [املفرد

 فـإن  معـني،  نفسـي  ومفعول خاص قليب تأثري صيغة ولكل متنوعة، كثرية األذكار صيغ أن ومبا  
 الـدعوة  يف وسلم عليه اهللا صلى األعظم الرسول ووراث القلوب أطباء - الصوفية السادة مرشدي
 السري يف موترقيه وحاجام، أحواهلم مع تتناسب معينة بأذكار ملريديهم يأذنون - والتربية والتوجيه

 والعالجـات  األدوية من أنواعاً للمريض اجلسماين الطبيب يعطي كما وذلك تعاىل، اهللا رضوان إىل
 أن السالك للمريد بد ال وهلذا الشفاء، حنو تقدمه حسب الدواء له يبدل مث وأسقامه، علله مع تتالءم
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 روحيـة،  فوائـد  من كرالذ يف جيده ما عليه ويعرض ويذاكره، يستشريه باملرشد، صلة على يكون
 .اإلهلية واملعارف اخلُلقي السمو يف ويتدرج السري، يف يترقى وبذلك نفسية، وحظوظ قلبية، وأحوال

 
 ]:اهللا [املفرد باالسم الذكر حكم

 :تعاىل اهللا قول بدليل فجائز] اهللا [املفرد باالسم الذكر أما  
} وأصيالً بكرةً ربك اسم واذْكُِر{: تعاىل وقوله]. ٨: ملاملز[} تبتيالً إليه وتبتلْ ربك اسم واذْكُِر  {

 ].٢٥: الدهر[
 تقـوم  ال: "وسلم عليه اهللا صلى النيب عن مالك بن أنس رواه الذي الشريف احلديث يف ورد وقد  

 يف والترمذي اإلميان، كتاب يف صحيحه يف مسلم أخرجه" [اهللا اهللا،: األرض يف يقال ال حىت الساعة
 يف مكـرراً  ذكره ورد مفرد اسم فهذا]. مسنده يف أمحد واإلمام حسن، حديث: وقال فنت،ال كتاب
 .احلديث هذا
 الساعة تقوم ال: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي أنس عن أخرى رواية ويف  
 الفـنت،  كتاب يف والترمذي اإلميان، كتاب يف صحيحه يف مسلم أخرجه" [اهللا اهللا،: يقول أحٍد على
 أي: (احلديث هذا شرح يف القاري علي العالمة قال]. مسنده يف أمحد واإلمام حسن، حديث: وقال
 العـاملني  العلمـاء  بربكة العامل بقاء أن يعرف هذا ومن الناس، بقاء يف حكمة يبقى فال اهللا يذكَر ال

]: اهللا اهللا، [يقالَ ال حىت معىن: اهللا رمحه لطييبا قال مبا املراد وهو املؤمنني، وعموم الصاحلني والعباد
 القـاري  علـي  ملـال " املصـابيح  مشـكاة  شرح املفاتيح مرقاة) ["يعبد وال اهللا اسم يذكَر ال حىت
 ].٢٢٦ص/٥ج
 ذكراً ختصص مل ومطلقة عامة جاءت الذكر يف رغَّبت اليت الشريفة واألحاديث الكرمية اآليات إن مث  

 ].اهللا [املفرد باالسم الذكر يحرم شرعي نص يرد ومل معيناً،
 يف نص به يِرد مل أنه حبجة املفرد باالسم الذكر على باالعتراض املتسرعني بعض خطأ يظهر هنا ومن  

 .بينا كما جلية ظاهرة آنفاً املذكورة النصوص أن مع والسنة، الكتاب
: قولنـا  يف كما مفيدة تامة مجلة يؤلف ال أنه حبجة املفرد باالسم الذكر على أيضاً بعضهم واعترض  
 جليل اهللا
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 تامـاً  كالمه يكون أن يشترط فال خملوقاً يكلم ال املفرد االسم ذا الذاكر أن: ذلك على واجلواب  
 علـى  العلماء مجهور نص ولقد. قلبه على مطلع بنفسه عامل هو الذي سبحانه اهللا يذكر ألنه ؛ مفيداً
 :أقواهلم بعض وإليك ،]اهللا [املفرد السمبا الذكر جواز

 هشام روى]: (اهللا [لفظة عن وحبثه البسملة شرح عند الشهرية حاشيته يف عابدين ابن العالمة يقول  
 وأكثـر  العلماء من وكثري الطحاوي، قال وبه األعظم، اهللا اسم] اهللا أي [أنه حنيفة أيب عن حممد عن

 أمـري  البـن " التحرير شرح "يف كما به، الذكر فوق مقام حبلصا عندهم ذكر ال إنه حىت العارفني
 ].٥ص/١ج عابدين ابن حاشية) [حاج

 والكسـائي  حنيفة أيب عند األعظم االسم هو] اهللا [اجلاللة اسم أن واعلم: (اخلادمي العالمة وقال  
 لصـوفية ا مشايخ مجاهري اعتقاد وهو العلماء، مجهور وسائر حفص وأيب إسحق بن وإمساعيل والشعيب
 لنبيه اهللا قال. جمرداً] اهللا [باسم الذكر مقام فوق مقام لصاحب عندهم ذكر ال فإنه العارفني، وحمققي
 ]).٩١: األنعام[} ذرهم ثُم اللـه قُِل{: والسالم الصالة عليه

 أنا: وليق تعاىل اهللا إن: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث شارحاً املناوي احملدث العالمة وقال  
 وابن مستدركه، يف واحلاكم مسنده، يف أمحد اإلمام أخرجه" [شفتاه يب وحتركت ذكرين ما عبدي مع
 بلسانه، يذكره من ومع بقلبه، يذكره من مع فهو]: (عنه اهللا رضي هريرة أيب عن صحيحه يف حبان
 ملـا  وذكره حمبته كنل باألوىل، األعلى دخول إلفهامه اللسان وخص أمت، القليب الذكر مع معيته لكن

 إىل املوصلة األركان من الطريق أهل عند الذكر ولزوم. وجليسه معه وصار وروحه قلبه على استوىل
 اخلـواص  خـواص  وذكر بالقلب، اخلواص وذكر باللسان، العوام ذكر: أقسام ثالثة وهو تعاىل، اهللا

 .حال كل يف مهل مشهوداً احلق يكون حىت مذكورهم، مشاهدم عند ذكرهم عن بفنائهم
 وهـو  األغيـار،  األفئدة من القاطع املفرد الذكر من أنفع سلوكه يف اهللا إىل للمسافر وليس: قالوا  
 اجلـامع  شرح القدير فيض) ["الذوق أهل إال يفهمه ال ما وجتلياته الذكر حقيقة يف ورد وقد]  اهللا[

 ].٣٠٩ص/٢ج املناوي للعالمة" الصغري
 بـأداء  قـائم  بربه، متصل نفسه، عن ذاهب] اهللا [االسم هذا ذاكر: (اهللا هرمح اجلنيد اإلمام وقال  

 ].١٧٤ص" التحقيق نور) ["بشريته صفات الشهود أنوار أحرقت قد بقلبه، إليه ناظر حقه،
 األمساء، سلطان االسم هذا فإن ،]اهللا اهللا، [ذكرك ليكن: (اهللا رمحه املرسي العباس أبو سيدي وقال  
 الكشف من به يقع ِلما بل ؛ لذاته مقصوداً النور وليس النور، ومثرته العلم، فبساطه ،ومثرة بساط وله
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] اهللا إال اللهه ال [يف ما مجيع لتضمنه األذكار، سائر على واختياره ذكره، من اإلكثار فينبغي والعيان،
 ].١٧٤ ص" التحقيق نور) ["إخل... واحلقائق واآلداب والعلوم العقائد من
 وال األعظـم،  اهللا اسم وهو األمساء، سلطان هو] اهللا[املفرد فاالسم: (عجيبة ابن باهللا ارفالع وقال  

 إىل... وجزئياته كلياته يف أنواره وتسري ودمه، بلحمه ميتزج حىت به ويهتز بلسانه يذكره املريد يزال
 الشهود إىل ويصل اللسان خيرس فحينئذ السر، إىل مث الروح إىل مث القلب إىل الذكر فينتقل: قال أن

 ].١٥ص" األجرومية منت شرح على عجيبة ابن جتريد) ["والعيان
  كفإنـه  كامـل،  مرشد من به مأذوناً كنت إذا] اهللا [املفرد االسم بذكر الصادق املريد أيها فتمس 

 .احلاد السكني من منابتها من النفس عروق قلع يف أسرع
 من هلا حظَّ ال نفسه فألن وضيق حرارة من االسم هلذا ذكره أثناء سريه أول يف املريد يراه ما وأما  
 .األكوان من ويفرغه القلب من اخللق عامل يزيل االسم هذا إن حيث الذكر، هذا
 النفـي  متكن فإذا أمرهم، بادىء يف] اهللا إال إله ال [بذكر مريديهم يأمرون الكمل املربني نرى لذا  

 حتمـل  على النفس وجماهدة مبالزمته وأوصوهم املفرد، االسم ذكر إىل نقلوهم قلوم من واإلثبات
 .مرارته

 وحِرموا سريهم يف وقفوا املفرد  االسم ذكر وأمهلوا أمرهم ابتداء يف املرارة هذه على يصربوا مل فإن  
 .إرادم وضعف عزميتهم فساد بسبب عظيماً خرياً

 وارحتلـت  قلوم يف االسم هذا انطبع عليه واستقاموا وصربوا االسم هذا ذكر على عزموا إذا أما  
 يغفلون ال جتاههم املذكور ويكون بأرواحهم، ممزوجاً عروقهم يف سارياً االسم يكون حىت الغفلة عنهم
 وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول إليه أشار الذي اإلحسان مبقام يتحققون وعندها الناس، غفل إذا
 ...".اهتر كأنك اهللا تعبد أن اإلحسان: "بقوله

 

 الذكر ترك من التحذير
 وسلم، عليه اهللا صلى رسوله لسان وعلى الكرمي كتابه يف ذكره ترك من عباده تعاىل اهللا حذر لقد  
 .كذلك الذكر ترك من مريديهم املرشدين املربني من باهللا العارفون حذر كما
 :الكرمي اهللا كتاب يف أما
 عـن  لَيصدوم وإنهم . قرين له فهو شيطاناً له نقَيض رمحنال ذكر عن يعش ومن{: تعاىل قال فقد  

 ].٣٧-٣٦: الزخرف[} مهتدون أم وحيسبون السبيل
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 وال واآلصـالِ  بالغدو القول من اجلهر ودون وخيفة تضرعاً نفسك يف ربك واذكر{: تعاىل وقال  
تكُن ٢٠٥: األعراف[} الغافلني ِمن.[ 

 ].١٤٢: النساء[} قليالً إال اَهللا يذكرونَ وال{: فقنياملنا ذم يف وقال  
 :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سنة يف وأما

 قـوم  مـن  ما: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عن روي فقد  
" القيامة يوم سرةًح عليهم وكان محار، جيفة مثِل عن قاموا إال اهللا فيه يذكرون ال جملس من يقومون

" والترهيـب  الترغيـب  "يف كمـا . مسـلم  شرط على صحيح: وقال واحلاكم داود أبو أخرجه[
 ].٤١٠ص/٢ج
 مل مقعداً قعد من: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال أيضاً عنه اهللا رضي هريرة أيب عن وعن  

 تـرة،  اهللا من عليه كان فيه اهللا يذكر ال مضطجعاً اضطجع ومن ِترةً، اهللا من عليه كان فيه اهللا يذكر
 أمحد واإلمام سننه، يف داود أبو رواه" [ترة اهللا من عليه كان إال فيه اهللا يذكر ال ممشى أحد مشى وما
 واحلسرة والتبعة النقص: والترة. داود أليب واللفظ صحيحه يف حبان وابن والنسائي الدنيا أيب وابن

 ].والندامة
 جملساً قوم جلس ما: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال أيضاً عنه اهللا يرض هريرة أيب وعن  
" هلـم  غفـر  شاء وإن عذَّم، شاء فإن ِترةً عليهم كان إال نبيهم، على يصلُّوا ومل فيه، اهللا يذكروا مل
 ].سننه يف داود وأبو حسن، حديث: وقال الدعوات كتاب يف الترمذي رواه[
 أهـل  يتحسـر  ليس: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي جبل بن معاذ وعن  

 أحـدها  بأسـانيد  البيهقي ورواه الطرباين أخرجه" [فيها اهللا يذكروا مل م مرت ساعة على إال اجلنة
 ].جيد
 :العارفني أقوال من ورد ما وأما

 ).الرب هذا ذكر ترك من أقبح معصية أعلم ما: (سهل قال فقد  
 اهللا إىل فتـب  اللسان، على الذكر ثقل النفاق عالمة من: (عنه اهللا رضي الشاذيل احلسن أبو وقال  

 ].٤٤ص" الناظرين روضة) ["لسانك على الذكر خيف تعاىل
 وإذا خـادعهم  وهـو  اَهللا يخادعون املنافقني إنَّ{: للمنافقني تعاىل اهللا وصف من ذلك اقتبس كأنه  

 ].١٤٢: النساء[} قليالً إال اَهللا يذكرونَ وال الناس يراؤونَ كُساىل واقام الصالة إىل قاموا
 ).الذكر عن انقطاعه العارف وعقوبة عقوبة، شيء لكل: (وقيل  
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 املـؤمنني  بصـفة  متصفاً ربه، بذكر قلبه إيقاظ يف جاداً يسعى وأن غفلته، من ينتبه أن العاقل فعلى  
 .قليالً إال اهللا يذكرون ال الذي املنافقني صفة عن بعيداً كثرياً، اهللا الذاكرين

 
 الذكر يف احلركة

 مـا  بـدليل  شـرعاً  جائزة وهي الذكر لعبادة اجلسم تنشط ألا مستحسن، أمر الذكر يف احلركة  
: قال عنه اهللا رضي أنس حديث من الصحيح برجال املقدسي واحلافظ مسنده يف أمحد اإلمام أخرجه

 عبـد  حممد: هلم بكالم ويقولون وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول ديي بني يرقصون احلبشة كانت(
 رآهم فلما صاحل، عبد حممد: يقولون إم: فقيل" ؟ يقولون ماذا: "وسلم عليه اهللا صلى فقال صاحل،
 صلى قوله من تؤخذ الشرعية األحكام أن واملعلوم ذلك، على وأقرهم عليهم، ينكر مل احلالة تلك يف
 .جائز هذا أن تبني عليهم ينكر ومل فعلهم على أقرهم فلما وتقريره، وفعله وسلم عليه اهللا
 وأن وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول ومدِح املباح االهتزاز بني اجلمع صحة على دليل احلديث ويف  

 حضور على ويساعد للذكر، اجلسم ينشط ألنه جائز هو بل حمرماً، رقصاً يسمى ال بالذكر االهتزاز
 ما امرىء لكل وإمنا بالنيات األعمال وإمنا مبقاصدها، فاألمور. النية صحت إذا ؛ تعاىل اهللا مع القلب
 .نوى

 أبـو  قال وسلم، عليه اهللا صلى النيب أصحاب يصف كيف عنه اهللا رضي علي اإلمام إىل ولنستمع  
 كانـت  إذا حـىت  كآبة، عليه كأنَّ مكث ميينه عن انفتل فلما الفجر، صالة علي مع صلّيت: (أراكة

 حممد أصحاب رأيت لقد واهللا: فقال يده قلب مث ركعتني، صلى رمح قيد املسجد حائط على الشمس
 أيديهم بني غرباً، شعثاً صفراً يصبحون كانوا لقد يشبههم، شيئاً اليوم أرى فما وسلم، عليه اهللا صلى
 وأقـدامهم،  جباههم بني يتراوحون اهللا كتاب يتلون وقياماً، سجداً هللا باتوا قد املَعزى، ركَب كأمثال
 حـىت  أعينهم ومهلت الريح، يوم يف الشجر مييد كما] حتركوا أي [مادوا اهللا دفذكروا أصبحوا فإذا
 كـثري  بن إمساعيل املؤرخ املفسر احلافظ لإلمام" التاريخ يف والنهاية البداية) ["ثيابهم - واهللا - تنبلَّ

 ].٧٦ص/١ج" احللية "يف نعيم أبو أيضاً وأخرجه. ٦ص/٨ج. هـ٧٧٤ املتوىف الدمشقي القرشي
 جتده فإنك ،)الريح يوم يف الشجر مييد كما مادوا: (قوله عنه اهللا رضي علي اإلمام عبارة من ويهمنا  

 مطلقاً الذكر يف احلركة إباحة ويثبت حمرمة، بدعة أنه يدعي من قولَ ويبطل االهتزاز، يف صرحياً
 االهتـزاز  ندب على رسائله إحدى يف احلديث ذا اهللا رمحه النابلسي الغين عبد الشيخ استدل وقد

. الـذكر  يف شديدة حركة يتحركون كانوا عنهم اهللا رضي الصحابة بأن صريح هذا: وقال بالذكر،
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 ومل مبعصـية  يأت مل إنه حيث كان نوع أي على ويقعد ويقوم يتحرك حني مؤاخذ غري الرجل أن على
 .رناذك كما يقصدها

 مجال شوهوا - براء منهم وهم إليهم أنفسهم نسبوا - الصوفية على الدخالء من مجاعة هناك أن إالَّ  
 كاستعمال ؛ الغراء الشريعة حترمها منكرة، وأفعال ضالة، بدع من عليها أدخلوا مبا األذكار حلقات
 عمليـة  وسـيلةً  يعد فلم الفاحش، والغناء باألحداث، املقصود واالجتماع احملظورة، الطرب آالت
 .الدنيئة األغراض وحتقيق الغافلة، النفوس لتسلية صار بل تعاىل، باهللا وصلته أدرانه، من القلب لتطهري

 الـدخالء  هـؤالء  بني مييزوا ومل الذكر ِحلَِق على جموا قد العلم أدعياء بعض أن له يؤسف ومما  
 يف واسـتقامة  اإلميان، يف رسوخاً اهللا ذكر يزيدهم الذي املخلصني السالكني الذاكرين وبني املنحرفني
 .القلب يف واطمئناناً اخللق يف وسمواً املعاملة،

 صـلى  األعظم الرسول قدم على السائرين الصادقني الصوفية بني ميزوا قد منصفون علماء وهناك  
 ابـن  العالَّمـة  رأسهم وعلى الذكر، يف اهللا حكم وأوضحوا املارقني، الدخالء وبني وسلم، عليه اهللا

 يف ومنكرام بدعهم واستعرض الصوفية، على بالدخالء ندد فقد ،"العليل شفاء "رسالته يف عابدين
 الصـوفية  سـاداتنا  مـن  الصدق مع لنا كالم وال: (قال مث م، االجتماع ومن منهم، وحذر الذكر
 ؟ ويتمايلون يتواجدون أقواماً إن: اجلنيد ناسيد الطائفتني إمام سئل فقد ، ردية خصلة كل من املربئني
 فـؤادهم،  النصـب  ومزق أكبادهم، الطريق قطعت قوم فإم يفرحون، تعاىل اهللا مع دعوهم: فقال

 ...عذرم مذاقهم ذقت ولو حلاهلم، مداواة تنفسوا إذا عليهم حرج فال ذرعاً وضاقوا
 ذلـك  عن استفيت ملَّا باشا كمال ابن النحرير مةالعالَّ أجاب اجلنيد اإلمام ذكره ما ومبثل: (قال مث  

 :قال حيث
    ما يف التواجـد إن حققـت مـن حـرج          
    فقمت تسـعى علـى ِرجـٍل وحـق ملـن          

١ 

ــاس    ــن ب ــت م ــل إن أخلص  وال التماي
 دعــاه مــواله أن يســعى علــى الــراس  

١ 
 األعمال، أحسن إىل أوقام الصارفني للعارفني والسماع الذكر عند األوضاع، من ذكر فيما الرخصة
 إال يشتاقون وال اإلله، من إال يستمعون ال فهم األحوال، قبائح عن أنفسهم لضبط املالكني السالكني

 سرحوا وإن استراحوا، شهدوه وإن صاحوا، وجدوه وإن باحوا، شكروه وإن ناحوا، ذكروه إن له،
 طرقته من فمنهم إرادته، موارد من بواوشر بغلباته، الوجد عليهم غلب إذا ساحوا، قربه حضرات يف

 عليهم طلع من ومنهم وطاب، فتحرك اللطف بوارق له برقت من ومنهم وذاب، فَخر اهليبة طوارق
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ما هذا وغاب، فسكر القرب مطلع من اِحلب أيضاً قال مث). بالصواب أعلم واهللا اجلواب، يف يل عن :
 امللـك  ذات يف واهليام الشوق نفسه من ووجد مشرم، من وذاق م، اقتدى من مع لنا كالم وال(

 السابعة الرسالة - عابدين ابن رسائل جمموعة...)[ اللئام الفسقة العوام هؤالء مع كالمنا بل العالم،
 - ١٧٢ص عابدين ابن الكبري للفقيه والتهاليل باخلتمات الوصية حكم يف الغليل وبل العليل شفاء -

١٧٣.[ 
 عنـده  الفتـوى  وأن الذكر، يف واحلركة التواجد يبيح تعاىل اهللا رمحه عابدين بنا أن نرى هذا من  

 كانت إذا ما على تحمل الثالث اجلزء يف املشهورة حاشيته يف ساقها اليت املانعة النصوص وأن اجلواز،
 احلسان، املرد مع واالجتماع بالقضيب، والضرب والغناء، اللهو آالت من: منكرات الذكر ِحلَق يف

 .املخالفات من ذلك إىل وما م، والتغزل أوصافهم، على املعاين وإنزال
 يف كالمـه  علـى  إطالعهم لعدم إال ؛ برأيهم عابدين ابن كالم إىل املستندون املانعون يتمسك ومل  

 للعـارفني  التواجـد  فيها وأباح والصادقني، الدخالء بني - مر كما - فَرق حيث الرسائل جمموعة
 .احلق لك يِبن املصدرين فراجع املقلدين، من م واملقتدين ،الواصلني

 إذا فيـه  حرج وال حقيقة، وجد له يكون أن غري من وإظهاره الوجد تكلف هو التواجد أن شك وال
 : حاشيته يف عابدين ابن العالمة قال كما النية صحت

    ما يف التواجـد إن حققـت ِمـن حـرج          
ــت    ١ ــِل إن أخلص ــاسوال التماي ــن ب  م

١ 
 وجد وما. أْوىل باب من فالوجد الفقهاء، عليه نص كما فيه حرج وال شرعاً جائزاً التواجد كان فإذا

 .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب عليه كان مما قبس إال وتواجدهم الصوفية
 كتابه يف يورد اهللا هرمح دحالن زيين أمحد الكبري العالمة املكرمة مبكة الشافعية السادة مفيت هو وها  

 مـن  قدم خيرب فتح وبعد: (فيقول عليه ويعلق حاالم، إحدى من مشهداً النبوية السرية يف املشهور
 الـنيب  فتلقـى  رجالً عشر ستة وهم املسلمني من معه ومن عنه اهللا رضي طالب أيب بن جعفر احلبشة
 عليـه،  قـدم  ملا أُمية بن لصفوان قام وقد - له وقام وعانقه جبهته وقبل جعفر وسلم عليه اهللا صلى
 أم خيرب بفتح أفرح بأيهما أدري ما: "وسلم عليه اهللا صلى قال مث - عنهما اهللا رضي حامت بن ولعدي
 من عنه اهللا رضي فرقص ،"وخلُقي خلْقي أشبهت: "جلعفر وسلم عليه اهللا صلى وقال" ؟ جعفر بقدوم
 الصـوفية  لـرقص  أصالً ذلك وجعل رقصه، وسلم عليه اهللا صلى عليه ينكر فلم اخلطاب، هذا لذة

 لـزيين " احملمدية واآلثار النبوية السرية) ["والسماع الذكر جمالس يف املواجيد لذة من جيدون عندما
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 كتـاب  يف صحيحه يف البخاري رواه واحلديث. ٢٥٢ص/٢ج احللبية السرية هامش على دحالن،
 ].الصلح

} جنوِبهم وعلى وقُعوداً ِقياماً اَهللا يذكُرونَ الذين{: تعاىل قوله عند تفسريه يف األلوسي العالمة وقال  
 ومجاعة الزبري بن وعروة عنهما اهللا رضي عمر ابن عن حكي ما فيحمل وعليه]: (١٩١: عمران آل[

 أمـا : بعضهم فقال تعاىل، اهللا يذكرون فجعلوا املصلى، إىل العيد يوم خرجوا أم من عنهم اهللا رضي
 مرادهم أنّ على أقدامهم، على تعاىل اهللا يذكرون فقاموا ؟} وقعوداً قياماً اهللا يذكرون{: تعاىل اهللا قال
 حممـود  للعالمـة " املعـاين  روح) ["مدلوهلا أفراد من فرد ضمن يف لآلية موافقة بنوع التربك بذلك

 ].١٤٠ص/٤ج األلوسي
 
 :عنه اهللا رضي مدين أيب ولسيدي  

    وجـد أهلَـه   وقل للـذي ينـهى عـن ال       
ــا   ــوقاً إىل اللِّق ــزت األرواح ش     إذا اهت
ــىت  ــا ف ــص ي ــري املقفَّ ــر الط ــا تنظ أم    
ــؤاده  ــا بفـ ــد مـ ــرج بالتغريـ     يفـ
    كـــذلك أرواح احملـــبني يـــا فـــىت
    أنلِزمهــا بالصــرب وهــي مشــوقةٌ   
    فيا حـادي العشـاق قـم واشـد قائمـاً          

١ 

 إذا مل تذق معـىن شـراِب اهلـوى دعنـا            
 نعم ترقص األشـباح يـا جاهـلَ املعـىن           
ــىن     ــن إىل املغ ــان ح ــر األوط  إذا ذك
 فتضــطرب األعضــاء يف احلــس واملعــىن  
ــىن     ــامل األس ــواق للع ــا األش  زهزه
 وهل يستطيع الصـرب مـن شـاهد املعـىن           
ــا    ــب وروحن ــم احلبي ــا باس ــزم لن موز 

١ 
 :واخلالصة

 يشـمل  مطلق بالذكر األمر أن إىل باإلضافة هذا شرعاً، حةمبا الذكر يف احلركة أن سبق مما يفهم  
 قـام  فقد... ساكناً أو متحركاً ماشياً، أو جالساً قائماً، أو قاعداً تعاىل اهللا ذكر فمن ؛ األحوال مجيع

 .اإلهلي األمر ونفَّذَ باملطلوب
 احلـاالت  بعض خيصص ألنه بالدليل، املطالَب هو كراهتها أو الذكر يف احلركة حترمي يدعي فالذي  

 .خاص حبكم بعض دون املطلقة
 ذلـك  يف احلركة وإن الذكر، بعبادة قيامه األذكار حلقات دخوله يف املسلم غاية فإن ؛ كلٌّ وعلى  

 .النية صحت إن الوجد بأهل وتشبه العبادة تلك يف للنشاط وسيلة ولكنها شرطاً، ليست
ــهم  ــوا مثلـ ــبهوا إنْ مل تكونـ     فتشـ

١   بــــالكرام فــــالح إنَّ التشــــبه 
١ 
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 املسجد يف والسماع اإلنشاد
" حكمـة  الشـعر  من إن: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي كعب بن أُيب عن  
 ].اجلهاد كتاب يف ومسلم. األدب كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه[
 بنـاء  يف القـوم  مـع  اللَّنب ينقل كان سلمو عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي أنس وعن  

 مـن  ونوع معروف، الشعر حبور من حبر الرجز": النهاية "يف األثري ابن قال [يرجتزون وهم املسجد
 وزن يف أنـه  إال السـجع  كهيئة فهو أراجيز، قصائده وتسمى مفرداً، منه مصراع كل يكون أنواعه
 :ويقولون] ٧٠ص/٢ج. الشعر

 ــيش ــيش إال ع ــهم ال ع ــرةالل      اآلخ
 فانصـــر األنصـــار واملهـــاجرة     ١

١ 
 ].اجلهاد كتاب يف ومسلم. األدب كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه[ 

 فسـرنا  خيرب، إىل وسلم عليه اهللا صلى النيب مع خرجنا: "قال عنه اهللا رضي األكوع بن سلمة وعن
 فرتل شاعراً، رجالً عامر وكان ؟ ِتكهنيها من تسمعنا أال األكوع بن لعامر القوم من رجل فقال ليالً،
 :ويقول بالقوم حيدو

ــدينا    ــا اهت ــت م ــوال أن ــهم ل     الل
ــينا    ــا اقتض ــك م ــداٌء ل ــاغفر ف     ف
ــا   ــكينةً علينــ ــين ســ     وألْقــ

١ 

 وال تصــــــدقنا وال صــــــلينا  
ــا   ــدام إن القينــ ــِت األقــ  وثبــ
ــا      ــا أتينـ ــيح بنـ ــا إذا ِصـ  إنـ

١ 
 بـن  عامر: قالوا" ؟ السائق هذا من: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال علينا عولوا وبالصياح  

..." فأصيب به، أمتعتنا لوال اهللا، رسول يا وجبت: القوم من رجل فقال ،"اهللا يرمحه: "قال األكوع،
 ].اجلهاد كتاب يف ومسلم. األدب كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه [احلديث

 نظـرة  إليه نظر أي [عمر فلِحظَه ينشد، وحسان املسجد يف عمر مر: (قال املسيب بن سعيد وعن  
 التفت مث ،]وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يريد [منك خري هو من وفيه أُنشد كنت: فقال ،]إنكار
 :فقال هريرة أيب إىل
 قـدس ال بروح أيده اللهم عين، أجب: "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولَ أمسعت باهللا أُنِشدك  (
 عـن  أجـب  حسان يا "احلديث وأول. الصالة كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه) [نعم: قال" ؟

 فضائل باب يف صحيحه يف مسلم ورواه". القدس بروح أيده اللهم وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول
 ].ثابت بن حسان
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 عليه يقوم املسجد يف اًمنرب حلسان يضع وسلم عليه اهللا صلى النيب كان: عنها اهللا رضي عائشة عن  
 :وسلم عليه اهللا صلى الرسول ويقول وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول عن يفاخر قائماً
 رواه" [وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول عن فاخر أو نافح ما القدس بروح حسانَ يؤيد اهللا إن  "

 ."]...القدس روح إن: "احلديث وأول الصحابة فضائل كتاب يف صحيحه يف مسلم
 بـن  كعب أن األنباري، بن بكر أيب رواية ويف": (اآلداب منظومة "شارح السفاريين العالمة يقول  

 :املشهورة قصيدته وقال تائباً جاء ملا زهري
ــولُ  ــوم متب ــيب الي ــعاد فقل ــت س     بان

ــولُ    ١ ــد مكبـ ــا مل يفْـ ــيم إثرهـ  متـ
١ 

 :وصل أن إىل
ــه   ــاء ب ــيف يستض ــول لس     إن الرس

ــلولُ    ١ ــد مس ــيوف اهلن ــن س ــد م هنم 
١ 

 كنـت  ما: فقال آالف عشرة فيها بذل معاوية وأن عليه، كانت بردة إليه وسلم عليه اهللا صلى رمى
 بعشـرين  ورثته إىل معاوية بعث كعب مات فلما أحداً، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بثوب ألوثر
 يـدي  بـني  عنه اهللا رضي زهري بن كعب قصيدة ادإنش من حتصل: قال أن إىل... منهم فأخذها ألفاً

 :سنٍن عدةُ الربدة وسلم عليه اهللا صلى وإعطائه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 .الشعر إنشاد إباحة -١  
 .املساجد يف استماعه -٢  
 ].١٥٥ص" األلباب غذاء) ["عليه اإلعطاء -٣  
 البصري احلسن عن يروي الصويف القرايف احلسن أبا أن": (االعتصام "كتابه يف الشاطيب اإلمام ذكر  

 من فرغ إذا إماماً لنا إن املؤمنني أمري يا: فقالوا عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر أتوا قوماً أن: اهللا رمحه
 وجهنـا  إن فإنا إليه، بنا قوموا: فقال الرجل، فذُكر ؟ هو من: عنه اهللا رضي عمر فقال تغنى، صالته
 اهللا صـلى  النيب أصحاب من مجاعة مع عنه اهللا رضي عمر فقام: قال أمره، عليه سسناجت أنا يظن إليه
 املؤمنني أمري يا: فقال فاستقبله قام عمر إىل نظر أن فلما املسجد، يف وهو الرجل أتوا حىت وسلم عليه
 جةاحلا كانت وإن نأْتيك، أن منك بذلك أحق كنا لنا احلاجة كانت إن ؟ بك جاء وما ؟ حاجتك ما
 أمـر  عنك بلغين وحيك: عمر له فقال وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول خليفة عظمناه من فأحق هللا

 عظة لكنها املؤمنني، أمري يا ال: قال! ؟ عبادتك يف أَتتمجن: قال ؟ املؤمنني أمري يا هو وما: قال. ساءين
 :فقال عنه يتك قبيحاً كان وإن معك، قلته حسناً كالماً كان فإن قلْها: عمر قال. نفسي ا أعظ

 



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-١٠٣-

ــه  ــا عاتبتــ ــؤادي كلمــ     وفــ
    ال أُراه الـــــدهر إال الهيــــــاً 
ــبا  ــذا الص ــا ه ــوء م ــرين الس ــا ق     ي
ــى  ــين فمضـ ــانَ عـ ــباب بـ     وشـ
ــا   ــده إال الفَنـ ــي بعـ ــا أُرجـ     مـ
ــداً  ــا أبـ ــي ال أراهـ ــح نفسـ     ويـ
ــوى   ــان اهل ــِت وال ك ــس ال كن     نف

١ 

 بغــي تعـــيب يف مــدى اهلجـــران ي   
ــرح يب    ــد بــ ــه فقــ  يف متاديــ
ــب    ــذا يف اللعـ ــر كـ  فَِنـــي العمـ
ــه أريب   ــي منــ ــل أن أقضــ  قبــ
ــيب   ــيب علـــي مطلـ ــيق الشـ  ضـ
ــٍل ال وال يف أدب    يف مجيــــــــ
 راقـــيب املـــوىل وخـــايف وارهـــيب  

١ 
 :عنه اهللا رضي عمر فقال

ــوى   ــان اهل ــِت وال ك ــس ال كن     نف
 راقـــيب املـــوىل وخـــايف وارهـــيب   ١

١ 
 ].٢٢٠ص/١ج الشاطيب لإلمام" االعتصام) ["غنى من فليغن هذا على: عنه اهللا رضي عمر قال مث
 ابن احملدث قال) [قبيح وقبيحه حسن، فحسنه ؛ كالم الشعر: (عنه اهللا رضي الشافعي اإلمام وقال  

: بلفـظ  مرفوعاً روعم بن اهللا عبد حديث من" املفرد األدب "يف البخاري أخرج: (العسقالين حجر
. الطرباين وأخرجه ضعيف وسنده" الكالم كقبيح وقبيحه الكالم كحسن فحسنه الكالم مبرتلة الشعر"

 وعـاب  فقصـر  إليـه  نسبته على بطال ابن واقتصر اهللا، رمحه الشافعي عن الكالم هذا اشتهر وقد
 شـرح  يف الباري فتح. "فعيللشا ذلك نسبة على االقتصار الشافعية من مجاعة على املفسر القرطيب
 بـأس  ال: (النووي العالمة وقال]٤٤٣ص/١٠ج العسقالين حجر ابن للمحدث" البخاري صحيح
 أو األخالق، مكارم يف أو حكمة كان أو اإلسالم، أو للنبوة مدحاً كان إذا املسجد يف الشعر بإنشاد
 الصـحابة  فضـائل  تابك النووي لإلمام" مسلم صحيح شرح) ["اخلري أنواع من ذلك وحنو الزهد

 ].٤٥ص/١٦ج
 يف كان إذا املسجد يف الشعر بإنشاد بأس ال: (الترمذي سنن شارح املالكي العريب ابن بكر أبو وقال  

 ].٢٧٦ص/٢ج" الترمذي سنن شرح األحوذي حتفة) ["الشرع وإقامة الدين مدح
 عـادة  مـن  اجلمال وراء اءاحلد يزل مل": (اإلحياء "يف الغزايل اإلسالم حجة قال فقد احلداء وأما  

 أشـعار  إال هو وما عنهم، اهللا رضي الصحابة وزمان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول زمان يف العرب
" الـدين  علوم إحياء) ["إنكاره الصحابة من أحد عن ينقَل ومل موزونة، وأحلان طيبة بأصوات تؤدى
 ].٢٤٢ص/٢ج الغزايل اإلسالم حلجة
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 يقـال  ن حيدو غالم وكان سفر، يف كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن: (نهع اهللا رضي أنس وعن  
 يعـين : قالبة أبو قال" بالقوارير سوقك أجنشة يا رويدك: "وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال أجنشة، له

 ].الصحابة فضائل كتاب يف ومسلم األدب، كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه) [النساء ضعفَة
 وكان أجنشة، له يقال حاٍد وسلم عليه اهللا صلى للنيب كان: (قال عنه اهللا رضي مالك بن نسأ وعن  

: قتادة قال". القوارير تكسر ال رويدك أجنش يا: "وسلم عليه اهللا صلى النيب له فقال الصوت، حسن
 ].األدب كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه) [النساء ضعفَة يعين

 على كن الاليت النساء عن كناية: القوارير: بطال ابن قال: (البخاري شرح يف حجر ابن احلافظ قال  
 فـإذا  تسرع، حىت اإلبل حيث ألنه باحلداء، بالرفق احلادي السالم عليه فأمر حينئذ، تساق اليت اإلبل

: قـال  أن إىل... السقوط النساء على أمن رويداً مشت وإذا السقوطُ، النساء على يؤمن مل أسرعت
 حمجـوج  منعه ومن فيه، خالف احلنابلة بعض كالم ويف احلداء، إباحة على االتفاق الرب عبد ابن قلن

 .الصحيحة باألحاديث
 مـن  وغريهـا  الكعبـة  بذكر احلج إىل التشوق على املشتمل للحجيج احلداء هنا باحلداء ويلتحق  

 .القتال على اجلهاد أهل حيرض ما ونظريه املشاهد،
 بـأس  ال: فقال والغناء، والشعر احلداء عن عطاًء سألت: قال جريج ابن طريق من الطربي وأخرج  
 .فحشاً يكن مل ما به،
 طاعتـه،  وإيثار ووحدانيته، له، وتعظيماً تعاىل، هللا ذكراً والرجز الشعر يف كان ما: بطال ابن وقال  

كذباً كان وما". حكمة الشعر من إنَّ: "احلديث من املراد وهو فيه، مرغَّب حسن فهو له واالستسالم 
 احلضـرة  يف يفعـل  يـزل  مل والشعر بالرجز احلداء أن: وحمصله: قال أن إىل... مذموم فهو وفحشاً
 الباري فتح) ["موزونة وأحلان طيبة، بأصوات توزن أشعاراً إال هو وليس ذلك، التِمس ورمبا النبوية،
 ].هـ٨٥٢ سنة تويف. ٤٤٢ص/١٠ج العسقالين حجر بن أمحد للحافظ" البخاري صحيح شرح

 به تساق الذي احلداء ويباح: وغريه اإلقناع يف قال": (اآلداب منظومة "يف السفاريين العالمة وقال  
 ).األعراب ونشيد اإلبل

 اآلثار به وتظاهرت األخبار، به تضافرت ملا كراهة غري من اإلباحة املذهب: (أيضاً السفاريين وقال  
 غـذاء )[ "احلداء إباحة على اإلمجاع العلماء بعض ذكر وقد األسفار، يف احلداءو األشعار، إنشاد من

 ].١٤٥ص/١ج السفاريين للعالمة" اآلداب منظومة شرح األلباب
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 وهـو  الغنـاء : السبعون الباب": واإلباحة احلظر "كتابه يف الدمشقي النحالوي خليل الفقيه قال  
 مسـألة  يف واختالفهم العلماء أقوال نقل بعد -) ١٦٧ص/٢ج" (اخلريية الفتاوي "يف قال. السماع
 عـن  ومرتفع بل اخلالف، هذا عن فبمعزل عنهم، اهللا رضي الصوفية السادة مساع وأما: (- السماع
 احلظـر  يف املباحـة  الدرر) ["احملققني من واحد غري به صرح كما املستحب رتبة إىل اإلباحة درجة

 ].٩٣ص بالنحالوي الشهري الشيباين قادرال عبد بن خليل الشيخ للفقية" واإلباحة
 كـوامن  إثارة مساعه طبيعة من إن حيث والفوائد، واملواعظ اإلرشاد اإلنشاد من الغاية كانت وملا  

 األنـوار  إىل والشـوق  القدسـية،  باحلضرة األنس من فيها مبا القلوب، مكنونات وييج النفوس،
 يف وهـم  عبثاً، جيتمعون وال هلواً، باألصوات يحجبوا مل الذين الصوفية ساداتنا به اتصف مما احملمدية،

 فسماعهم الناس، يعرف مل ما وعرفوا الناس، يسمع مل ما مسعوا أم والسر آخر، واٍد يف والناس واٍد
 بـرم  قلوم كانت وملا القلب، وحيرك الشوق ساكن ويبعث وجدهم، ويظهر احلسنة، أحواهلم يثري

 اهللا إىل سريهم يف ويسرع أرواحهم، يسقي فالسماع ؛ قائمة قربه حضرة ويف كفة،عا وعليه متعلقة،
 مـن  قلـوم  يف ما فيبعث الطرب، وآالت اللهو على جيتمعون ؛ اللئام الفسقة لسماع خالفاً تعاىل،

 وال بالفجـار،  األبرار قياس ميكن ال ذلك وعلى تعاىل، اهللا جتاه واجبام وينسيهم والفسق، الفحش
 .الطاحلني على احلنيالص
 
 الشـواهد  بعض ِذكر للنفس يطيب الصوفية ساداتنا لدى االستماع فوائد عن احلديث معرض ويف  

 :فمنها عنهم، املروية
 ومسـلم  زيـد،  بـن  الواحد وعبد الغالم، وعتبة املُري، صاحل علينا قدم: (العباداين مسلم قاله ما  

 وضعت وملا إيلَّ، فجاؤوا إليه، ودعوم طعاماً، هلم هيأتف ليلة، ذات الساحل على ونزلوا األسواري،
 :قائل قال أيديهم بني الطعام

  ــاعم ــود مط ــن داِر اخلل ــهيك ع     وتل
ــافع      ١ ــري ن ــا غ ــٍس غيه ــذةُ نف  ولَ

١ 
 ذاقـوا  وما أيديهم، بني من الطعام فرفعت القوم، وبكى عليه، مغشياً وخر صيحةً الغالم عتبة فصاح
 ].١٥٢ص/٢ج" اإلحياء) ["همن لقمة واهللا
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 :األبيات هذه احملاسيب احلارث يدي بني قَوالٌ أنشد: (النيسابوري عثمان أبو قال  
    أنــــا يف الغربــــِة أبكــــي  
ــي   ــوم خروجــ ــن يــ     مل أكــ
    عجبـــــــاً يل ولتركـــــــي

١ 

ــبِ     ــني غريـ ــت عـ ــا بكـ  مـ
 مــــن بــــالدي مبصــــيبِ    
ــييب    ــه حبـــ ــاً فيـــ  وطنـــ

١ 
 املتوىف السلمي الرمحن عبد أليب" الصوفية طبقات) ["حضره من كل محهر حىت ويبكي، يتواجد فقام

 ].٦٠ص شريبة الدين نور بتحقيق هـ٤١٢
 يقول، بأن له يأذن أن منه وطلبوا بقواهلم، الصوفية من قوم جاءه بغداد املصري النون ذو ورد ملَّا  (
 :فأنشد له فأذن

ــواك عــــذبين   ــغري هــ     صــ
ــيب  ــت يف قلــ ــت مجعــ     وأنــ

    ا ترثـــــي ملكتئـــــٍبأمـــــ
١ 

ــا    ــه إذا احتنكــ ــف بــ  فكيــ
ــتركا    ــان مشـ ــد كـ ــوى قـ  هـ
ــى    ــي بكــ ــحك اخللــ  إذا ضــ

١ 
 ].٢٥٠ص/٢ج" اإلحياء) ["وجهه على وسقط النون ذو فقام

 احلسني وأبو العلم يف مسألة بينهم فجرى دعوة، يف مجاعة مع كان النوري احلسني أبا أن: (وروي  
 :وأنشدهم رأسه رفع مث. ساكت

ــحى ر ــوٍف يف الضـ ــاَء هتـ     ب ورقـ
    ذَكـــرت إلفـــاً ودهـــراً صـــاحلاً
    فبكـــــائي رمبـــــا أرقهـــــا
ــا  ــا أُفهمهـ ــكو فمـ ــد أشـ     ولقـ
ــا ــاجلَوى أعرفهــ ــري أين بــ     غــ

١ 

ــننِ    ــدحت يف فَـ ــجٍو صـ  ذاِت شـ
 وبكــت حزنـــاً فهاجـــت حـــزين   
 وبكاهـــــا رمبـــــا أرقـــــين  
ــين    ــا تفهمـ ــكو فمـ ــد تشـ  ولقـ
 ى تعـــرفينوهـــي أيضـــاً بـــاجلو  

١ 
 فيـه،  خاضوا الذي العلم من الوجد هذا هلم حيصل ومل وتواجد، قام إال القوم من أحد بقي فما: قال
 ].٢٦٣ص/٢ج. اإلحياء) [وحقاً ِجداً العلم كان وإن

 قلوب كانت فلما فيها، ملا حمرك القلوب، يف ملا مهيج والسماع": (األلباب غذاء "يف السفاريين قال  
 الشـوق  سواه، فيها ليس اهللا، حبب حمترقة الشهوات، كدر من صافية تعاىل، اهللا بذكر معمورة القوم

 ؛ يشاكلها ما مبصادفة إال تظهر فال الزناد، يف النار كمون قلوم يف كامن والقلق واهليجان والوجد
 انه،سـلط  وقـوةِ  طُروقِه، بصدمة فيستثريه قلوم يف ما مصادف هو إمنا يسمعون فيما القوم فمراد
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 لثوران والصعقات والصرخات باحلركات اجلوارح فتبعث اصطدامه، عند الثبوت عن القلوب فتعجز
 .شيئاً القلوب يف حيدث السماع أن ال القلوب، يف ما
 ما مهيج هو وإمنا شيئاً، القلوب يف يحِدث ال السماع: (سره اهللا قدس اجلنيد القاسم أبو قال وهلذا  
 كامنـات  حيـث  من ويتواجدون قصدهم، حيث من وينطقون وجدهم، نم يهيجون فتراهم. فيها

 .الذهن يتخيله ما إىل سبق الفهم ألن األلفاظ إىل يلتفتون وال الشاعر، قول حيث من ال سرائرهم،
  فسقط] بري سعتر يا: [وينادي يطوف رجالً مسع الصويف حكمان أبا أن: حكي كما ذلك وشاهد 

 حركـة  أن ترى أال]. بري تر اسع: [يقول وهو مسعته فقال ذلك، يف له قيل أفاق فلما عليه، وغشي
 .؟ قصده وال القائل قول من ال فيه، هو حيث من وجده

 عـن  فسـئل  الوجد، فغلبه]. حببة عشرة اخليار: [يقول قائالً مسع أنه الشيوخ بعض عن روي كما  
 ].!؟ األشرار قيمة فما حببة، عشرة اخليار كان إذا: [فقال ذلك

 نغمة، مع واقفاً يكن مل حيث اللطيفة املعاين فهم عن الكثيفة األلفاظ متنعه ال تعاىل اهللا حبب فاحملترق  
 .السماع من بعيد فهو النغمة، وطيب. املعىن رقة إىل يرجع السماع أن ظن فمن صورة، مشاهدة وال
 بلطـائف  األسرار إىل املُسِمع عالسمي من تسري روحانية، ولطيفة ربانية حقيقة السماع وإمنا: قالوا  

 حق من حبق حق مساع فهو يزل، مل ما فيه ويبقى يكن، مل ما القلب من فتمحق واألنوار، التحف
 أنـوار  الزدحـام  وذلك الوارد، حتمل عن حاله ضعِف فِمن املتواجد يلحق الذي احلال وأما: قالوا

 والصـرخة  الصـعقة  إىل ويستريح جبوارحه، فيعبث دهش، فيلحقه القلب، باب دخول يف اللطائف
 والثبوت السكون عليهم فالغالب النهايات أهل وأما. البدايات ألهل ذلك يكون ما وأكثر والشهقة،
 ثبـوم  ويف متحركـون،  سـكوم  يف فهم عليهم، للوارد سرائرهم واتساع صدورهم، النشراح
: فقـال ! ؟ السماع عند تتحرك نراك ال لنا ما: عنه اهللا رضي اجلنيد القاسم أليب قيل كما متقلقلون،

 ].١/١٣٧" األلباب غذاء: ]) ["النمل[} السحاِب مر متر وهي جامدةً حتسبها اجلبالَ وترى{
 

 إمجاالً الذكر فوائد
: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قاال عنهما اهللا رضي اخلدري سعيد وأيب هريرة أيب عن -١  
 اهللا وذكرهم السكينة، عليهم ونزلت الرمحة، وغشيتهم املالئكة، حفتهم إال ،اهللا يذكرون قوم من ما"

 ].صحيح حسن: وقال الدعاء كتاب يف والترمذي الذكر، كتاب يف مسلم أخرجه" [عنده فيمن
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 الرب يقول : "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال  عنه، اهللا رضي اخلدري سعيد أيب عن -٢  
 أخرجه" [السائلني أعطي ما أفضل أعطيته مسأليت عن وذكري القرآن قراءة شغله من :وتعاىل تبارك

 ].١٢١ص يف مر كما. والبيهقي والدارمي وحسنه، الترمذي
 يـوم  الرب يقول: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه، اهللا رضي اخلدري سعيد أيب عن -٣  

 أهـل : قـال  ؟ اهللا رسول يا الكرم أهل ومن: فقيل. الكرم أهل من اليوم اجلمع أهلُ سيعلَم القيامة
 يف مر كما. صحيحه يف حبان وابن والبيهقي يعلى وأبو أمحد اإلمام رواه" [املساجد يف الذكر جمالس

 ].١٢٠ص
: فقـال  أصحابه من حلْقٍة على خرج وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عنه اهللا رضي معاوية وعن -٤  
 بكـم  يبـاهي  اهللا أن فـأخربين  جربيل أتاين: فقال وحنمده، اهللا نذكر جلسنا: واقال ؟ أجلسكم ما"

 ].الدعاء كتاب يف والترمذي الذكر، كتاب يف طويل حديث من مسلم أخرجه" [املالئكة
 اجتمعـوا  قـوم  من ما: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي أنس وعن -٥  

 أخرجـه " [حسنات سيئاتكم بدلت قد لكم مغفوراً قوموا: السماء من ناٍدم ناداهم إال اهللا يذكرون
 ].١٢١ص يف عزوه ومر. وغريه أمحد

 فكفـوا،  وسلم عليه اهللا صلى النيب فمر اهللا، يذكرون عصابة يف سلمان كان: قال ثابت وعن -٦  
 مث فيها، أشارككم أن أحببتف ترتل، الرمحة رأيت إين: قال. اهللا نذكر: قلنا ؟ تقولون كنتم ما: "فقال
 واحلـاكم  أمحـد  اإلمام أخرجه" [معهم نفسي أصرب أن أُمرت من أُميت يف جعل الذي هللا احلمد: قال

 ].وصححه
 :فائدة مائة من أكثر الذكر ويف: (الذكر فوائد يف اجلوزية قيم ابن قال  
 .ويكسره ويقمعه الشيطان يطرد أنه: إحداها  
 .وجل عز محنالر يرضي أنه: الثانية  
 .القلب عن والغم اهلم يزيل أنه: الثالثة  
 .والبسط والسرور الفرح للقلب جيلب أنه: الرابعة  
 .والقلب الوجه ينور أنه: اخلامسة  
 .والبدن القلب يقوي أنه: السادسة  
 .الرزق جيلب أنه: السابعة  
 .والنضرة واحلالوة املهابة الذاكر يكسو أنه: الثامنة  
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 وقـد  والنجاة، السعادة ومدار الدين رحى وقطب اإلسالم، روح هي اليت احملبة يورث أنه: اسعةالت  
 فليلـهج  تعاىل اهللا حمبة ينال أن أراد فمن الذكر، دوام احملبة سبب وجعل سبباً، شيء لكل اهللا جعل

 .األقوم وصراطها األعظم، وشعارها احملبة، باب فالذكر بذكره،
 عن للغافل سبيل وال يراه، كأنه اهللا فيعبد اإلحسان، باب يف يدخله حىت ملراقبةا يورث أنه: العاشرة  

 .البيت إىل الوصول إىل للقاعد سبيل ال كما اإلحسان، مقام إىل الذكر
 بـذكره  إليه الرجوع أكثر فَمن وجل، عز اهللا إىل الرجوع وهي اإلنابة، يورث أنه: عشرة احلادية  

 وِقبلة ومعاذه، ومالذه وملجأه مفزعه وجل عز اهللا فيبقي أحواله كل يف يهإل بقلبه رجوعه ذلك أورثه
 .والباليا النوازل عند ومهربه قلبه،

 غفلته قدر وعلى منه، قربه يكون وجل عز هللا ذكره قدر فعلى منه، القرب يورث أنه: عشرة الثانية  
 .بعده يكون

 .املعرفة من ازداد الذكر من أكثر وكلما املعرفة، أبواب من عظيماً باباً له يفتح أنه: عشرة الثالثة  
 اهللا مـع  وحضوره قلبه، على استيالئه لشدة وإجالله، وجل عز لربه اهليبة يورثه أنه: عشرة الرابعة  

 .قلبه يف رقيق اهليبة حجاب فإن الغافل، خبالف تعاىل،
: البقـرة [} أذكُـركُم  فـاذكُروِني {: تعاىل قال كما له، تعاىل اهللا ذكر يورثه أنه: عشرة اخلامسة  

 فيما وسلم عليه اهللا صلى وقال. وشرفاً فضالً ا لكفى وحدها هذه إال الذكر يف يكن مل ولو]. ١٥٢
 مأل يف ذكرته مأل يف ذكرين ومن نفسي، يف ذكرته نفسه يف ذكرين من : "وتعاىل تبارك ربه عن يروي
 عنه، اهللا رضي هريرة أيب عن التوحيد كتاب يف حهصحي يف البخاري أخرجه حديث من" [منهم خري
١٢٥و ١٢٠ص يف ومر.[ 

: يقول روحه تعاىل اهللا قدس تيمية ابن اإلسالم شيخ ومسعت. القلب حياة يورثه أنه: عشرة السادسة  
 .؟ املاء فارق إذا السمك حال يكون فكيف للسمك، املاء مثل للقلب الذكر

 الغفلـة  القلـب  وصـدأ  ؛ صدأ له شيء وكل صدأه، من القلب جالء يورث أنه: عشرة السابعة  
 .واالستغفار والتوبة الذكر وجالؤه واهلوى،

 .السيئات يذهنب واحلسنات احلسنات، أعظم من فإنه ويذهبها، اخلطايا حيط أنه: عشرة الثامنة  
 وجـل  عز اهللا بنيو بينه الغافل فإن وتعاىل، تبارك وربه العبد بني الوحشة يزيل أنه: عشرة التاسعة  

 .بالذكر إال تزول ال وحشة
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: معنـاه  أثر جاء وقد الشدة، يف عرفه الرخاء، يف بذكره تعاىل اهللا إىل تعرف إذا العبد أن: العشرون  
 صـوت  رب، يا: املالئكة قالت حاجة، اهللا سأل أو شدة، أصابته إذا تعاىل، هللا الذاكر املطيع العبد إن

يارب،: املالئكة قالت وسأله دعاه إذا تعاىل اهللا عن املعرض الغافلو. معروٍف عبٍد من معروف صوت 
منكٍَر عبٍد من منكَر. 

 ما: "مرفوعاً ويروى عنه اهللا رضي معاذ قال كما تعاىل، اهللا عذاب من منٍج أنه: والعشرون احلادية  
 الدعاء كتاب يف الترمذي رواه" [تعاىل اهللا ذكر من وجل عز اهللا عذاب من له أجنى عمالً آدمي عمل
١٢٠ص يف ومر.[ 

 به أخرب كما بالذاكر، املالئكة وحفوف الرمحة، وغشيان السكينة، ترتُِّل سبب أنه: والعشرون الثانية  
 ].األول احلديث ١٧٣ صفحة انظر [وسلم عليه اهللا صلى النيب

 فـإن  والباطل، والفحش ذبوالك والنميمة، الغيبة عن اللسان انشغال سبب أنه: والعشرون الثالثة  
 بعضها، أو احملرمات ذه تكلم أوامره وِذكِر تعاىل اهللا بذكر يتكلم مل فإن يتكلم، أن من له بد ال العبد
 عـود  فمن بذلك، شاهدان والتجربة واملشاهدة. تعاىل اهللا بذكر إال البتة منها السالمة إىل سبيل وال
 ولغو باطل بكل ترطب اهللا ذكر عن لسانه يبس ومن لغو،وال الباطل عن لسانه صان اهللا ذكر لسانه

 .باهللا إال قوة وال حول وال وفحش،
 الشـياطني،  جمـالس  والغفلـة  اللغو وجمالس املالئكة، جمالس الذكر جمالس أن: والعشرون الرابعة  

 .واآلخرة الدنيا يف أهله مع فهو به، وأوالمها إليه أعجبهما العبد فليتخري
. كـان  أينمـا  املبـارك  هو وهذا جليسه به ويسعد بذكره، الذاكر يسِعد أنه: شرونوالع اخلامسة  

 .مجالسه به ويشقى وغفلته، بلغوه يشقى والالغي والغافل
 ربه فيه العبد يذكر ال جملس كل فإنَّ القيامة، يوم احلسرة من العبد يؤمن أنه: والعشرون السادسة  

 ].والثاين األول احلديث ١٥٥ صفحة انظر [لقيامةا يوم وِترةً حسرة عليه كان تعاىل
 ظـل  يف األكرب احلر يوم العبد تعاىل اهللا إلظالل سبب اخللوة يف البكاء مع أنه: والعشرون السابعة  

 ...].اهللا يظلهم سبعة: حديث ١٣٨ صفحة انظر [عرشه
 احلـديث  ففي السائلني، يعطي ما أفضل للذاكر اهللا لعطاء سبب به االشتغال أن: والعشرون الثامنة  
 قراءة شغله من: وتعاىل سبحانه قال: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال اخلطاب بن عمر عن

 ].العاشر احلديث ١٢١ صفحة انظر" [السائلني أعطي ما أفضل أعطيته مسأليت عن وذكري القرآن
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 حركات أخف اللسان حركة فإن ،وأفضلها أجلِّها من وهو العبادات، أيسر أنه: والعشرون التاسعة  
 عليه لشق لسانه حركة بقدر والليلة اليوم يف اإلنسان أعضاء من عضو حترك ولو وأيسرها، اجلوارح
 .ذلك ميكنه ال بل املشقة، غاية

 قـال : قال مسعود بن اهللا عبد حديث من جامعه يف الترمذي روى فقد اجلنة، ِغراس أنه: الثالثون  
 حممـد،  يا: فقال السالم عليه اخلليل إبراهيم يب أُسري ليلة لقيت: "وسلم ليهع اهللا صلى اهللا رسول
 سـبحان  ؛ ِغراسها وأن قيعان، وأا املاء، عذبة التربة، طيبة اجلنة أن وأخربهم السالم، أُمتك أقرىء
 ابـن  حـديث  من غريب حسن حديث: الترمذي قال". أكرب واهللا اهللا، إال اله وال هللا، واحلمد اهللا،
 .الدعوات كتاب يف كما سعودم
 ففـي  األعمـال،  مـن  غريه على يرتب مل عليه رتب الذي والفضل العطاء أن: والثالثون احلادية  

 إال الـه  ال قال من: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن الصحيحني
 لـه  كانـت  مرة مائة يوم يف قدير، يءش كل على وهو احلمد وله امللك، له له، شريك ال وحده اهللا
 يومه الشيطان من حرزاً له وكانت سيئة، مائة عنه وحميت حسنة، مائة له وكتبت رقاب، عشر عدل
 ١٤٨ صـفحة  انظـر " [منـه  أكثر عمل رجل إال به جاء مما بأفضل أحد يأت ومل ميسي، حىت ذلك

 ".البحر زبد مثل كانت وإن خطاياه حطت مرة مائة يوم يف وحبمده اهللا سبحان: "قال ومن]. احلاشية
 شقاء سبب هو الذي نسيانه من األمان يوجب وتعاىل تبارك الرب ذكر دوام أن: والثالثون الثانية  

: تعـاىل  قال. ومصاحلها نفسه نسيان يوجب وتعاىل سبحانه الرب نسيان فإن ومعاده، معاشه يف العبد
 ].١٩: احلشر[} الفاسقونَ هم أولِئك فُسهمأن فأنساهم اَهللا نسوا كالذين تكونوا وال{
 حال ويف وسقمه، صحته حال ويف سوقه ويف فراشه يف وهو العبد يسير الذكر أن: والثالثون الثالثة  

 فراشـه،  على نائم وهو العبد يسير إنه حىت مثله، واألحوال األوقات يعم شيٌء وليس ولذته، نعيمه
 القائم ذلك ويصبح فراشه، على مستلق وهو الركب، قطع وقد هذا يصبحف الغفلة، مع القائم فيسبق
 .يشاء من يؤتيه اهللا فضل وذلك الركب، ساقة يف الغافل

 على مستلق الرجل وذلك يصلي، ليله العابد فقام ضيفاً، برجل نزل أنه العباد من رجل عن وحكي  
 مع وأصبح مسافراً بات فيمن الشأن يسل: فقال. الركب سبقك: العابد له قال أصبحا، فلما فراشه،
 .الركب قطع قد وأصبح فراشه على بات فيمن الشأن الركب،
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 يسـبق  فراشـه  على املضطجع الراقد أن على حكم فمن فاسد، وحمل صحيح حمل له وحنوه وهذا  
 لصـق وأ وجل، عز بربه قلبه علق فراشه على املستلقي هذا أن حمله وإمنا باطل، فهو القانت، القائم
 عاقه وقد فيها، وما الدنيا عن غاب قد املالئكة، مع العرش حول يطوف قلبه وبات بالعرش، قلبه حبة
 أو يطلبـه،  عدو رؤية من نفسه على خوف أو القيام، عن مينعه برد أو وجع من عائق الليل قيام عن
 يصـلي  قـائم  وآخر .عليم به تعاىل اهللا ما قلبه ويف ؛ فراشه على مستلق فهو األعذار، من ذلك غري

 واٍد يف قلبـه  أو عليم، به اهللا ما الناس عند واحملمدة اجلاه وطلب والعجب الرياء من قلبه ويف ويتلو،
 .كثرية مبراحل القائم هذا سبق وقد يصبح الراقد ذلك أن ريب فال واد، يف وجسمه

 فُتح فمن الوالية، منشورو الصوفية الطائفة عامة وطريق األصول، رأس الذكر أن: والثالثون الرابعة  
 يريد، ما كل عنده جيد ربه على وليدخل فليتطهر وجل، عز اهللا على الدخول باب له فتح فقد فيه له
 .شيء كل فاته وجل عز ربه فاته وإن شيء، كل وجد وجل عز ربه وجد فإن
 إىل سبيل فال الكون،الس إليها مشَّر اليت واألحوال املعارف تثمر شجرة الذكر أن: والثالثون اخلامسة  
 لثمرـا،  أعظـم  كان أصلها ورسخ الشجرة تلك عظمت وكلما الذكر، شجرة من إال مثارها نيل

 املقام ذلك يبىن اليت وقاعدته مقام كل أصل وهو التوحيد، إىل اليقظة من كلها املقامات يثمر فالذكر
 يستيقظ مل إن العبد أن وذلك حائطه، على السقف يقوم وكما أسسها، على احلائط تبىن كما عليها،

 .موته أو القلب نوم فالغفلة تقدم، كما بالذكر إال يستيقظ وال السري، منازل قطع ميكنه مل
 غـري  خاصة، معية املعية وهذه معه، ومذكوره مذكوره، من قريب الذاكر أن: والثالثون السادسة  
 إنَّ{: تعاىل كقوله والتوفيق، والنصرة بة،واحمل والوالية بالقرب معية فهي العامة، واإلحاطة العلم معية
: العنكبـوت [} الصـابرين  مـع  واُهللا {،]١٢٨: النحل[} محِسنونَ هم والذين اتقَوا الذين مع اَهللا

 من وللذاكر]. ٤٠: التوبة[} معنا اَهللا إنَّ حتزنْ ال {،]٦٦: األنفال[} احملِسنني لَمع اَهللا وإنَّ {،]٦٩
 رواه" [شـفتاه  يب وحتركت ذكرين، ما عبدي مع أنا: "اإلهلي احلديث يف كما وافر نصيب املعية هذه
 أثر ويف ،]٣٠٩ص/١ج" القدير فيض "يف كما. وصححه حبان وابن واحلاكم ماجه وابن أمحد اإلمام
 معصييت وأهل كراميت، أهل طاعيت وأهل زياديت، أهل شكري وأهل جمالسيت، أهل ذكري أهل: "آخر
 فأنا يتوبوا مل وإن املتطهرين، وأُحب التوابني أُحب فإين حبيبهم، فأنا إيلَّ تابوا إن رمحيت، من طُهمأُقن ال

 ].مسنده يف أمحد اإلمام أخرجه" [املعايب من ألطهرهم باملصائب أبتليهم طبيبهم،
 وهي تقي،وامل للمحسن احلاصلة املعية من أخص وهي شيء، يشبهها ال معية للذاكر احلاصلة واملعية  
 .بالذوق تعلَم وإمنا الصفة تناهلا وال العبارة تدركها ال معية
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 فإنـه  بـذكره،  رطباً لسانه يزال ال من املتقني من تعاىل اهللا على اخللق أكرم أن: والثالثون السابعة  
 هـذا و النار، من والنجاة اجلنة، دخول له أوجبت فالتقوى شعاره، ذكره وجعل ويه، أمره يف اتقاه
 .املرتلة هي وهذه لديه، والزلفى وجل عز اهللا من القرب له يوجب والذكر واألجر، الثواب هو
 قسـوة  يداوي أن للعبد فينبغي تعاىل، اهللا ذكر إال يذيبها ال قسوة القلب يف أن: والثالثون الثامنة  
 .تعاىل اهللا بذكر قلبه

. بالذكر أَِذبه: قال. قليب قسوة إليك أشكو د،سعي أبا يا: للحسن قال رجالً أن: زيد بن محاد وذكر  
 القسـوة  تلك ذابت تعاىل اهللا ذكر فإذا القسوة، به اشتدت الغفلة به اشتدت كلما القلب ألن وهذا
 .تعاىل اهللا ذكر مبثل القلوب قسوة أذيبت فما النار، يف الرصاص يذوب كما

 ودواؤهـا  مريضـة  فالقلوب مرضه، فلةوالغ ودواؤه، القلب شفاء الذكر أن: والثالثون التاسعة  
 عـن  البيهقي رواه) [داء الناس وذكر شفاء، تعاىل اهللا ذكر: (مكحول قال تعاىل، اهللا ذكر وشفاؤها
 :وقيل]. ٤١٩ص/١ج للعجلوين" اخلفا كشف "يف كما). اهللا ذكر إن: (بلفظ مرسالً مكحول

ــذكركُم   ــداوينا بـ ــنا تـ     إذا مرضـ
ـ      ١ ــاً فننـ ــرك الــذكر أحيان  تكسونت

١ 
 ال العبـد  فإن ورأسها، معاداته أصل والغفلة ورأسها، وجل عز اهللا مواالة أصل الذكر أن: األربعون
 حسان قال: األوزاعي قال. فيعاديه يبغضه حىت عنه يغفل يزال وال فيواليه، حيبه حىت ربه يذكر يزال
 سـببها  املعاداة فهذه. ذكرهي من أو ذكره يكره أن من عليه أشد بشيٍء ربه عبد عادى ما: عطية بن

 اختـذ  كمـا  عدواً اهللا يتخذه فحينئذ يذكره، من ويكره اهللا، ذكر يكره حىت بالعبد تزال وال الغفلة،
اً الذاكرولي. 

: قـال  الـدرداء  أيب عن ذُكر ِلما يضحك، وهو اجلنة يدخل الذكر مدمن أن: واألربعون احلادية  
 ).يضحك وهو اجلنة أحدهم يدخل وجل، عز اهللا بذكر رطبة ألسنتهم تزال ال الذين(
 مـن  عمـل  من طريق جهنم إىل كانت فإذا جهنم، وبني العبد بني سد الذكر أن: واألربعون الثانية  

 فيه، ينفذ ال حمكماً سداً كان كامالً دائماً ذكراً كان فإذا الطريق، تلك يف سداً الذكر كان األعمال،
 .فبحسِبه وإال

 اهللا ذكـر  حتصيل ا فاملقصود تعاىل اهللا لذكر إقامةً شرعت إمنا األعمال مجيع أن: واألربعون الثالثة  
 قـيم  البن" الطيب الكلم من الصيب الوابل] ["١٤: طه[} ِلذكِْري الصالةَ وأَِقِم{: تعاىل قال تعاىل،
 مفتـاح  "كتابـه  يف نفسها الفوائد هذه ذكر السكندري اهللا عطاء ابن أن النظر يلفت وما. اجلوزية
 ذلك يعزو أن دون البسيطة واإلضافات التنسيق من شيء مع القيم ابن عنه فنقلها. ٣٠ص" الفالح
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ـ ٧٠٩ سنة تويف اهللا عطاء ابن أن واملعلوم اهللا، عطاء البن" الفالح مفتاح "األصلي مصدره إىل . هـ
 ].هـ٧٥١ سنة القيم ابن وفاة كانت بينما

 ككتـاب  األذكـار  يف املطولة الكتب إىل يرجع أن فعليه الذكر فوائد معرفة يف التوسع أراد ومن  
 اليـوم  عمـل "و السـكندري،  اهللا عطاء البن" الفالح مفتاح"و اهللا، رمحه النووي لإلمام" األذكار"

 .األذكار كتب من وغريها السيوطي الدين جلالل" والليلة
 فتحـدثوا  الكثرية فوائده ملسوا حىت اهلم،أحو مجيع يف تعاىل اهللا ذكر على واظبوا الصوفية والسادة  
 حيـب  حىت أحدكم يؤمن ال "باب من رم، ذكر من باإلكثار غريهم ونصحوا يقينية، خربة عن عنه
 كتـاب  يف والنسـائي  أنس، عن اإلميان كتاب يف ومسلم البخاري أخرجه" [لنفسه حيب ما ألخيه
 ].القيامة صفة كتاب يف والترمذي اإلميان،

 ).قلباً وأتقاهم ِذكراً أكثرهم اهللا إىل اهللا عباد أحب: (التابعني إمام البصري سناحل يقول  
 اجلنـة  طابت وال بعفوه، إال اآلخرة طابت وال بذكره إال الدنيا طابت ما: (املصري النون ذو وقال  
 ).برؤيته إال
 إىل والوصـول  بـذكره  تلذذال أوليائه بأرواح عجل تعاىل اهللا إن: (اهللا رمحه اخلراز سعيد أبو يقول  

 عيش أبدام فعيش كائن، كل من نصيبهم وأجزل مصاحلهم من نالوه مبا النعمة بأبدام وعجل قربه،
 ].٢٤٧ص/١ج نعيم أليب" األولياء حلية) ["الربانيني عيش أرواحهم وعيش]. اجلنة أهل [اجلنانيني

 
 .اخلاصة وذكر العامة، ذكر: قسمني على والذكر  
 يف بقائه مع ذكر، من شاء مبا مواله العبد يذكر أن وهو: والثواب األجر ذكر فهو: العامة ذكر أما  

 .ذلك وغري والغرور، والعجب والكرب، كالرياء املذمومة صفاته
 صـفة  علـى  معلومـة  بأذكـار  مواله العبد يذكر أن وهو احلضور، ذكر فهو: اخلاصة ذكر وأما  

 خلـق  بكـل  وحتليتها ذميم، خلُق كل من نفسه بطهارة سبحانه، باهللا املعرفة بذلك لينال خمصوصة،
 سـبحة،  اختاذ له واألوىل. الروحانية األسرار إدراك يف وطمعاً احلس، ظلمة من للخروج طلباً كرمي،
 :السبحة دليل [مقدارها حصر تعب من فيسلم ؛ األعداد من أراد ما ا حيصي

 النواوية األذكار على شرحه يف عالن ابن العالمة قال ،مبتدعة وليست اإلسالم، يف جائزة والسبحة  
 وهلذا: (كالم بعد" مستنطقات مسؤوالت فإن باألنامل، يعقدن وأن: "وسلم عليه اهللا صلى قوله عند
 املذكور بالعقد األمر من ويستفاد: حجر البن" املشكاة شرح "ويف. السبحة وغريهم العبادة أهل اختذ
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 الـيت  الكيفيات تلك على حيمل أن إال صحيح، غري بدعة أا وزعم لسبحة،ا اختاذ ندب احلديث يف
 .اللعب أو الرياء أو للزينة ميحضها مما السفهاء، بعض اخترعها

 وقد حصى، أو بنوى تسبح كانت أا صفية حديث يف ملا مستحبة، السبحة إن: اجلوزي ابن وقال  
 منظومة كوا عن الغرض خيتلف ال إذ ؛ معناها يف ةوالسبح فعلها، على وسلم عليه اهللا صلى أقرها
 .منثورة أو
 بقـول  يعتد وال. وسلم عليه اهللا صلى بتقريره السبحة بتجويز صحيح أصل وهذا: عالن ابن وقال  
 عـن  فسـئل  انتهائه، حال يده يف سبحة اهللا رمحه اجلنيد اإلمام مع رؤي أنه وروي. بدعة عدها من

 جبـزء  السبحة أفردت وقد: عالن ابن وقال ؟ نتركه كيف تعاىل اهللا إىل هب وصلنا شيء: فقال ذلك،
 واآلثـار،  األخبار من ا يتعلق ما فيه وأوردت" املسابيح اختاذ ملشروعية املصابيح إيقاد "مسيته لطيف

 .األذكار يف األصابع بعقد أو ا االشتغال تفاضل يف واالختالف
 للـذكر  التوجـه  عن ا االشتغال يلهي اليت الكثرية األذكار أعداد يف استعماهلا أن ذلك وحاصل  

 األذكـار  على الربانية الفتوحات "من. فراجعه. كالمه آخر إىل...). وحنوه باألنامل العقد من أفضل
 .٢٥٢ - ٢٥١ص/١ج. هـ١٠٥٧ املتوىف. الصديقي عالن بن حممد للعالمة" النواوية

 حدثتـه  امرأة عن جابر عن إسرائيل حدثنا موسى، بن اهللا عبيد حدثنا: (الطبقات يف سعد ابن وقال  
 ).فيها معقود خبيط تسبح كانت أا: عنهم اهللا رضي طالب أيب بن علي بن احلسني بنت فاطمة عن
 عن هريرة أيب بن حمرز بن نعيم طريق من" الزهد زوائد "يف حنبل بن أمحد اإلمام بن اهللا عبد وأخرج  

 ).به يسبح حىت ينام فال عقدة ألفا فيه خيط له كان أنه: (هريرة أيب جده
 املشهور للعالمة" للفتاوي احلاوي "كتاب مبطالعة فعليك املوضوع تفاصيل على اإلطالع أردت وإن  

 مـا  فيها مجع" السبحة يف املنحة "مساها رساله فيه ألف فقد. هـ٩١١ املتوىف السيوطي الدين جالل
 .شئت إن اجعهفر ذلك يف واآلثار األخبار من ورد

 أبـو  رواه ما اجلواز ودليل السبحة، باختاذ بأس ال: (املشهورة حاشيته يف عابدين ابن العالمة وقال  
 أنـه : وقاص أيب بن سعد عن اإلسناد، صحيح: وقال واحلاكم حبان وابن والنسائي والترمذي داود
: فقـال  بـه،  تسبح حصى أو نوى يديها وبني امرأة، على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع دخل

 السـماء  يف خلـق  ما عدد اهللا سبحان: فقال هذا من أفضل أو هذا من عليك أيسر هو مبا أخربك"
 وإمنـا  ذلـك  عـن  ينهها فلم". ذلك بني ما عدد اهللا وسبحان األرض يف خلق ما عدد اهللا وسبحان
 هـذا  مضمون على سبحةال تزيد وال. ذلك لبين مكروهاً كان ولو وأفضل، أيسر هو ما إىل أرشدها
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 والعمل اختاذها نِقلَ أن جرم فال املنع، يف تأثريه يظهر ال ذلك ومثل خيط، يف النوى بضم إال احلديث
 ].٤٥٧ص/١ج عابدين ابن حاشية من هـ.ا). وغريهم األخيار الصوفية من مجاعة عن ا
 وبـه  القلوب، على ياتالتجل توجه وسبيل النفحات، باب ومفتاح املريدين، قلوب صقال فالذكر  

 .احملمدية باألخالق التخلق حيصل
 
 :والسنة الكتاب من ودليله الصوفية ورد

 الصـوفية  ويطلقه. أوراد: واجلمع ذلك، وحنو قراءة من الوظيفة: املصباح يف كما بالكسر، الورد  
 :الصبح ةصال بعد اهللا ذكر حكم [الصبح صالة بعد صباحاً بذكرها تلميذه الشيخ يأمر أذكار على

 بـأن  الناس بعض يظن ملا خالفاً تعاىل، اهللا بذكر االشتغال الفجر، صالة بعد األعمال أفضل من إن  
 :منها كثرية أحاديث ذلك يف وردت وقد وأفضل، أوىل الصبح صالة بعد القرآن بقراءة االشتغال

 الغداة صالة صلى من": وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي أمامة أيب عن -١  
 حجـة  بأجر انقلب ركعتني فصلى قام مث الشمس، تطلع حىت اهللا يذكر جلس مث مجاعة يف] الصبح[

 .١٠٤ص/١٠ج" الزوائد جممع "يف كما جيد وإسناده الطرباين رواه". وعمرة
 الفجر صلى من: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا ضي مالك بن أنس وعن -٢  
" تامـة  وعمرة حجة كأجر له كانت ركعتني صلى مث الشمس، تطلع حىت اهللا يذكر قعد مث مجاعة يف

 .وحسنه الترمذي أخرجه
 اهللا رسـول  مسعـت : تقول عنها اهللا رضي] عائشة تعين [املؤمنني أم مسعت: قالت عمرة وعن -٣  

 الـدنيا،  أمـر  من بشيء غُيلْ فلم مقعده يف فقعد الفجر صالة صلى من: "يقول وسلم عليه اهللا صلى
 أبـو  رواه". له ذنب ال أمه ولدته كيوم ذنوبه من خرج ركعات أربع الضحى يصلي حىت اهللا ويذكر
 .١٠٥ص/١٠ج" الزوائد جممع "يف كذا والطرباين يعلى

 قعـد  مث الفجر صالة صلى من: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال أنس بن معاذ وعن -٤  
 السـابق  املصـدر  يف كـذا  يعلـى  أبـو  رواه". اجلنة له وجبت الشمس تطلع حىت ىلتعا اهللا يذكر

 .١٠٥ص/١٠ج
: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول جدي مسعت: قال عنهما اهللا رضي علي بن احلسن وعن -٥  
 مـن  حجابـاً  ذلك كان إال الشمس تطلع حىت اهللا يذكر جيلس مث الصبح صالة يصلي عبد من ما"

 .١٠٦ص/١٠ج السابق املصدر يف كذا الطرباين واهر". النار
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 من أخذاً الشمس طلوع إىل الفجر صالة بعد بالذكر االشتغال أولوية على احلنفية فقهاء نص وقد  
 .املذكورة األحاديث

 أوىل الشمس طلوع إىل الفجر طلوع من اهللا ِذكر": (املختار الدر "صاحب احلصكفي العالمة قال  
 .املغرب صالة بعد ومساًء ،]٢٨٠ص/٥ج عابدين ابن حاشية). نالقرآ قراءة من
 يتحفـه  مـا : االصطالح ويف. قدم أي فالن علينا ورد يقال والقادم، الطارق هو: اللغة يف والوارد  

 حسه، عن يغيبه أو يدهشه، ورمبا حمركة، قوة فيكسبه اإلهلية، النفحات من أوليائه قلوب تعاىل احلق
 ].١٦٠ص/١ج عجيبة البن" احلكم شرح ["صاحبه على يدوم وال بغتة، إال يكون وال
 وبينـت  تعاىل، اهللا كتاب إليها دعا واليت شرعاً، املطلوبة الذكر صيغ من صيغ ثالث يضم والورد  

 .ومثوبتها فضلها الشريفة السنة
ـ  الـزالت  على النفس حماسبة بعد مرة، مائة] اهللا أستغفر [بصيغة: االستغفار -١    صـفحة  ودلتع

 اِهللا عند ِجتدوه خري ِمن ألنفُِسكُم تقَدموا وما{: بقوله بذلك تعاىل اهللا أمرنا وقد. بيضاء نقية األعمال
خرياً هو اَهللا إنَّ اَهللا واستغفروا أجراً وأعظَم ٢٠: املزمل[} رحيم غفور.[ 
 أبو روى كما وتوجيهاً، ألمته اًتعليم االستغفار من يكثر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان وقد  

 أخرجه" [مرة سبعني من أكثر اليوم يف إليه وأتوب اهللا ألستغفر إين واهللا: "قوله عنه اهللا رضي هريرة
 ].الدعوات كتاب يف صحيحه يف البخاري

 ملـن  طوىب: "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال عنه اهللا رضي ِبسر بن اهللا عبد وعن  
 إسـناده ": الزوائـد  "يف وقال األدب كتاب يف ماجه ابن أخرجه" [كثرياً استغفاراً صحيفته يف وجد

 ].ثقات ورجاله صحيح
 ورسولك عبدك حممد سيدنا على صلِّ اللهم [بصيغة: وسلم عليه اهللا صلى النيب على الصالة -٢  

 وتـذكُّرِ  وسلم، عليه اهللا صلى عظمته استحضار مع مرة مائة] وسلِّم وصحبه آله وعلى األمي النيب
 وتشوقاً حمبة الرفيع، جبنابه والتعلق ومشائله، صفاته
 عليـهِ  صلُّوا آمنوا الذين أيها يا النيب على يصلُّونَ ومالئكَته اَهللا إنَّ{: بقوله بذلك تعاىل اهللا أمرنا وقد

 ].٥٦: األحزاب[} تسليماً وسلِّموا
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 علـي  صلَّى من: "فقال عليه والسالم الصالة بكثرة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رغَّب وكذلك  
 كتـاب  يف والنسـائي  الصالة، كتاب يف صحيحه يف مسلم رواه" [عشراً ا عليه اهللا صلَّى واحدةً

 ].االفتتاح
 صـلى  من: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال أنه عنه اهللا رضي مالك بن أنس عن وروي  

صلوات عشر عليه اهللا صلى واحدة علي طَّتعنه وح سيئات عشر فعتدرجـات  عشـر  لـه  ور "
 ].االفتتاح كتاب يف النسائي أخرجه[
 يف الترمذي رواه" [صالة علي أكثرهم القيامة يوم يب الناس أوىل: "أيضاً وسلم عليه اهللا صلى وقال  

 ].حسن حديث: وقال الصالة أبواب كتاب
 كل على وهو احلمد، وله امللك له له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال: [صيغةب: التوحيد كلمة -٣  

 نـافع  وال رازق وال خالق ال بأنه التفكري مع. مرة مائة فقط] اهللا إال إله ال [أو مرة، مئة] قدير شيء
 نياالد حب من القلب، على يسيطر ما حمِو حماولة مع وحده، اهللا إال.. باسط وال قابض وال ضار وال

 ال وحده هللا القلب يكون حىت الكثرية والعوائق والعالئق والشواغل والوساوس والشهوات واألهواء
 .لسواه

 ].١٩: حممد[} اُهللا إال إله ال أنه فاعلّم{: فقال اخلالص التوحيد هذا إىل تعاىل اهللا دعانا وهلذا  
 أفضليتها وبني التوحيد، كلمة ترداد من اإلكثار يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رغبنا وكذلك  

 حـديث : وقـال  الدعوات كتاب يف الترمذي رواه" [اهللا إال إله ال الذكر أفضل: "فقال ؛ ومثوبتها
 ].حسن

 تطهـري  يف بينـاً  تأثرياً تؤثر] اهللا إال إله ال أي [إا: "احلديث هذا شرح يف عالن ابن العالمة يقول  
 اهللا وإال اآلهلة، أفراد جلميع نفي إله ال أن وسببه الذاكر، باطن يف راسخ ذميم وصف كل عن القلب
 الذكر ينعكس هلذه الذكر فبإدمان جبالله، يليق ال ما كل عن املرته لذاته الواجب احلق للواحد إثبات
 اجلـوارح،  سـائر  ويصلح يضيء مث ويصلحه، فيضيئه ؛ فيه يتمكن حىت باطنه، إىل الذاكر لسان من
 للعالمـة " النواوية األذكار على الربانية الفتوحات" ["عليها والدوام بإكثارها وغريه ريدامل أمر ولذا
 ].٢١٣ص/١ج الصديقي عالن ابن
 يا: قيل إميانكم، جددوا: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب وعن  

 مسـنده  يف أمحـد  اإلمام رواه" [اهللا إال لهإ ال قول من أكثروا: قال ؟ إمياننا جندد وكيف اهللا رسول
 ].٣٥٩ص/٢ج
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 احلمـد،  وله امللك، له له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال قال من: "أيضاً وسلم عليه اهللا صلى وقال  
 حسـنة،  مائـة  له وكُتبت رقاب، عشر عدل له كانت مرة مائة يوم يف ؛ قدير شيٍء كل على وهو

 مما بأفضل أحد يأت ومل يمسي، حىت ذلك يومه الشيطان من حرزاً هل وكانت سيئة، مائة عنه ومحيت
 الـذكر،  كتـاب  يف ومسـلم  الدعوات، كتاب يف البخاري رواه" [منه أكثر عمل رجل إال به جاء

 ].الدعوات كتاب يف والترمذي
 كـون ي وبذلك بربه، العبد فيها خيلو جلسة يف واملساء الصباح يف يكون الورد هذا أن املالحظة مع  
: فـيهم  تعـاىل  اهللا قال الذين من يكون لعله ؛ وطاعته بذكره وختمه تعاىل اهللا بذكر اره افتتح قد
}والذاكراِت كثرياً اَهللا والذاكرين ةً هلم اُهللا أعد٣٥: األحزاب[} عظيماً وأجراً مغِفر.[ 
 ...شيخه عن أيضاً وه تلقاه كما تعاىل اهللا رمحه اهلامشي حممد سيدي شيخنا عن تلقينا وهكذا  
 أن لـه  ينبغي بل املذكور، العدد على مقصوراً ورده يكون أن اهللا أهل طريق يف للسالك ينبغي وال  

 كـرب  كلما الطفل أن فكما الصغري، كالطفل سريه ابتداء يف السالك قلب ألن تعاىل، هللا ذكره يزيد
 غذاء الذكر ألن هللا، ذكره زاد تعاىل اهللا إىل سريه يف املريد كرب كلما كذلك الغذاء، كمية له زيدت
 .له وحياة لقلبه

 تعـاىل  اهللا ذكر عن يصدهم طريقهم، يف الشيطان قعد تعاىل اهللا إىل السالكني سبيل الورد كان وملا  
 حمـتجني  أورادهـم  قراءة املريدين بعض يترك فقد منوعة، وتلبيسات خفية، ومغالطات شىت، حبجج
 ال وأنه مقبول، ومربر مشروع، عذر هذا أن شيطام إليهم ويوحي هلا، فراغهم وعدم أعماهلم بكثرة
 .الفراغ لوقت األوراد بتأجيل بأس

 سرعان العمر ألن الفراغ، وانتظار والتسويف اإلمهال من السالكني حذروا الصوفية السادة ولكن  
 .جتدد يف تزال ال واملشاغل ينتهي، ما
 ).النفس رعونة من الفراغ وجود على األعمال كإحالت: (حكمه يف اهللا عطاء ابن قال  
 ويبادر هواه، وخيالف وعوائقه، عالئقه يقطع أن اإلنسان على فالواجب: (عجيبة ابن الشارح وقال  
" احلكم شرح يف اهلمم إيقاظ) ["وقته ابن] الصويف [الفقري إذ آخر، وقتاً ينتظر وال مواله، خدمة إىل
 ].٤٩ص/١ج
 الوسـاوس،  مـن  يسلَم ال ذكرهم أن حبجة الذكر يتركوا أن السالكني بعضل الشيطان يزين وقد  

 .تعاىل اهللا مع القلب حاضر الذاكر كان إذا إال يفيد ال والذكر
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 عطـاء  ابن فقال اخلطري، الشيطاين املدخل هذا من مريديهم حذروا الصوفية السادة مرشدي ولكن  
 مـن  أشد ذكره وجود عن غفلتك ألن فيه، اهللا عم حضورك لعدم الذكر تترك ال: (السكندري اهللا

 ومـن  يقظة، وجود مع ذكر إىل غفلة وجود مع ذكر من يرفعك أن فعسى ذكره، وجود يف غفلتك
 وجـود  مع ذكر إىل حضور وجود مع ذكر ومن حضور، وجود مع ذكر إىل يقظة حضور مع ذكر
 ].٧٩ص/١ج" ماهلم إيقاظ) ["بعزيز اهللا على ذلك وما املذكور، سوى عما غيبة

 اهللا للتقرب منهم مطلوب الورد أن علموا وما بالوارد، اكتفاء أورادهم السالكني بعض يترك وقد  
 .الكمال مراتب من بلغوا مهما أورادهم يتركوا مل الصوفية السادة وأن تعاىل،

 والعبادات األوراد من يراعونه وما باهللا، املعرفة أهل اجلنيد ذكَر: (اهللا رمحه الدراج احلسن أبو قال  
 مـن  أحسـن  العارفني على العبادة: عنه اهللا رضي اجلنيد فقال الكرامات، من به اهللا أحتفهم ما بعد

 مـع  أنت: له فقال سبحة، يده ويف عنه اهللا رضي اجلنيد رجلٌ رأى وقد. امللوك رؤوس على التيجان
" اهلمم إيقاظ) ["أبداً نتركه فال صلناو ما إىل وصلَنا سبب نعم،: فقال! ؟ سبحة يدك يف تأخذ شرفك

 ].١٨٤ص يف اخلرب هذا وراجع. ١٦٢ص/١ج
 ينطـوي  والـورد  اآلخرة، الدار يف يوجد الوارد جهول، إال الورد يستحقر ال: (اهللا عطاء ابن قال  

 تطلبـه  أنت والوارد منك طالبه هو الورد وجوده، يخلَف ال ما به يعتىن ما وأوىل الدار هذه بانطواء
 ].١٦٠ص/١ج" اهلمم إيقاظ) ["منه مطلبك هو مما منك طالبه هو ما وأين منه،

 فال ؛ عهده والتزام يقظته إىل عاد مث السابقة، األسباب من لسبب ورده ترك إذا املريد فإن وأخرياً  
 فاتـه  ما يقضي مث تعاىل، اهللا إىل يتوب أن عليه بل وإمهاله، تقصريه نتيجة اهللا رمحة من يقنط أن ينبغي
 .والطاعات العبادات كسائر تقضى األوراد إذ أوراد، من
 أو صالة عقيب أو ار، أو ليل من وقت يف الذكر من وظيفة له كان ملن ينبغي: (النووي اإلمام قال  

 املالزمـة  اعتـاد  إذا فإنه يهملها، وال منها، متكن إذا ا ويأيت يتدراكها، أن ففاتته األحوال من حالة
 صحيح يف ثُبت وقد وقتها، يف تضييعها عليه سهلَ قضائها يف تساهل وإذا للتفويت، يعرضها مل عليها
 اهللا رسـول  قال: قال عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر عن] وقصرها املسافرين صالة كتاب [مسلم
 الظهـر  وصالة الفجر صالة بني فيما فقرأه منه شيء عن أو حزبه عن نام من: "وسلم عليه اهللا صلى
 ].١٣ص للنووي" األذكار" ["الليل من قرأه كأمنا له كتب
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 املذاكرة
 أو العقائد بتصحيح تتعلق شرعية أحكام عن بسؤاله مرشده خربة من املريد استفادة هي: املذاكرة  

 قد وشيطانية نفسية وخواطر قلبية أحوال من معه حيدث ما له يعرض بأن أو املعامالت، أو العبادات
 يقف اليت الدنيوية، وكالتعلقات اإلميانية، العقائد يف كالشكوك وأوهام، شكوك يف فتوقعه ليهع تلتبس
 .مضطرباً حائراً حياهلا

 النفسية رعوناته وعن الرئاسة، وحب والنفاق واحلسد كالكرب القلبية أمراضه عن له يكشف بأن أو  
 معرفـة  بغية الناقصة الصفات من لكذ وغري... والشهرة الثناء بغية ومرائيه كراماته عن كالتحدث

 .منها اخلالص طريق
 .طريقه تعترض اليت العقبات الجتياز سريه أحوال مجيع يف ملرشده املريد يرجع وهكذا  
 ومـا  اإلهلية، للحضرة روحه واستشراف سريه، ومقامات الطيبة أحواله يف شيخه املريد يذاكر وقد  
 ذلـك  مـن  والقصد ... وهبية وعلوم قرآنية ومفاهيم يةملك أو رمحانية واردات من قلبه على يرد

 .سريه مراحل من بصرية على املريد يكون حىت صحتها من االستيثاق
: اخلمسـة  الطريق أركان من عظيم ركن وهي تعاىل، اهللا إىل املريد سري يف كربى أمهية هلا فاملذاكرة  

 .واحملبة والعلم، النفس، وجماهدة واملذاكرة، الذكر،
 كمـا  مرضية، أعراض من يلقاه ما كل لطبيبه يكشف الذي املريض كمثل مرشده مع املريد ثلوم  

 .وصحته جسمه حتسن مراحل مجيع عن خيربه
 كما التجاوب، ويقوى احملبة فتزداد واملرشد، املريد بني الصلة تقوي املذاكرة فإن أخرى جهة ومن  
 .تنسخ مسائل ال تنفخ روح العلم ألن ومعرفة، الًوحا علماً شيخه من باملذاكرة يستفيد املريد أن
 وهـو  اإلسـالم،  أخالق من أساسي وخلق الشرع، آداب من ألدب عملي تطبيق إذن فاملذاكرة  

 إليها دعا واليت]. ٣٨: الشورى[} بينهم شورى وأمرهم{: بقوله املؤمنني ا اهللا مدح اليت الشورى
 يف هريـرة  أيب عـن  الترمذي رواه" [مؤمتن املستشار: "بقوله والسالم الصالة عليه الكرمي الرسول
 ].مؤمتن املستشار باب يف" املفرد األدب "يف والبخاري. حسن حديث: وقال األدب كتاب

 احليـاة،  جوانـب  من جانب أي يف االختصاص أهل خربة من لالستفادة هي الشورى كانت وإذا  
 الـذي  واملظلـوم  املهندس، خربة من يستفيد الذي اِءوالبن الطبيب، خربة من يستفيد الذي كاملريض
 .إخل... احملامي خربة من يستفيد
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 اهللا نـوه  وقد تعاىل، اهللا لدين العملي التطبيق ميدان يف املرشد خربة من لالستفادة هي املذاكرة فإن  
: تعاىل وبقوله]. ٤٣: النحل[} تعلمونَ ال كُنتم إنْ الذِّكِر أَهلَ فاسألُوا{: بقوله االستفادة هلذه تعاىل

}٥٩: الفرقان[} خبرياً ِبِه فاسألْ الرمحن.[ 
 

 :النصارى عند االعتراف وبني املذاكرة بني الفرق
 النصـارى،  عنـد  االعتراف وبني ملرشده املريد مذاكرة بني تشااً هناك بأن الناس بعض يتوهم قد  

 بني يفرق بل تدبر، أو تفكري دون جزافاً لكالما يلقي وال احلكم، يف يتسرع ال املنصف العاقل ولكن
 النصـارى،  عند األمر هو كما له، يغفر أن بغية وجرائمه آثامه عن له فيكشف مثله إلنسان يأيت من
 للـتخلص  العملي الطريق على يدله أن بغية وأحواله أمراضه عن له فيكشف عامل خلبري يأيت من وبني
 ووصـف  الداء تشخيص أجل من منها يستحى مما كانت وول أمراضه عن املريض يكشف كما منها،
 .الناجع الدواء

 
 :باملعصية ااهرة وبني املذاكرة بني الفرق

 وأحوالـه  القلبيـة  أمراضه يف ملرشده املريد مذاكرة أن فيظنون الناس بعض على األمر يشتبه وقد  
 .باملعصية ااهرة من نوع وخمالفات معاٍص من النفسية

 والتلـذذ  املباهـاة  باب من عنه حيدث للناس يأيت مث اإلمث، يرتكب من بني كبري فرق اكهن ولكن  
 وضعه من ينقذه الذي اجلذري العالج معرفة يف ويتحري ذنبه على يندم من وبني إليه، والدعوة بذكره
 .مرشده خربة من ليستفيد فيأيت املذموم،

 يعمـل  أن اإلجهار من وإن ااهرين، إال عافاةٌم أميت كل: "حديث على معلقاً النووي اإلمام قال  
  وكذا، كذا البارحة عملت فالن يا: فيقول عليه، تعاىل اهللا ستره وقد يصبح مث عمالً، بالليل الرجل
 األدب، كتـاب  يف صحيحه يف البخاري رواه" [عنه اهللا ستر يكشف ويصبح ربه، يستره بات وقد

 بل بذلك، غريه خيرب أن حنوها أو مبعصية ابتِلي إذا لإلنسان هيكر]: (والرقائق الزهد كتاب يف ومسلم
 مثلـها  إىل يعـود  أال ويعزم فعل، ما على ويندم احلال، يف عنها فيقلع ؛ تعاىل اهللا إىل يتوب أن ينبغي
 ممـن  شبهه أو شيخه مبعصيته أخرب فإن باجتماعها، إال تصح ال التوبة، أركان هي الثالثة فهذه أبداً،
 يعرفـه  أو مثلـها،  يف الوقـوع  من به يسلم ما يعلمه أو معصيته، من خمرجاً يعلمه أن خبارهبإ يرجو
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 انتفت إذا يكره وإمنا حسن، هو بل به، بأس فال ذلك، حنو أو له، يدعو أو فيها، أوقعه الذي السبب
 ].٣٢٧ص للنووي" األذكار) ["املصلحة هذه

 وقع إذا املذموم الكشف: (الغزايل اإلمام قول اهرةا حلديث شرحه معرض يف املناوي اإلمام ونقل  
 يف امرأتـه  واقـع  من خرب بدليل واالستفتاء، السؤال وجه على ال ؛ واالستهزاء ااهرة وجه على

 والترمذي الصيام، كتاب يف ومسلم الصوم، كتاب يف صحيحه يف البخاري اخلرب هذا روى [رمضان
 الصـالة  عليـه  املصـطفى  فأخرب فجاء ،]رمضان يف لفطرا كفارة يف جاء ما باب الصوم كتاب يف

 ].١٢ص/٥ج" الصغري اجلامع شرح القدير فيض) ["عليه ينكر فلم والسالم،
 

 اخللوة
 

 :تعريفها -١
 مـن  نـوع  وصورا بوجهها وهي العزلة، من أخص اخللوة: (قواعده يف زروق أمحد الشيخ قال  

 تشـري  السنة لكن له، حد ال القوم عند وأكثرها يه،ف كانت ورمبا املسجد، يف ال ولكن االعتكاف،
 عليه وجاور املواعدة، أصل هي إذ ثالثون، احلقيقة يف والقصد السالم، عليه موسى مبواعدة لألربعني
 بـن  جابر عن اإلميان كتاب يف صحيحه يف مسلم أخرج [مسلم يف كما شهراً حبراء والسالم الصالة
 قضيت فلما شهراً، حبراء جاورت: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لقا: قال عنه اهللا رضي اهللا عبد

 القصد وزيادة. واحد الصوم وشهر نساءه، اعتزل وكذا ،..."]الوادي بطن فاستبطنت نزلت جواري
 زيادة للكامل وهي للعشر، والسالم الصالة عليه العتكافه عشرة وأقلها. سلوكه يف كاملريد ونقصانه

 املالبسـة،  أدنـاس  من القلب تطهري ا والقصد. إليه يرجع أصل من بد وال قية،تر ولغريه حاله، يف
 تصح ال وقد عظيم، فتوح وهلا خمطرة، شيخ بال ولكنها واحدة، وحقيقة واحد، لذكر القلب وإفراد
 املشهور الفاسي أمحد الشيخ العباس أليب ٣٩ص" التصوف قواعد) ["حالَه ا أحد كل فليعترب بأقوام،
 ].الغرب طرابلس يف هـ٨٩٩ سنة تويف قبزرو

 يتفـرغ  كـي  يسرية، ملدة الدنيوية لألعمال وترك حمدودة، لفترة البشر عن انقطاع: إذن فاخللوة  
 هللا ذكـر  مث تنقطع، ال اليت اليومية املشاغل من الفكر ويستريح تنتهي، ال اليت احلياة مهوم من القلب
 شـيخ  بإرشـاد  وذلك النهار، وأطراف الليل آناء تعاىل آالئه يف وتفكر خاشع، حاضر بقلب تعاىل
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 الوسـاوس  دفـع  علـى  ويساعده فتر، إذا وينشطه غفل، إذا ويذكِّره جهل، إذا يعلِّمه باهللا، عارف
 .النفس وهواجس

 
 :طريقتها -٢
 ينفرد يةزاو املريد يلِزم الشيخ أن: (فيبني ومقاماا، ومراحلها اخللوة طريقة اهللا رمحه الغزايل يذكر  
 وعنـد  - احلالل القوت الدين أصل فإنَّ - احلالل القوت من يسري بقدر له يقوم من به ويوكل ا،
 سبحان أو اهللا، اهللا،: مثالً ويقول فيجلس وقلبه، لسانه به يشغل حىت األذكار، من ذكراً يلقنه ذلك
 عـن  األثـر  يسـقط  حىت ه،علي يواظب يزال فال الكلمات، من الشيخ يراه ما أو اهللا، سبحان اهللا،

 اللفـظ  حـروف  القلب من تمحى حىت كذلك يزال ال مث القلب، يف اللفظ صورة وتبقى اللسان،
 ألن سواه، ما كل عن فرغ قد عليه، غالبة معه، حاضرة للقلب، الزمة معناه حقيقة وتبقى وصورته،

 املقصود، وهو تعاىل اهللا بذكر اشتغل فإذا - كان شيء أي - غريه عن خال بشيء اشتغل إذا القلب
 وما بالدنيا، تتعلق اليت واخلواطر القلب، وساوس يراقب أن يلزمه ذلك وعند. غريه من حمالة ال خال
 خال - حلظة يف ولو - منه بشيء اشتغل مهما فإنه غريه، وأحوال أحواله من مضى قد مما فيه يتذكر
 الوسـاوس  دفع ومهما ذلك، دفع يف يجتهدفل. نقصاناً أيضاً وكان اللحظة، تلك يف الذكر عن قلبه
: قولنا معىن وما ؟ هي ما وإا الكلمة، هذه من الوساوس جاءته الكلمة، هذه إىل النفس ورد كلها،
 يِرد ورمبا الفكر، باب عليه تفتح خواطر ذلك عند ويعتريه ؟ معبوداً وكان إهلاً، كان معىن وألي ؟ اهللا
 القلب عن إلماطته ومتشمراً لذلك، كارهاً كان ومهما وبدعة، كفر هو ما الشيطان وساوس من عليه

 .ذلك يضره مل
 :قسمني إىل منقسمة الوساوس وهذه  
 خـاطره،  على ويجريه قلبه، يف ذلك يلْقي الشيطان ولكن عنه، مرته تعاىل اهللا أن قطعاً يعلم ما - أ  

طُهرـا {: تعـاىل  قال كما عنه، ليدفعه إليه ويبتهل ،تعاىل اهللا ذكر إىل ويفزع به، يبايل ال أن فَشوإم 
كغَنزني غٌ الشيطاِن ِمنزباِهللا فاستعذ ن هإن مسيع إنَّ{: تعاىل قال و]. ٢٠٠: األعراف[} عليم الذين 
 ].٢٠١: األعراف[} مبصرونَ هم فإذا تذَكَّروا الشيطان ِمن طائف مسهم إذا اتقَوا

 مـن  األحوال، من قلبه يف جيد ما كلُّ بل شيخه، على ذلك يعرض أن فينبغي فيه، يشك ما - ب  
 عن يستره وأن لشيخه، ذلك يظهر أن فينبغي إرادة، يف صدق أو علْقة، إىل التفات أو نشاط، أو فترة
 ].٦٦ص/٣ج للغزايل" اإلحياء) ["أحداً عليه يطلع فال غريه،
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 :مشروعيتها -٣
 واقتـداء  وتأس العزيز، كتابه يف تعاىل اهللا ألمر امتثال هي وإمنا الصوفية، من اًابتداع اخللوة ليست  

 يـرتع  أن قبل العدد ذوات الليايل يتعبد حراء بغار خيلو كان فقد ؛ وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول
 .مشروعيتها ثبتت قد تكون وذا. حراء غار يف وهو احلق، جاءه حىت أهله، إىل

 :الكرمي القرآن من عليها الدليل
 ].٨: املزمل[} تبتيالً إليه وتبتلْ ربك اسم واذكِر{: تعاىل قال  
 ذكره على ودم]: (٨: املزمل[} ...ربك اسم واذكُِر{: تعاىل قوله مفسراً السعود أبو العالمة قال  

 إليـه  وانقطـع : قال أن إىل... والتحميد والتهليل التسبيح من ؛ كان وجه أي على واراً ليالً تعاىل
 والسالم الصالة عليه نفسه بتجريد إال ذلك يكن مل وحيث مراقبته، يف العزمية واستغراق اهلمة مبجامع
 السعود أيب العالمة تفسري) [سواه عما العالئق وقطع تعاىل، اهللا مراقبة عن املانعة الصادرة العوائق عن
 ].٣٣٨ص/٨ج الرازي الدين فخر تفسري هامش على

 معروفـة،  وخصوصـياته  به، خص فيما إال وألمته له تشريع وسلم عليه اهللا صلى به أُِمر أمٍر وكل  
 .وألمته له عام املذكورة اآلية هذه يف األمر وهذا
 :السنة من عليها الدليل

 الـوحي  من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول به بِدىَء ما أولُ: (قالت أا عنها اهللا رضي عائشة عن  
 وكـان  اخلالُء، إليه حبب مث الصبح، فلق مثل جاءت إال رؤيا يرى ال فكان النوم، يف الصاحلة الرؤيا
 ويتـزود  أهله، إىل يرتع أن قبل العدد، ذوات الليايل - التعبد وهو - فيه فيتحنثُ ؛ ِحراَء بغار خيلو

 يف البخـاري  رواه) [حراء غار يف وهو احلق، جاءه حىت ملثلها، ويتزود خدجية، إىل يرجع مث لذلك،
 ].وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل الوحي بدء كان كيف باب صحيحه

 تعبده على لإلنسان عون اخللوة أن على دليل احلديث يف: (احلديث هلذا شرحه يف مجرة أيب ابن قال  
 العظيم، اخلري هذا أتاه بنفسه، وخال الناس عن اعتزل ملا وسلم عليه اهللا صلى النيب ألن دينه، وصالح
  .الوالية مقامات من له قسم ما حبسب اخلري أتاه ذلك امتثل أحد وكل

 يف كـان  وسلم عليه اهللا صلى النيب ألن واالعتزال، اخللوة البداية بأهل األوىل أن على دليل وفيه  
 .بنفسه خيلو أمره أول
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 نبوتـه  يف بِدىَء ما أول وسلم عليه اهللا ىصل النيب ألن كالنهاية، ليست البداية أن على دليل وفيه  
 اليقظـة  يف املَلـك  جاءه حىت والفضل، الدرجات يف يرتقي والسالم الصالة عليه زال فما باملرائي،
 الرسـل  يف هذا كان فإذا. النهاية وهي أدىن، أو قوسني كقاب كان حىت يرتقي، زال ما مث بالوحي،
 - الوالية مقامات يف يترقون األتباع أن وهو فرق، األتباعو الرسل بني لكن! ؟ األتباع يف به فكيف
 املعرفة مقام إىل ينتهوا حىت - بساطه طُوي قد ذلك ألن إليها، هلم سبيل ال فإنه ، النبوة مقام عدا ما

 .الوالية مقامات أعلى وهو والرضا،
 صلى النيب ألن منه، أعلى هو ما إىل ترقى بأدبه عليه فدام مقاماً نال من: الصوفية تقول هذا وألجل  
 إىل وصـل  حىت مقام، إىل مقام من ترقى أن إىل بأدبه، عليه ودام التحنث يف أوالً أخذ وسلم عليه اهللا
 كمـا  أدىن أو قوسـني  قاب إىل املقام به وصل حىت النبوة مقامات يف الترقي يف أخذ مث النبوة، مقام
 املقامات يف ترقى فيه أُقيم الذي املقام يف التأدب لىع منهم دام من ؛ النسبة بتلك له فالوارثون. تقدم
 جـة ) ["وسلم عليه اهللا صلى النيب بعد فيها للغري مشاركة ال اليت النبوة مقام عدا اهللا، شاء حيث
 املتوىف األندلسي األزدي مجرة أيب بن اهللا عبد حممد أيب احلافظ لإلمام البخاري خمتصر شرح" النفوس
 ].١١ - ١٠ص/١ج. هـ٦٩٩

 ألا العزلة فضل على تنبيه وفيه: (املذكور عائشة حلديث شرحه يف تعاىل اهللا رمحه القسطالين وقال  
 غريه، عن خيلو أن واخللوة. احلكمة ينابيع منه فتنفجر تعاىل، هللا وتفرغه الدنيا، أشغال من القلب تريح
 مقـراً  وقلبه الغيب، علوم لواردات ممراً قالبه يكون بأن خليقاً يصري ذلك وعند بربه، نفسه وعن بل
 ].هـ٩٢٣ سنة املتوىف للقسطالين ٦٢ص/١ج " البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد) ["هلا
 

 :إشكال
 أول إنه: (جميباً القسطالين احملدث قال ؟ الرسالة بعد إال حكم وال الرسالة، قبل الغار أمر: قلت فإن  
 بغـار  خيلـو  فكان اخلالء، إليه حبب مث الصاحلة، الرؤيا الوحي من والسالم الصالة عليه به بدىء ما

 مل لـو  وأيضاً. للترتيب] مث [كلمة ألن الوحي، على مرتب حكم اخللوة أن على فدل مر، كما حراء
 وسـالمة  تأسياً أمته وعلى عليه مبارك وظهوره احلق، يء ذريعة هي بل عنها، لنهى الدين من تكن
 صحيح لشرح الساري إرشاد) ["القوم كتب من حملها يف مذكورة شروط وهلا وضررها، املناكري من

 ].٦٢ص/١ج للقسطالين" البخاري
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): اخلـالء  إليه حبب مث: (احلديث من الفقرة هذه على معلقاً تعاىل اهللا رمحه الكشمريي احملدث وقال
 قريب عندي الصوفية وخلوات الفقهاء اعتكاف إن مث وخلوام، الصوفية جماهدات حنو على وهذا(
 ].٢٣ص/١ج"  البخاري صحيح على الباري فيض) ["السواء من
 عليه اهللا صلى اهللا ورسول االعتكاف، تركوا كيف الناس، من عجباً: (تعاىل اهللا رمحه الزهري وقال  

 مراقـي  على الطحطاوي حاشية) ["قُِبض حىت االعتكاف ترك وما ويتركه، الشيء يفعل كان وسلم
 ].٤٦٣ص" الفالح

 أمـا ": (اخلـالء  إليه حبب: "قوله عند عائشة حديث شرح يف تعاىل اهللا رمحه النووي اإلمام وقال  
 رمحـه  اخلطايب سليمان أبو قال: قال مث. العارفني اهللا وعباد الصاحلني، شأن وهي اخللوة، فهو اخلالء
 وـا  التفكـر،  على معينة وهي القلب، فراغ معها ألن وسلم عليه اهللا صلى العزلة إليه حببت: اهللا

 ].١٩٨ص/٢ج النووي اإلمام بشرح مسلم صحيح) [قلبه ويتخشع البشر، مألوفات عن ينقطع
 املـذكور  عائشة حديث على شرحه يف تعاىل اهللا رمحه العسقالين حجر بن أمحد الدين شهاب وقال  
 يتوجه ملا القلب فراغ اخللوة أن هفي والسر اخللوة،: باملد واخلالء): (اخلالء إليه حبب مث: (قوله عند
 فتح) ["رمضان كان الشهر وذلك شهر، وهي مدا عرفت قد اخللوة فأصل وإال: قال أن إىل... له

 ].١٨ص/١ج للعسقالين" البخاري صحيح شرح الباري
 األسـئلة  عنـد  عائشـة  حـديث  على شرحه يف تعاىل اهللا رمحه العيين حممود الكبري العالمة وقال  

 معينـة  وهي القلب، فراغ معها بأن أجيب ؟ اخللوة إليه حبب ِلم: قيل ما: الثالث الوجه: (وبةواألج
 خمالطـة  عن لينقطع اخللوة إليه فحبب البليغة، بالرياضة إال طبيعته عن ينتقل ال والبشر التفكر، على

 سـنة  املتـوىف  عـيين لل" البخاري صحيح شرح القاري عمدة) ["عادته من املألوفات فينسى البشر،
 ].٦١ - ٦٠ص/١ج هـ٨٥٥

 اخلالء إليه حبب مث: (عنهااملذكور اهللا رضي عائشة حلديث شرحه يف تعاىل اهللا رمحه الكرماين وقال  
 القلـب،  فراغ فيها ألن العزلة إليه حببت العارفني، اهللا وعباد الصاحلني شأن وهو اخللوة، وهو باملد
 للعالمة" البخاري صحيح شرح) ["قلبه وخيشع البشر مألوفات عن ينقطع وا التعبد على معينة وهي

 ].٣٢ص/١ج الكرماين
 ومـن  مشـروعيتها،  حيث ومن تسميتها، حيث من اخللوة يف وشراحه احلديث علماء أقوال هذه  

 .شاؤوا ما ذلك بعد املغرضون فليقل ؛ ا الصاحل السلف اعتناء حيث ومن فوائدها، حيث
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 يف وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول يصف مهزيته يف تعاىل اهللا رمحه صرييالبو قول أحسن وما  
 :بدايته
أَِلف سكةَ النادةَ والِعباهللا رمحه بنيس أمحد بن حممد اهلمزية شارح قال  النجباُء وهكذا طفالً واخلَلْـو 
 عـام  كـل  يف راًشه حراء إىل خيرج كان والسالم الصالة عليه أنه وغريه إسحاق ابن وروى: (تعاىل

 .فيه يتنسك
 املخالطـة  من والنفور واالنفراد اخلالء وسلم عليه اهللا صلى إليه حبب: تعاىل اهللا رمحه املناوي وقال  

 فاستشعر األضداد، عن فانقطع العلية، األذكار حبر يف واستغرق بالكلية، والعيال واملال األهل يف حىت
 األنـس  ذلـك  يـزل  ومل اجللـوة،  ذلك أجل من تذكرف باخللوة، األنس له وحصل املراد، حصول

 تباشـري  فظهـرت  الكمال، درجات أقصى بلغ حىت والصقال، الصفاء من تزداد ومرآته يتضاعف،
 بلسان قال إال وحجر، بشجر مير ال فكان وأبرقت، السعادة بروق وانتشرت وأشرقت، الوحي صبح

 شرح يف الدري الكوكب لوامع) ["شيئاً يرى فال اهللا، رسول يا عليك السالم: فصيح ونطق صحيح
 ].٤٩ - ٤٨ص للبوصريي" اهلمزية

 إىل خيرج أنه وسلم عليه اهللا صلى تعبده وكان: (للهمزية شارحاً تعاىل اهللا رمحه اجلمل سليمان وقال  
 يطوف حىت بيته يدخل مل حراء، يف جماورته من انصرف إذا حىت فيه، يتنسك عام كل يف شهراً حراء
 الفتوحات) ["أيضاً حراء غري يف اخللوة يكثر وكان والفكر، بالذكر ِحراء يف اهللا يعبد وكان لكعبة،با

 ].٢١ص" اهلمزية شرح على احملمدية باملنح األمحدية
 ومـا  اإلسالمي، التصوف نور يف األوىل اللمعة وانطلقت الفجر، وأطل النور، انبثق حراء غار ومن  

 العشـر  يف خيلو بعدئذ فكان الغار، من خرج أن بعد اخللوة، هذه وسلم عليه اهللا صلى الرسول ترك
 .اعتكافاً الفقهاء مساه وقد رمضان، من األواخر

 
 :وفوائدها اخللوة أمهية يف العلماء أقوال -٤
 :فوائدها فمن. مثارها وجىن حالوا ذاق من يدركها وإمنا هامة، وآثاراً جليلة فوائد للخلوة إن  
 طبـائع  مـن  ألن ؛ مبجالسته واالستئناس تعاىل، اهللا طاعة على ورياضتها وتزكيتها، سالنف ذيب  

 والنفور اهللا، مع اخللوة وكراهيةَ والبطالة، والعبث اللهو إىل وامليلَ الناس، جمالسة حب األمارة النفس
ـ  ذلك، على جاهدناها فإذا. األخطاء على واللوم اهلفوات على للمحاسبة االنفراد من تشـعر  افإ 

 ولذة باهللا األنس حالوة تذوق مث وختضع، تذِعن ما سرعان ولكن أمرها، بادىء يف والضجر بالضيق
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 اخللـوة  إذ ؛ امللكـوت  عوامل يف وتسبح املادة، قيود من وتتحرر تنطلق، عندما وخصوصاً مناجاته،
 .برا واألنس لبارئها اإلذعان على النفس تروض

 يف ويلقـى  يصاد حني مث الشاخمات، اجلبال يف اآلدميني من نفاره كان يفك البازي الطري ترى أال  
 إلفاً ويألفه بصاحبه، يأنس حىت به، ويرفق باللحم، ويرىب الطريان، عن ينقطع حىت عيناه وختاط البيت،

 حتريـاً  صيده، وأمسك فصاد طار، الطريان على وحثَّه أرسله إذا حىت أجابه، صوته فسمع دعاه إذا ؛
 .نفسه هوى على صاحبه هوى وآثر رجع، الطريان من دعاه إن مث مواله، فقةملوا
 يكـون  أن نفسه، من هذا فوت على وأسفاً وعربة كمداً ميوت أن هذا أبصر مؤمن على حيق أفال  

 .لربه املؤمن العبد من لنصيحته وألزم ملوافقته حترياً وأشد وأطوع، له أمسع طريه
 ذلك وعند املتالحقة، ومهومها املتعاقبة، الدنيوية الشواغل من والعقل والفكر القلب تريح واخللوة  

 يف العلماء السادة أقوال بعض وإليك. والطمأنينة السعادة نسيم ويستنشق اإلميان، طعم العبد يذوق
 :ذلك

 :القاموس صاحب أبادي الفريوز
 اهللا رسـول  حضرة حال ذكر يف القاموس صاحب تعاىل اهللا رمحه أبادي الفريوز الكبري العالمة قال  

 يتخلى فكان واالنفراد، اخللوة أحب الوحي أيام قربت وملا: (الوحي نزول قبل وسلم عليه اهللا صلى
 ذراع وعرضـه  أذرع أربعـة  طوله صغري غار وبه الكعبة، من أميال ثالثة على وهو حراء، جبل يف

 .كهنا اخللوة حمل واختار أقل، بعضها ويف املواضع، بعض يف وثلث
. بالـذكر : بعضهم وقال. بالفكر عبادته كانت: بعضهم قال: قوالن خلوته يف عبادته يف وللعلماء  

 على احلق طريق طالب خلوة ألن ؛ إليه التفات وال األول على تعريج وال الصحيح، هو القول وهذا
 :أنواع

 مقاصد غاية وهذا كر،والف النظر بطريق ال احلق من احلق علم مزيد لطلب خلوم تكون أن: األول  
 شخص قال. خلوة يف هو فليس فيه فكَّر أو األكوان، من كوناً خلوته يف خاطب من ألن احلق، أهل
 يف معـه  فلسـت  ذكرتك إذا: قال. خلوتك يف ربك عند اذكرين: األكابر لبعض الطريق طالب من
 ال وروحـه،  بنفسـه  يذكر أن اخللوة هذه وشرط". ذكرين من جليس أنا "سر يعلم ثَم ومن. خلوة
 .ولسانه بنفسه

 لقـوم  اخللوة وهذه املعلومات، طلب يف نظرهم يصح لكي الفكر لصفاء خلوم تكون أن: الثاين  
 االستقامة، عن خيرج هوى بأدىن وهو اللطافة، غاية يف امليزان وذلك العقل، ميزان من العلم يطلبون
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 علـيهم  للفكر وليس للذكر، خلوم تكون بل ،اخللوة هذه مثل يف يدخلون ال احلق طريق وطالب
 اخللـوة،  أهـل  من ليس أنه يعلم أن فينبغي اخللوة صاحب إىل الفكر وِجد ومهما سلطان، وال قدرة

 حلالـت  ذلـك  أهل من كان لو إذ اإلهلي، الصحيح العلم أهل من ليس أنه ويعلم اخللوة من وخيرج
 .كربالف رأسه دوران وبني بينه اإلهلية العناية

 إذا فـإم  يعين، ال مبا واالشتغال اجلنس، غري خمالطة من الوحشة لدفع مجاعة يفعلها خلوة: الثالث  
 .اخللوة اختاروا فلذلك انقبضوا، اخللق رأوا

 .اخللوة يف توجد لذة زيادة لطلب خلوة: الرابع  
 األهل حىت خالطاتامل مجيع من جداً بعيداً وكان األول، القسم من الرسالة صاحب حضرة وخلوة  

 األنـس  له وظهر بالكلية، األضداد عن وانقطع القلبية، األذكار حبر يف واستغرق اليد، وذات واملال
 والصقال الصفاء من تزداد الوحي ومرآة األنس، ذلك يف يزل ومل اخللوة، ألجله من بتذكر واجللوة

 ٣ص ـه٨٢٦ سنة املتوىف اديأب للفريوز" السعادة سفر كتاب) ["الكمال درجات أقصى بلغ حىت
- ٤.[ 

 :الشافعي اإلمام
 وقلة باخللوة فعليه العلم، ويرزقه قلبه، اهللا يفتح أن أحب ومن: (تعاىل اهللا رمحه الشافعي اإلمام وقال  

 بسـتان ) ["أدب وال إنصـاف  معهـم  ليس الذي العلم أهل وبعض السفهاء خمالطة وترك األكل،
 ].٤٧ص هـ٦٧٦ املتوىف النووي الدين حمي زكريا أيب احلافظ الفقيه لإلمام" العارفني
 :الغزايل اإلمام

 والبصـر،  السمع وضبط الشواغل، دفع ففائدا اخللوة وأما: (تعاىل اهللا رمحه الغزايل اإلمام وقال  
. احلـواس  أار من قذرة كدرة كريهة مياه إليه تنصب حوض حكم يف والقلب القلب، دهليز فإما

 احلـوض،  أصـل  ليتفجر ؛ منها احلاصل الطني ومن املياه تلك من احلوض تفريغ ةالرياض ومقصود
 ؟ إليـه  مفتوحة واألار احلوض، من املاء يرتح أن له يصح وكيف. الطاهر النظيف املاء منه فيخرج
 ذلك يتم وليس الضرورة، قدر عن إال احلواس ضبط من بد فال. ينقص مما أكثر حال كل يف فيتجدد

 ].٦٦ص/٣ج للغزايل" اإلحياء) ["ةباخللو إال
 قربه نعيم يستحق ووساوسه، الشيطان وخواطر ومشاغله، وتعلقاته وأمراضه علله من يسلم وعندما  

 .النورانية والنفحات الربانية، واألسرار اللدنية، العلوم لتلقي ويستعد
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 واستقصـاؤها،  حصـاؤها إ ميكن ال أُمور اخللوات هذه أثناء يف يل وانكشف: (أيضاً الغزايل وقال  
 وأن خاصـة،  اهللا لطريـق  السالكون هم الصوفية أن يقيناً علمت أين به، لينتفع أذكره الذي والقدر
 عقـل  جِمـع  لـو  بل األخالق، أزكى وأخالقهم الطرق، أصوب وطريقتهم السري، أحسن سريم
 سـيِرهم  مـن  شيئاً ليغريوا ،العلماء من الشرع أسرار على الواقفني وعلم العلماء، وحكمة العقالء،

 ظـاهرهم  يف وسـكنام  حركام مجيع فإن سبيالً، إليه جيدوا مل منه، خري هو مبا ويبدلوه وأخالقهم،
) بـه  يستضاء نور األرض وجه على النبوة نور وراء وليس النبوة، مشكاة نور من مقتبسة وباطنهم

 ].١٣٢ - ١٣١ص الغزايل اإلسالم حلجة" الضالل من املنقذ["
 :األكرب الشيخ

 املتعـرض  للمزيد، الطالب املتأهب فإن): (تعاىل اهللا رمحه (عريب بن الدين حميي األكرب الشيخ وقال  
 له شيء ال فقرياً وقعد الفكر، من احملل وفرغ والذكر، اخللوة لزم إذا الوجود بأسرار اجلود لنفحات
 أثىن اليت الربانية واملعارف اإلهلية واألسرار به علمال من ويعطيه تعاىل، اهللا مينحه حينئذ ربه، باب عند
} علماً لَدنا ِمن وعلَّمناه عنِدنا ِمن رمحةً آتيناه ِعباِدنا ِمن عبداً{: فقال خضر عبده على ا سبحانه اهللا
 اَهللا تتقوا إنْ{: تعاىل قال]. ٢٨٢: البقرة[} اُهللا ويعلِّمكُم اَهللا واتقوا{: تعاىل وقال]. ٦٥: الكهف[

 ].٢٨: احلديد[} به متشونَ نوراً لَكُم وجيعلْ{: وقال]. ٢٩: األنفال[} فُرقاناً لكُم يجعلْ
 .سنة ثالثني الدرجة تلك حتت جبلوسي: فقال ؟ نلت ما نلت مب: للجنيد وقيل  
 فيحصـل . ميـوت  ال الذي احلي عن علمنا وأخذنا ميت، عن ميتاً علمكم أخذمت: يزيد أبو وقال  

 متكلم كل عندها يغيب ما العلوم من منته، وعظمت هيبته جلَّت وبه اهللا مع اخللوة يف اهلمة لصاحب
" املكيـة  الفتوحـات ) ["احلالـة  هـذه  لـه  ليسـت  وبرهان، نظر صاحب كل بل البسيطة، على
 ].٣١ص/١ج

 :السفاريين حممد
 أكثـر  وقد": (اآلداب منظومة "قصيدة شارحاً تعاىل اهللا رمحه احلنبلي السفاريين حممد العالمة وقال  

 :بالناس االختالط عن الرجل ِرجِل وكف اخللوة، مدح من الناس
بوحديت أنست فدام    بييت ولزمت ومنا يل اُألنس السرور 

 سـنة  املتـوىف  احلنبلـي  السـفاريين  حممـد  اإلمام للشيخ" اآلداب منظومة شرح األلباب غذاء["
 .]٣٨٨ص/٢ج. هـ١١٨٨
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 :السباعي مصطفي الدكتور
 علـى  جيـب ": (السرية فقه يف مذكرات "كتابه يف تعاىل اهللا رمحه السباعي مصطفى الدكتور وقال  

 جـل  بـاهللا  روحه فيها تتصل بنفسه، فيها خيلو أوقات والفَينة الفَينة بني له تكون أن اهللا إىل الداعية
 هـذه  ومثـل . حوله من املضطربة واحلياة مةالذمي األخالق كدورات من نفسه فيها وتصفو شأنه،

 أو احلكمـة،  سبيل جانبت أو اجتاه، يف زلت أو خري، يف قصرت إن نفسه حماسبة إىل تدعوه اخللوات
 واألنس اهللا تذكُّر أنسته حىت والنقاش، اجلدال يف الناس مع انغمست أو طريق، أو منهج يف أخطأت
 يف فرضاً الليل وقيام التهجد كان ولذلك. وآالمه وغصصه وِتوامل ونارها وجنتها اآلخرة وتذكر به،
 هـم  النافلـة  هذه على باحلرص الناس وأحق. غريه حق يف مستحباً وسلم، عليه اهللا صلى النيب حق

 مـن  إال يدركها ال لذة الليل أعقاب يف بالعبودية هللا والقيام وللخلوة. وجنته وشريعته اهللا إىل الدعاة
 لذة يف حنن: وعبادته جده أعقاب يف يقول تعاىل اهللا رمحه أدهم بن إبراهيم كان قدو. ا اهللا أكرمه
 ].١٨ص السباعي مصطفى للدكتور" السرية فقه يف مذكرات) ["عليها لقاتلونا امللوك عرفها لو
 

 :الواسطي الدين عماد
 فيها خنلو ساعة والنهار الليل من مجيعاً لنا وليكن: (الواسطي أمحد الدين عماد اإلمام الشيخ ويقول  

 قلوبنـا،  عن الدنيا أشغال ونطرح مهومنا الساعة تلك يف يديه بني جنمع قدسه، وتعاىل امسه جل بربنا
 حال، ربه مع له كان فمن ربه، مع حاله اإلنسان يعرف فبذلك ار، من ساعة اهللا سوى فيما فرتهد

. وكوامنه زفراته العال إىل وطالت سرائره، موالتعظي باحملبة وابتهجت عزائمه، الساعة تلك يف حتركت
 ار من ساعة هللا قلبه خيل مل فمن. وولده ماله عن خلوه حني قربه يف العبد حلالة أمنوذج الساعة وتلك
 مـن  نصيب وال علوية، رابطة ثَم له ليس أنه فليعلم اآلصار، ذوات الدنيوية اهلموم من احتوشته لَما
 هللا خلصت فإذا. وأُنسه ربه قرب من بنصيب إال منها يرض وال نفسه، على فليبك احملبوبية، وال احملبة
 يف العظيم للرب واهليبة واخلشية احلضور من منطها على اخلمس الصلوات إيقاع أمكن ؛ الساعة تلك

 بساعة ساعة، وعشرين أربع من والليلة اليوم يف أنفسنا على نبخل أن ينبغي فال والركوع، السجود
 غـذاء )["النهج ذلك على الصلوات إيقاع على جنتهد مث عبادته، حق فيها نعبده القهار، واحدال هللا

 ].٤٧ص/١ج" األلباب
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 :عجيبة ابن
 ا يدخل عزلٍة مثلُ شيٌء القلب نفع ما: تعاىل اهللا رمحهما اهللا عطاء ابن قول شارحاً عجيبة ابن وقال  

 :فكرة ميدانَ
 هنا، املراد وهو الناس، عن القالب انفراد هي اليت اخللوة ا يراد وقد. اهللاب القلب انفراد والعزلة  (
 علـى  وهـي  الـرب،  حضرة إىل القلب سري والفكرة. القالب انفرد إذا إال باهللا القلب ينفرد ال إذ

 بفكرة، مصحوبة عزلة من للقلب أنفع شيء وال. وعيان شهود وفكرة وإميان، تصديق فكرة: قسمني
 دواء، غري من احلمية يف فائدة وال محية، بغري الدواء ينفع فال كالدواء، والفكرة كاِحلمية، العزلة ألن
 تفريـغ  هـو  العزلـة  من املقصود إذ معها، عزلة ال بفكرة وض وال فيها فكرة ال عزلة يف خري فال

 لفكـرة ا اشـتغال  من واملقصود الفكرة، واشتغال القلب جوالَن هو التفرغ من واملقصود القلب،
 مساه الذي وهو صحته، وغاية دواؤه هو القلب من باهللا العلم ومتكن القلب، من ومتكنه العلم حتصيل
 بقلـبٍ  اَهللا أتى من إال ينونَ وال مالٌ ينفَع ال يوم{: القيامة شأن يف تعاىل اهللا قال السليم، القلب اهللا
 ].٨٩-٨٨: الشعراء[} سليٍم

 قلـة  وهو احلمية، إال ينفعها وال مرضت، األخالط عليها قويت إذا دةكاملع القلب إن: قالوا وقد  
 إذا القلـب  وكـذلك ). الدواء رأس واحلمية الداء، بيت املعدة (األخالط كثرة من ومنعها موادها،
 من والفرار منها، احلمية إال ينفعه وال مات، ورمبا مرض، احلس عليه واستحوذ اخلواطر عليه قويت

 سقيماً بقي وإال قلبه، واستقام دواؤه، جنح الفكرة واستعمل الناس اعتزل فإذا لطة،اخل وهي مواطنها،
 .العافية اهللا نسأل الرديئة، واخلواطر بالشك سقيم بقلب اهللا يلقى حىت

 .التوحيد ميدان يف الفكر مع اجللوس االس أشرف: تعاىل اهللا رمحه اجلنيد قال  
 :أربعة وهي املنة، مبواهب الظفر العزلة مثار: عنه اهللا رضي الشاذيل احلسن أبو وقال  
 .الكلمة يف الصدق ولسان احملبة، وحتقيق الرمحة، وترتل الغطاء، كشف  
 :فوائد عشر للخلوة ذكر مث  
 من الغالب يف يسلم وال يتكلم، من معه جيد ال وحده كان من فإنَّ اللسان، آفات من السالمة -١  

 .االجتماع على ةاخللو آثر من إال آفاته
 عليه منكَبون هم ما إىل النظر من سلم الناس عن معتزالً كان من النظر،فإنَّ آفات من السالمة -٢  
 ).حسراته دامت حلظاته كثرت من: (بعضهم قال وزخرفها، الدنيا زهرة من
 .األمراض من وغريمها واملداهنة الرياء عن وصونه القلب حفظ -٣  
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 .وكماله العبد شرف ذلك ويف منها، والقناعة الدنيا يف الزهد حصول -٤  
 .عظيم فساد خمالطتهم ويف األرذال، وخمالطة األشرار صحبة من السالمة -٥  
 .والرب التقوى على والعزم والذكر، للعبادة التفرغ -٦  
": القوت "يف املكي طالب أبو قال سره، بفراغ املناجاة لذيذ ومتكن الطاعات، حالوة وجدانُ -٧  
 ).العالنية يف جيده ال ما والقوة والنشاط احلالوة من اخللوة يف جيد حىت صادقاً املريد يكون وال(
 .القلب تعب يوجب ما الناس خمالطة يف فإن والبدن، القلب راحة -٨  
 .اخللطة توجبها اليت واخلصومات للشرور التعرض من ودينه نفسه صيانة -٩  
 شرح يف اهلمم إيقاظ) ["اخللوة من األعظم املقصود وهو واالعتبار، لتفكرا عبادة من التمكن -١٠  

 ].٣٠ص/١ج عجيبة بن ألمحد" احلكم
 العملـي  السـبيل  هي اخللوة أن بوضوح تبني األفاضل، العلماء السادة أقوال من يسرية نبذة هذه  

 وتسـمو  نفوسـهم،  وتصـفو  إميام، يقوى كي للناس، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سنه الذي
 .تعاىل اهللا لتجليات وتتأهل قلوم، وتتطهر أرواحهم،

 ؟ واألرض السموات فاطر على للتعرف سبباً وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من التوجيه هذا أليس  
 ؟ والصفاء واإلشراق والفيض للكشف وسبيالً الصوفية، واملواجيد لألذواق أساساً هذا أليس  
... ظلـه  إال ظل ال يوم ظله يف اهللا يظلهم سبعة: "حديث يف وسلم عليه اهللا صلى هللا رسول يقل أمل  

 هريـرة  أيب عـن  الرقاق كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه" [عيناه ففاضت خالياً اهللا ذكر ورجل
 ].عنه اهللا رضي

 .؟ تعاىل اهللا لذكر اخللوة مشروعية على قاطعاً دليالً احلديث هذا أليس  
" جمالسيت أهل ذكري أهل "مبجالسته وحيظى بأنواره فيغمره خالياً ربه الصويف يذكر اخللوة هذه ويف  
 إنه حىت ربه، عن يشغله طائف أي خبلِده يدور ال]. طويل حديث من مسنده يف أمحد اإلمام أخرجه[

 عـن  معـرباً  تعاىل اهللا رمحه الفارض بن عمر قول أحسن وما. األعلى القدس حضرة يف نفسه لينسى
 :الشائقة احلالة تلك

ــا  ــب وبينن ــع احلبي ــوت م ــد خل     ولق
    فدهشـــت بـــني مجالـــه وجاللـــِه

١ 

ــرى      ــيم إذا س ــن النس ــر أرق ِم  س
ــرباً     ــين خمْ ــاِل ع ــانُ احل ــدا لس  وغ

١ 
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 :حبضرته مستأنساً له خاشعاً باهللا ذاهالً احلق، من عرف مما دمعاً عيناه فتفيض
 ــيس ــه أنــ ــيس لــ     ويلُّ اهللا لــ
    فيــــذكره ويــــذكره فيبكــــي

١ 

    ــيس ــه جل ــو ل ــرمحن فه ــوى ال  س
  الـــدهر جـــوهره نفـــيس وحيـــد 

١ 
 وزجرها فعاتبها ؛ بالسوء األمارة بنفسه خال املخلصني األولياء ؤالء اللحاق أراد إذا املقصر فالعبد

 اللـهو  يف عمـره  عضيا على وأسفاً حزناً بالدمع عيناه وذرفت قلبه، فرق ربه، إىل سريه يف وصدق
 :قائالً والغفلة

          على نفسـه فليبـك مـن ضـاع عمـره    
١    ــهم ــيب وال س ــا نص ــه فيه ــيس ل  ول

١ 
طاعتـه  علـى  إياه ومعاهداً وغفرانه عفوه راجياً ربه على وأقبل غفلته، من وصحا رقدته، من فانتبه 

 وإن: "القدسي احلديث يف تعاىل قال. منه تقرب حني عليه وأقبل تاب، حني بتوبته اهللا ففرح وعبادته،
 أتيتـه  ميشـي  أتـاين  وإذا باعاً، إليه تقربت ذراعاً إيلَّ تقرب وإذا ذراعاً، إليه تقربت شرباً إيلَّ تقرب
 نفسـه  يف ذكرين فإن. ذكرين إذا معه وأنا يب، عبدي ظن عند أنا: "أوله قدسي حديث من" [هرولة
 احلـديث ...". شـرباً  إيل تقرب وإن منهم، خري مأل يف ذكرته مأل يف ذكرين وإن نفسي، يف ذكرته
 ببشـارة  - واستحق]. عنه اهللا رضي هريرة أيب عن التوحيد كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه
 حـر  يف والناس عرشه ظل يف األكرب احلر يوم له تعاىل اهللا إظالل - وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 .رهيبال املوقف ذلك يف صهرم قد الشمس،
 الذين األعالم العلماء عن الكثرية والنقول الصرحية النصوص هذه بعد الكرمي القارىء فلعل وأخرياً  

 غايـة  ليست وأا مبتدعة، وليست اإلسالم، يف مشروعة اخللوة أن له تبين ديننا تعاليم عنهم نأخذ
 احلسـاب  يوم صاحبه نجوفي سليماً، يكون حىت وأمراضه، علله من القلب لشفاء وسيلة بل تقصد،
 ]٨٩-٨٨: الشعراء[} سليٍم بقلٍب اَهللا أتى من إال ينونَ وال مالٌ ينفَع ال يوم {األكرب

 مـن  يسـرية  فترة يقضي املريض أن فكما الناس، عن مستمراً وانزواًء دائمة، عزلة اخللوة وليست
 أقـوى،  ومناعة أوفر بصحة للعمل خيرج مث اجلسدية، أمراضه من يتخلص كي املستشفى يف الوقت
 قوي العملية، للحياة بعدها خيرج يسرية، فترة اخللوة يف يقضي املسلم فكذلك ؛ العافية بنعيم متلذذاً
 اخلادعـة  احليـاة  ـارج  تسرب من القوية باملناعة متمتعاً واليقني باإلميان القلب عامر بربه، الصلة
: تعـاىل  قولـه  معىن وتذوق الفانية، حقائقها على عاطل أن بعد وخصوصاً نفسه، إىل املغرية ومفاتنها

 ].٢٦: الرمحن[} فاٍن عليها من كُلُّ{
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 وقتـه  مـن  كثرياً له ويفرغ الصحة، أسباب له ويوفر الفاين جبسمه يهتم من الناس من نرى فكم  
 فيها خيلو وجيزة فترة يف نفسه، وذيب قلبه تطبيب إىل دعي فإذا والراحة، واالستشفاء لالستجمام

. الدين يف له أصل ال وابتداعاً للوقت، ضياعاً - جلهله - ذلك ويعترب ويستغرب، يعرض به إذا بربه،
 :بعِضهم قول عليه ينطبق هذا فمثل

    تطبــب جســمك الفــاين ليبقــى   
 وتتـــرك قلبـــك البـــاقي مريضـــاً   ١

١ 
 :جبسمه يهتم كما بقلبه، الهتم معاً بوالقلو األبدان إلصالح دعا وأنه اإلسالم، حقيقة فَهم فلو

    يا خـادم اجلسـِم كـم تسـعى خلدمتـه          
    أقبلْ علـى الـنفس واسـتكمل فضـائلها        

١ 

ــرانُ     ــه خس ــا في ــربح مم ــب ال  أتطلُ
ــانُ     ــم إنس ــالروح ال باجلس ــت ب  فأن

١ 
 .شر أو خري من قدمت ما على نفسه وحياسب ربه، ا يراقب خلوات له تكون أن املؤمن فعلى

 املريـد  جيلـس  حيث باخللوة مريديه يرغب تعاىل اهللا رمحه اهلامشي حممد وسيدي شيخي كان ولقد  
 االسم بذكر الشيخ له يأذن مث وضوضائها، الدنيا صخب عن بعيد الناس عن منعزل مكان يف منفرداً
 وال نـوم،  أو طعام أو لصالة إال يتوقف ال والنهار، الليل يف أوقاته مجيع مستغرقاً لريدده] اهللا [املفرد
 إليه وتبتلْ ربك اسم واذكر{: تعاىل لقوله موافقة للذكر يتفرغ بل الناس، إىل بالتحدث نفسه يشغل
 ].٨: املزمل[} تبتيالً

 على قلبه جامعاً األكوان، وصور واخلواطر الوساوس أنواع عنه طارداً قلبه مالحظاً الذكر ويواصل  
 .وتوجيهاته وأحواله ومعارفه خربته من شيخه نحهمي مبا مستعيناً تعاىل، اهللا
 األغيار، وتزول الغفلة، عنه وترحتل فيه، املفرد االسم فريتسم ؛ قلبه سويداء إىل الذكر ينفذ وحينئذ  

 يعـرب  أن البيان يستطيع ال مما واملعارف األذواق مدارج يف ويترقى تعاىل، باهللا األنس حبالوة ويشعر
 .إفشاء وقالذ سوى له وليس عنه،

 
 :واخلالصة

 لـتالوة  أو كانت، صيغة بأية تعاىل اهللا لذكر ليتفرغ املؤمن ا ينفرد عامة، خلوة: نوعان اخللوة إن  
 .واألرض السموت خلق يف ليتفكر أو نفسه، حماسبة أو الكرمي، القرآن

 تكـون  ال هوهذ املعرفة، مبدارج والتحقق اإلحسان مراتب إىل الوصول منها يقصد: خاصة وخلوة  
 الشـكوك  عنه ليزيل به دائمة صلة على ويكون معيناً، ذكراً املريد يلَقِّن مأذون، مرشٍد بإشراف إال

 .املُكَون إىل الكون من وينقله والوساوس، واألوهام احلجب عنه ويرفع املعرفة، آفاق إىل ويدفعه
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 أن بد فال تعاىل، اهللا إىل الوصول طريق يف خطوة أول هي بل السري، خامتة اخللوة أن أحد يظنن وال  
 علـى  ومالزمة واستقامة، وصدق مة للمرشد متواصلة ومذاكرة طويلة وجماهدات خلوات تتلوها
 قـد  تعاىل، باهللا دائم اتصال على يكون حىت فراغ، كل وعند واملساء، الصباح يف املفرد االسم ذكر
 وسلم عليه اهللا صلى الكرمي الرسول إليهما أشار اللتني ؛ واملشاهدة املراقبة: اإلحسان مرتبيت بني مجع
 ".يراك فإنه تره تكن مل فإن تراه، كأنك اهللا تعبد أن اإلحسان: "بقوله

 
 الثالث الباب

 اهللا إىل الوصول طريق
 

 .اإلخالص -٦.  الصدق -٥.  الرجاء -٤.  اخلوف ٣.  احملاسبة -٢.  التوبة -١  
 .الشكر -١٢.  التوكل -١١.  الرضا -١٠.  الزهد -٩.  الورع -٨.  الصرب -٧  
 

 اهللا إىل الوصول طريق
 صـلى  نبيه وسنة تعاىل اهللا كتاب من الصوفية أئمة اقتبسه الذي العملي املنهج عن نبذة بينا أن بعد  
 وحملـها،  شكلها يف بدنية أعمال وهي وغريها،.. واخللوة والذكر والعلم كالصحبة ؛ وسلم عليه اهللا
 ويعىن النفس، وصفات القلب، بأحوال خيتص الذي الطريق بيان من بد ال وجوهرها روحها يف قلبية

 .الكمال بصفات وحتليته أمراضه، من وشفاؤه القلب صالح األصل ألن الروحي، باجلانب
 والرجـاء  واخلـوف  واحملاسـبة  كالتوبـة : القلبية املقامات تلك هو تعاىل اهللا إىل الوصول فطريق  

 إىل طريقه يف السالك ا يتحلى اليت... والصرب واإلخالص كالصدق: اخلُلُقية والصفات... واملراقبة
 .ملراتبه حد ال الذي اإلحسان مقام إىل والوصول ذوقية، معرفة تعاىل اهللا معرفة

 نٌ،زما أو مكانٌ حيده أن جلَّ تعاىل اهللا فإن األشياء، ذوات بني املفهوم املعىن بالوصول املراد وليس  
 يتصل أن ربنا فجلَّ وإال به، العلم إىل وصولك اهللا إىل وصولك: (السكندري اهللا عطاء ابن قال ولذا
 ].٢٩٥ص/٢ج" اهلمم إيقاظ) ["بشيء هو يتصل أو شيء، به
 وبعني الدنيا، يف القلب بسر واملشاهدة الرؤية هو الوصول معىن: (تعاىل اهللا رمحه الغزايل اإلمام وقال  

) كـبرياً  علـواً  ذلـك  عن اهللا تعاىل بالذات، الذات اتصال الوصول معىن فليس اآلخرة، يف الرأس
 ].١٥٠ص للغزايل" الطالبني روض["
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 األنبيـاء  جـاء  أجلـه  ومـن  الصاحلني، املؤمنني صفة تعاىل اهللا إىل الوصول طريق يف السري وإن  
 مستوى إىل واحليوانية املادية حضيض من املرء يرتقي كي واملرشدون، العلماء يدعو وإليه واملرسلون،
 .تعاىل باهللا األنس ولذة القرب نعيم ويذوق وامللكية، اإلنسانية

 تبعاً والسلوك السري أساليب وتنوعت العملية، املناهج تعددت وإن حقيقتها، يف واحدة الطريق وإن  
 وجوهرهـا  وحقيقتها ذاا يف وهي الصوفية الطرق تعددت وهلذا والزمان، املكان وتبدل لالجتهاد

 .واحدة طريق
 رجـل  مجع وهو الناس، علية من فالن: علية [ِعلْيةٌ: قسمان الناس: (القيم ابن قال املعىن هذا ويف  

 قاصداً وسلكها ربه، إىل الطريق عرف من: فالعلية وِسفْلة،] وصبية صيب مثل رفيع شريف أي علي،
 هو فهذا يتعرفها، ومل ربه، إىل الطريق يعرف مل من: فْلةوالس ربه، على الكرمي هو وهذا إليه، للوصول
 يف اهللا إىل والطريق]. ١٨: احلج[} مكَرم ِمن له فما اللـه يِهِن ومن{: فيه تعاىل اهللا قال الذي اللئيم
 متنوعة، متعددة اهللا إىل الطريق أن العلماء بعض كالم يف يقع ما وأما... فيها تعدد ال واحدة احلقيقة
 ذكرنـاه  ما ينايف ال صحيح فهو وفضالً، منه رمحة واختالفها، االستعدادات لتنوع كذلك اهللا جعلها
 .الطريق وحدة من
 متنـوع،  متعـدد  يرضيه وما اهللا، يرضي ما لكل جامعة واحدة الطريق أن وإيضاحه ذلك وكشف  

ـ  األزمان حبسب متنوعة متعددة ومراضيه واحدة، طريق يرضيه ما فجميع  واألشـخاص  اكنواألم
 الختالف جداً متنوعة كثرية وحكمته لرمحته اهللا جعلها الطرق فهذه. مرضاته طرق وكلها واألحوال،
 وقـوة  والعقـول  األذهـان  اخـتالف  مـع  واحداً نوعاً جعلها ولو وقوابلهم، العباد استعدادات

 ليسلك الطرق عتتنو االستعدادات اختلفت ملا ولكن. واحد بعد واحد إال يسلكها مل االستعدادات
 واختالفهـا،  الشرائع تنوع يعلم هنا ومن وقبوله، وقوته استعداده يقتضيها طريقاً ربه إىل امرىء كل
 اجلوزيـة  قـيم  البـن " اهلجرتني طريق) ["ودينه املعبود وحدة مع واحد، دين إىل كلها رجوعها مع
 ].٢٢٥ - ٢٢٣ص
 .فيه السري ووسائل ومقاماته، منازله ضيحوتو الطريق، هذا معامل برسم التصوف رجال عين ولقد  
 عن أخربنا: فقلنا اخلراز، سعيد أبا سألْنا: تعاىل اهللا رمحهما الرملي احلسن وأبو الكتاين بكر أبو قال  

 اخلوف، مقام إىل التوبة مقام من ينقل مث شرائطها، وذكر التوبة،: (فقال ؟ تعاىل اهللا إىل الطريق أوائل
 مقام إىل الصاحلني مقام ومن الصاحلني، مقام إىل الرجاء مقام ومن الرجاء، مقام إىل اخلوف مقام ومن

 إىل احملبني مقام ومن احملبني، مقام إىل املطيعني مقام ومن املطيعني، مقام إىل املريدين مقام ومن املريدين،
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 وذكـروا . املقرينب مقام إىل األولياء مقام ومن األولياء، مقام إىل املشتاقني مقام ومن املشتاقني، مقام
 النعمـة،  يف النظـرة  أدمنت احمللة هذه القلوب وحلَّت وأحكمها عاناها إذا شرائط، عشر مقام لكل

 خبالص عزه ملكوت يف األرواح وجالت بالذكر، النفوس فانفردت واإلحسان، األيادي يف وفكرت
 قول مسعت أما ناظرة، حمبته يف وإليه قارعة، وِلبابِه صادرة، إليه املعرفة، حياض على واردةً به، العلم
 :يقول وهو احلكيم
 وقرعـاً  وتعرضاً دائماً سروراً ولكن الصرب مستكره غري إليه شوقاً هو بذكر أنساً الليل سواد أُراعي
 يخفَضـوا،  فلـم  منازل هلم ورفعت يتباعدوا، فلم قَربوا أم فحاهلم  والفخر العز ذي الرب لباب

رتوم ونلْك إىل ينظروا كيل قلوا عدن م ،وتعززوا يعبدون، مبن فتاهوا يرتلون نيكتفـون،  به مب 
 وهـم  األصـفياء  وهم العاملون، وهم األولياء فهم يرحلوا، فلم حملته واستوطنوا يظعنوا، فلم حلَّوا

 كانوا مبا جزاًء ساكنون، ا هم غرف يف وعزوا آمنون، به هم قرٍب مقام عن يذهبون أين املقربون،
 ].٢٤٩ - ٢٤٨ص/١٠ج نعيم أليب" األولياء حلية) ["العاملون فليعمل هذا فلمثل يعملون،

 
 للـذكر  ومواصـلة  نفسية جماهدات من له بد ال مقاماته وجيتاز الطريق، عقبات املرء يقطع ولكي  

 إميـان  مـن  بد ال بل والتمين بالتشهي ينال ال تعاىل اهللا إىل فالوصول واخللوات، واحملاسبة واملراقبة
 الكاملة، باملعرفة إليه السالكني اهللا يكرم ذلك وعند الغاية، يف وإخالص القصد، يف وصدق وتقوى،
 .احلقة القلبية والسعادة

 اإلميـان  القـوم  علم إىل الوصول طريق إن: (تعاىل اهللا رمحه عريب بن الدين حمي األكرب الشيخ قال  
: نوعان والرزق]. ٣: الطالق[} حيتِسب ال حيث ِمن ويرزقْه مخرجاً هلَ جيعلْ اَهللا يتِق ومن {والتقوى
 تكونوا مل ما يعلمكم أي]. ٢٨٢: البقرة[}اُهللا ويعلِّمكُم اَهللا واتقوا{:تعاىل اهللا قال وجسماين، روحاين
 ].بتصرف ٨٤ص املدين مصطفى للشيخ" النبوية النصرة) ["اإلهلية العلوم من بالوسائط تعلمونه

 صـحيح  بإميان إال تعاىل اهللا إىل يسري أن له ميكن ال اإلنسان أن يتبني الدين حمي الشيخ كالم ومن  
 رسول من مقتبسة عالية وأخالٍق اهللا، بشريعة مقيدة وأعمال اهللا، حدود يرعى وقلب ثابتة، وعقيدة
 ينحرف أن إال بد ال النفسية وناتوالرع الدنيئة الشهوات عن يترفَّع مل فمن. وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 .ويشقى فيضل الطريق، منتصف يف ينقطع أو سريه، يف
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 يعلـم  حيـث  من له وصنعه وبره تعاىل ألطافه عن الغطاء للعبد كشف لو: (اهللا رمحه القيم ابن قال  
 إخالدهـا  ذلك مشاهدة عن القلوب حجب ولكن إليه، وشوقاً له حمبة قلبه لذاب يعلم ال حيث ومن
 فأي وإال العليم، العزيز تقدير وذلك نعيمها، كمال عن فصدت باألسباب، والتعلق الشهوات عامل إىل

 أبداً، يكون ال ما هذا! ؟ سواه ما إىل ويسكن غريه، إىل يركن مث وحمبته اهللا معرفة حالوة يذوق قلب
 وشهواته وراحته ادتهإر على وأقبل تركها، مث اهللا إىل موصلة طريقاً وعرف ذلك، من شيئاً ذاق ومن
 من أحد به يعذَّب مل عذاباً حياته يف وعذِّب املضايق، سجون قلبه وأودع املعاطب، آثار يف وقع ولذاته
 تطلع احلجاب فنار... وندامة أسف ومعاده وحسرة، كدر وموته وحزن، وغم عجز فحياته العاملني،
 قرب فهو مراده، وبني بينه حائل - ربه عن أعرض إذا - عنه الكون وإعراض فؤاده، على وقت كل
 ...حياته من مالل يف وقلبه جسمه، من وحشة يف وروحه األرض، وجه على ميشي

ــه    ــِف ريش ــازي املنت ــبح كالب     فأص
ــاً ــاض منعم ــراً يف الري     وقــد كــان ده
ــة    ــدهر نكب ــن ال ــابته م     إىل أن أص

١ 

   ــائر ــار ط ــا ط ــراٍت كلم ــرى حس ي 
  قـادر على كل مـا يهـوى مـن الصـيد        
ــر    ــاحني حاس ــوص اجلن ــو مقص  )إذا ه

١ 
 ].٢٣٠ - ٢٢٧ص القيم ابن" اهلجرتني طريق[" 

 
 وتطلعه نفسه لشهوات السالك موافقة وسببه مبني، وخسران كربى، مصيبة الطريق عن فاالنقطاع  

 املقامـات  يطلب ال املخلص الصادق فالسالك. األمسى مقصده عن واحنرافه والكشوفات للمقامات
 أو احنـراف  دون الكربى الغاية إىل طريقه يف يقطعها منازل هي وإمنا والكرامات، املراتب يقصد وال

 :التفات
    فال تلتفـت يف السـري غـرياً وكـلُّ مـا           
ــه    ــه، إن ــم في ــام ال تق ــل مق     وك
ــى  ــب تجتل ــلَّ املرات ــرى ك ــا ت     ومهم
    وقــل لــيس يل يف غــري ذاتــك مطلــب

١ 

 حصــناًســوى اهللا غــري فاختــذْ ذكــره   
 حجاب فجـد السـري واسـتنجد العونـا          
 عليك فحـلْ عنـها، فعـن مثلـها حلنـا            
 فــال صــورة تجلــى، وال طرفــة تجــىن  

١ 
 إال هلـا  كُشف ما عند تقف أن سالك مهة أرادت ما: (تعاىل اهللا رمحه السكندري اهللا عطاء ابن قال

 ].٥١ص/١ج" احلكم شرح يف اهلمم إيقاظ) ["أمامك تطلب الذي: احلقيقة هواتف ونادته
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 ووهـاداً  مزالـق  القلـيب  الروحي للطريق فإن وقطاعاً، وعوائق خماطر حسي طريق لكل أن وكما  
 بيـد  ميسـك  الـذي  املرشد وضرورة الدليل، فضل يظهر هنا ومن إليها، االنتباه من بد ال وعقباٍت
 تعاىل اهللا إىل للسائرين املرشدين لعلماءا حتذير كثر ولطاملا. املهالك شر ويقيه املخاطر، فيجنبه السالك
 وسعادة الوصول بنعيم وترغيبهم اجلد، ومتابعة السري ملواصلة مهمهم وشحذُ واالنقطاع، الوقوف من

 .القرب
 والطرق والوهاد املغاير وأبصر وأعالمها، الطريق أبصر إذا ربه إىل السائر: (اهللا رمحه القيم ابن قال  

 عصاه يضع أن وهو ؛ اآلخر الشطر عليه وبقي والفالح، السعادة شطر له صلح فقد ؛ عنها الناكبة
 لقطع استعد مرحلة قطع فكلما مرتلة، بعد مرتلة منازهلا قاطعاً الطريق، يف مسافراً ويشمر عاتقه على

 كـالل  مـن  نفسه سكنت وكلما السفر، مشقة عليه فهانت املرتل، من القرب واستشعر األخرى،
 ذلـك  هلا فيحدث الوصول، عند العيش وبرد التالقي قرب وعدها ؛ والرحيل لشدا ومواصلة السري
 الطريـق  يف تنقطعي فال التالقي ودنا املرتل، قرب فقد أبشري نفس يا: يقول فهو ومهة وفرحاً نشاطاً
 مسرورة محيدة وصلِت املسرى وواصلِت صربِت فإن األحبة، منازل وبني بينك فيحال الوصول دون
 الـدنيا  فإن ساعة، صرب إال ذلك وبني بينك وليس والكرامات، التحف بأنواع األحبةُ وتلقتك جذلة
 املفازة، يف تنقطعي ال اهللا اهللا الساعة، تلك درج من درجة وعمرك اآلخرة، ساعات من كساعة كلها
 .تعلمني كنِت لو والعطب اهلالك واهللا فهو

 من خلفها وما واإلنعام، اإلكرام من لديهم وما أحباا، من أمامها ما فليذكِّرها عليه استصعبت فإن  
 وإن رجوعهـا،  أعـدائها  فإىل رجعت فإن. البالء وأنواع والعذاب اإلهانة من لديهم وما أعدائها،
 بد وال. الطلب يف وراءها فإم أعداؤها أدركها طريقها يف وقفت وإن مصريها، أحباا فإىل تقدمت

 وسـائقها،  حاديها األحبة حديث وليجعلْ. شاءت أيها فلتختر الثالثة اماألقس هذه من قسم من هلا
 وال ودواءهـا،  وشـراا  غذاءها وحبهم ِودادهم وِصدق ودليلها، هاديها وإرشادهم معرفتهم ونور
 دوـم،  إليـه  واصل وبعاده انقطاعه فأمل املنقطعني، بكثرة يغتر وال سفره، طريق يف انفراده يوحشه
 !.؟ معهم واالنقطاع م االشتغال معىن فما دوم به خمتص والكرامة لقربا من وحظه

 خيرج وسوف اخليام، له تبدو فسوف الطريق، عوارض من هي بل تدوم، ال الوحشة هذه أن وليعلم  
 ليـت  يا{: يقول إذ فرحته ويا ذاك، إذ عينه قرة فيا إليهم، والوصول بالسالمة يهنئونه املتلقون عليه
 القيم البن" اهلجرتني طريق]) ["٢٧-٢٦: يس[} املُكرمني ِمن وجعلين ربي يل غَفَر مبا علمونَي قومي
 ].٢٣٣ - ٢٣٢ص
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 :ومهته مقامه حسب على كل تعاىل اهللا إىل وصوهلم يف الواصلون وخيتلف  
 معـىن  ويتذوق غريه، وفعل فعله ويفىن وشهوداً، ذوقاً األفعال وحدة إىل سريه يف وصل من فمنهم  
 .الوصول يف رتبة وهذه]. ١٧: األنفال[} رمى اَهللا ولِكن رميت إذ رميت وما{: تعاىل قوله

 تشاؤون وما{: تعاىل قوله معىن فيتذوق وشهوداً، ذوقاً الصفات وحدة إىل سريه يف يصل من ومنهم  
 يسمع الذي مسعه كنت أحببته فإذا: "القدسي احلديث معىن ويتذوق]. ٣٠: الدهر[} اُهللا يشاء أن إال
 اهللا رضـي  هريرة أيب عن الرقاق كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه" [به يبصر الذي وبصره به
 .الوصول يف رتبة وهذه]. عنه
 وجـل،  عز احلق وجود مقابل شيء كل عرضية فيشهد الذات، يف الفناء مقام إىل يترقى من ومنهم  

 :يقول حاله ولسان اليقني، أنوار عليه وتفيض
 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول قول ويتذوق  الشهود من علي يبدو ِمبا الوجود عن أغيب أن وجودي
 البخـاري  أخرجه..." [باطلُ اهللا خال ما شيء كلُّ أال: لَبيد كلمة الشاعر قاهلا كلمة أصدق: "وسلم
 عليها من كُلُّ{: أي فناُءال: بالبطالن واملراد عنه اهللا رضي هريرة أيب عن املناقب كتاب يف صحيحه يف
 لترتيـب  الباري هداية "يف كما] ٢٧-٢٦: الرمحن[} واإلكرام اجلالل ذو ربك وجه ويبقى . فاٍن

 ].٩٢ص/١ج" البخاري أحاديث
 املـتقني  وإمام الوجود سيد ورائدهم قدوم جعلوا قد تعاىل اهللا إىل للوصول طريقهم يف والصوفية  

 إليه وجلأ ربه، إىل والسالم الصالة عليه فر حني جه فنهجوا وسلم، عليه اهللا ىصل اهللا رسول حممداً
 .وأوضارها احلياة صخب وعن واألحجار األصنام وعبادة الوثين اجلو عن بعيداً

} منرياً وِسراجاً بإذِنِه اِهللا إىل وداعياً . ونذيراً ومبشراَ شاهداً أرسلْناك إنا النيب أيها يا{: تعاىل اهللا قال  
 .وأفعاله وأخالقه حاالته مجيع يف له متبعني وراءه فساروا]. ٤٦-٤٥: األحزاب[
: عمـران  آل[} ذنوبكُم لكُم ويغفر اُهللا يحِببكُم فاتبعوين اَهللا حتبون كنتم إنْ قل{: تعاىل اهللا وقال  

 .ملتفتني الو منحرفني غري هلم سنه الذي احلنيف طريقه يف فساروا]. ٣١
} سـبيله  عـن  بكم فتفرق السبلَ تتِبعوا وال فاتِبعوه مستقيماً صراطي هذا وأنَّ{ : اهللا نداء ومسعوا  
 فلـم ]. ٥٦: الـذاريات [} ِليعبدوِن إال واإلنس اجلن خلقت وما{: تعاىل وقوله]. ١٥٣: األنعام[

 .بعالئقها توقفهم ومل بزخارفها الدنيا تغرهم
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 ال إلينـا  وأنكُم عبثاً خلقْناكُم أنما أفَحِسبتم{: الغيب حجب وراء من تف احلقيقة هواتف مسعواو  
 احلثيـث  سريهم يف واجتهدوا وجدوا إليه، سريجعون من لقاء فأحبوا]. ١١٥: املؤمنون[} ترجعون

 .غامنني ساملني رم إىل وصلوا حىت
 توبة ال فمن ؛ التوبة وأوهلا تعاىل، اهللا إىل سريه يف السالك ا مير اليت املقامات بعض نوضح حنن وها  
 .ربه إىل سريه يف السالك منطلق وهي له، سري ال له
 

 التوبة
 ومفتاح السالكني، طريق مبدأ وهي فيه، حممود هو ما إىل الشرع يف مذموماً كان عما رجوع: التوبة  

 .تعاىل اهللا إىل السري صحة يف وشرط املريدين، سعادة
 .واآلخرة الدنيا يف للفالح سبباً وجعلها كثرية، آيات يف ا املؤمنني تعاىل اهللا أمر وقد  
 ].٣١: النور[ }تفِلحونَ لعلَّكُم املؤمنونَ أيها مجيعاً اِهللا إىل وتوبوا{: تعاىل قال  
 ].٥٢: هود[} إليِه توبوا مث ربكُم استغفروا{: تعاىل وقال  
 ].٨: التحرمي[} نصوحاً توبةً اِهللا إىل توبوا آمنوا الذين أيها يا{: تعاىل وقال 
 لُألمـة  تعليماً االستغفار ويكرر التوبة جيدد ما كثرياً والسالم الصالة عليه املعصوم الرسول وكان  

 أيها اي: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي املُزين يسار بن األغر عن: وتشريعاً
 كتـاب  يف صـحيحه  يف مسلم رواه" [مرة مائة اليوم يف أتوب فإين واستغفروه، اهللا إىل توبوا الناس
 ].الذكر

 اهللا وبني العبد بني املعصية كانت فإن ذنب، كل من واجبة التوبة: (تعاىل اهللا رمحه النووي اإلمام قال  
 :شروط ثالثة فلها آدمي، حبق تتعلق ال تعاىل

 .املعصية عن يقلع نأ: أحدها  
 .فعلها على يندم أن: والثاين  
 .أبداً إليها يعود ال أن يعزم أن: والثالث  
 الثالثـة،  هذه: أربعة فشروطها بآدمي تتعلق املعصية كانت وإن. توبته تصح مل الثالثة أحد فقد فإن  
 قـذفٍ  حد] اآلدمي حق أي [كان وإن إليه، رده حنوه أو ماالً كانت فإن. صاحبها حق من يربأ وأن

) الـذنوب  مجيع من يتوب أن وجيب. منها استحلَّه ِغيبة كانت وإن عفوه، طلب أو منه مكَّنه وحنوه
 ].١٠ص" الصاحلني رياض["
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 املعصـية،  للمـرء  حيببـون  الذين الفسقة األصحاب وهجر السوء، قرناء ترك التوبة شروط ومن  
 عـن  يردعه سياجاً صحبتهم تكون كي األخيار، قنيالصاد بصحبة االلتحاق مث الطاعة، من وينفرونه
 .واملخالفات املعاصي حياة إىل العودة

 وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول فيه لنا روى الذي املشهور الصحيح احلديث يف بالغة عربة ولنا  
 الـذي ] عنه اهللا رضي اخلدري سعيد أيب وعن التوبة كتاب صحيحه يف مسلم رواه [املائة قاتل قصة

 األثر هلا كان اليت الفاسدة البيئة يترك أن عليه واشترط توبته، يقبل اهللا أن إىل زمانه أهل أَعلم أرشده
 ليحبهم صاحلون مؤمنون أُناس فيها صاحلة بيئة إىل يذهب أن عليه أشار مث وإجرامه، احنرافه يف الكبري
 .داهم ويهتدي

 اهللا صلى اهللا رسول بأصحاب اقتداًء الرب، عظمة إىل ينظر بل الذنب، صغر إىل ينظر ال والصويف  
 أعينكم يف أدق هي أعماالً لتعملون إنكم: (يقول عنه اهللا رضي مالك بن أنس كان فقد. وسلم عليه
: اهللا عبـد  أبو قال. املوبقات من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على نعدها كنا إنْ الشعر من
 ].عنه اهللا رضي أنس عن الرقاق كتاب يف صحيحه يف بخاريال رواه) [املهلكات بذلك يعين

 يشـغل  شيء كل من يتوب بل العوام، توبة رأيه يف ألا املعصية، من التوبة عند الصويف يقف وال  
 التوبـة  عن سئل ملا عنه اهللا رضي املصري النون ذو الكبري الصويف أشار هذا وإىل تعاىل، اهللا عن قلبه
 :فقال
 ].٤٧ص التوبة باب" القشريية الرسالة) ["الغفلة من اخلواص وتوبة الذنوب، من مالعوا توبة  (
 الـذنوب  مـن  يتـوب  فتائب... وتائب تائب بني شتان: (عنه اهللا رضي التميمي اهللا عبد ويقول  

 الرسالة)["والطاعات احلسنات رؤية من يتوب وتائب والغفالت، الزلل من يتوب وتائب والسيئات،
 ].٤٧ص التوبة ببا" القشريية

 اآلثـام  من قلبه طهر فمن ؛ توبته دقت عمله وكثر تعاىل، باهللا علمه صحح كلما الصويف أن واعلم  
 صفوه يعكر وما اآلفات، خفي من قلبه يدخل ما عليه خيْف مل اإليناس أنوار عليه وأشرقت واألدناس

 .يراه الذي اهللا من حياء ذلك عند فيتوب بالزالت، يهم حني
 احلقة بالعبودية الصويف يشعر وهذا النهار، وأطراف الليل آناء االستغفار من اإلكثار التوبة تتبعويس  

 .بالربوبية وإقرار بالعبودية منه اعتراف فهو. مواله حق يف والتقصري
 عليكم َءالسما يرسِل . غفَّاراً كانَ إنه ربكُم استغفروا فقُلت{: تعاىل قوله اهللا كتاب يف الصويف يقرأ  

 ].١٢-١٠: نوح[} أاراً لكم وجيعلْ جناٍت لكم وجيعلْ . وبنني بأمواٍل ويمِددكُم . مدراراً
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 . حمسـنني  ذلك قبلَ كانوا إنهم ربهم آتاهم ما آخذين . وعيوٍن جناٍت يف املتقني إنَّ{: تعاىل وقوله  
 ].١٨-١٥: الذاريات[ }يستغفرونَ هم وباألسحاِر . يهجعونَ ما الليل ِمن قليالً كانوا

 فرط ما على وحسرة حياته، يف قصر ما على أسفاً الدمع فيذرف وغريها، اآليات هذه الصويف يقرأ  
 من يكثر مث فيزكيها، نفسه وإىل فيتداركها تقصرياته وإىل فيصلحها عيوبه إىل يلتفت مث. اهللا جنب يف
 فقرة هذه" [متحها احلسنةَ السيئة وأَتِبِع: "والسالم الصالة عليه بقوله عمالً واحلسنات الطاعات فعل
 اتق: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عنهما اهللا رضي جبل بن ومعاذ ذر أيب عن حديث من
 الرب كتاب يف الترمذي رواه" حسٍن خبلٍق الناس وخالِق متحها، احلسنة السيئة وأتبع كنت، حيثما اهللا
 ].صحيح حسن حديث: وقال

 ظهـرت  فإن دعواه، نتيجة املدعي دعوى تعترب: (قواعده يف تعاىل اهللا رمحه زروق أمحد الشيخ قال  
،تا تظهر ال وتقوى باطلة، تقوى تتبعها ال فتوبة كذاب، فهو وإال صح واستقامة مدخولة، استقامة 

 مثرته تظهر ال وتوكل يابس، توكالً يشيد ال وزهد قاصر، زهداً ينتج ال وورع تامة، غري فيها ورع ال
 املُحرم، اعتراض عند التوبة صحة فتظهر هلا، حقيقة ال صورة إليه واللَّجِأ الكل عن اهللا إىل باالنقطاع
 ابتـداع،  غري يف الورد إقامة على بالتحفظ االستقامة ووجود اهللا، إال مطَِّلع ال حيث التقوى وكمالُ
ك فإن االشتباه عند الشهوة مواطن يف الورع ووجودرقواعـد ) ["هنالـك  فلـيس  وإال فكذلك، ت 
 ].٧٤ص زروق أمحد للشيخ" التصوف
 احملاسبة

 يقف ما كل من جيردها الذي الباطين اللوم تنمية على وتربيتها النفس، يف الديين الوازع يئة وهي  
 وجهاد راسخة قدم املقام اهذ يف وللصوفية. واإلخالص واإليثار واحملبة الصفاء طريق يف عقبة أمامها

 اهللا صلى قال. ديه ويهتدون منهجه، ينهجون وسلم عليه اهللا صلى الرسول أثر على وهم مشكور،
 علـى  ومتىن هواها، نفسه أتبع من والعاجز املوت، بعد ملا وعمل نفسه دان من الكيس: "وسلم عليه
 حـديث : وقال عنه اهللا رضي أوس بن شداد نع القيامة صفة كتاب يف الترمذي رواه" [األماين اهللا

 ].حاسبها: نفسه دان. العاقل: الكيس. حسن
 على ويلومها بالطاعات، يشغلها هو إذ بالباطل، االشتغال إىل سبيالً هلا يترك ال نفسه حاسب ومن  

 !؟ والبطالة اللهو إىل سبيالً جتد فكيف منه، خشية تعاىل اهللا مع التقصري
 املراقبـة،  تكون احملاسبة ومن احملاسبة، تكون اخلشية من: (تعاىل اهللا رمحه الرفاعي أمحد السيد قال  

 ].٥٦ص الرفاعي أمحد للسيد" املؤيد الربهان) ["تعاىل باهللا الشغل دوام يكون املراقبة ومن
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 روحيـة  تربية من أصحابه وسلم عليه اهللا صلى النيب به يأخذ كان مبا هذا يف الصوفية حال أشبه وما
 من يوماً خرج وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن روي فقد ؛ الباطين اللوم نفوسهم يف تغرس الصةخ

 أمرمها أن منهما فعلم عنهما، اهللا رضي وعمر بكر أيب بصاحبيه فالتقى اجلوع، على بطنه يطوي بيته،
 أمرهم فعلم تهم،بشاش ختدعه مل األنصار، من رجل م والتقى يومهما، قوت جيدان ال وأما كأمره،

 وشربوا بتمرات، تبلَّغوا فلما وارفاً، وظالً بارداً وماًء متراً وجدوا مرتله إىل وصلوا فلما فاستضافهم،
" كـثري  ابـن  تفسري" ["عنه تسألون الذي النعيم من هذا: "عليه وسالمه اهللا صلوات قال املاء، من
 ].موجزاً ٥٤٥ص/٤ج
  سألوا حىت هذا نعيم أيبوا ،عنه يحاسيعتربهـا  الغليـل،  تنقع ماء وجرعة مترات، بضع! ؟ عليه وي 

 اللفتـة  هـذه  يف ألـيس . القيامة يوم عنه رم يسأهلم الذي النعيم من وسلم عليه اهللا صلى الرسول
 واإلحساس القوي الوازع بطابع النفس طبع إىل ترمي نفحة وسلم عليه اهللا صلى الرسول من الكرمية
 بـني  النفس إليه دف تصرف كل يف الضخمة واملسؤولية الكربى والتبعة الدقيق والشعور املرهف
 ؟ وآخر حني

 بالتكـاليف  املكلفـة  النفس وجتاه خلقه، وجتاه تعاىل اهللا جتاه باملسؤولية الشعور لتثمر احملاسبة وإن  
 تعـاىل،  اهللا إىل راجع دب ال وأنه عبثاً، وجد ما أنه اإلنسان يفهم فباحملاسبة. ونواٍه أوامر من الشرعية
 وبينـه  بينـه  لـيس  اهللا، سيكلمه إال أحد من منكم ما: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أخرب كما

 فال يديه بني وينظر قدم، ما إال يرى فال منه أشأم وينظر قدم، ما إال يرى فال منه أمين فينظر ترمجان،
 كتاب يف مسلم رواه" [طيبة فبكلمة جيد مل فمن مترة، بشق ولو النار فاتقوا وجهه، تلقاء النار إال يرى
 ].القيامة صفة كتاب يف والترمذي عنه، اهللا رضي حامت بن عدي عن الزكاة

 خالقـه  عن تشغله اليت الفانية الشواغل ويترك النصوح، بالتوبة االختياري الرجوع قلبه من فينبثق  
 ].٥٠: الذاريات[} مبني نذير ِمنه لكم إني ِهللا إىل فَِفروا{: شيء كل من اهللا إىل ويفر تعاىل،

  ها يا{: الغيب هواتف جميباً تعاىل، اهللا إىل سفرهم يف الصوفية املؤمنة الفئة تلك مع ففرأي آمنوا الذين 
 ].١١٩: التوبة[} الصادقني مع وكونوا اَهللا اتقوا

ــافرونا  ــوم مســ ــا القــ     وإمنــ
ــا    ١ ــق وظاعنونــ ــرة احلــ  حلضــ

١ 
  هللا حمب كلُّ ينشدها اليت العندية بتلك األقدس اجلناب وأكرمهم الكربى، حضرته يف املبيت فآواهم
 ].٥٥: القمر[} مقتدٍر مليٍك عند صدٍق مقعِد يف{: تعاىل
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 هي فيما غلظها توجب النفس حماسبة عن الغفلة: (قواعده يف تعاىل اهللا رمحه زروق أمحد الشيخ قال  
 معني ا والرفق نفرا، يوجب عليها والتضييق عنها، الرضا لوجود يدعو مناقشتها يف والتقصري به،
 يف مسـاحمة  دون وصـح،  قارب مبا العمل يف واألخذ املناقشة، مع احملاسبة دوام فلزم. بطالتها على

ـ  مل من: قوهلم يف واعترب وفعالً تركاً النظر يف واعترب العمل، حيث من خبفي مطالبة وال واضح،  نيك
 زيـادة  العمل يف الثبات وإن نقصان، يف فهو زيادة يف يكن مل ومن مغبون، فهو أمسه من خرياً يومه
 مما أكثر منه فاته ما لكان عنه أعرض مث سنة اهللا على مقبل أقبل لو: اهللا رمحه اجلنيد قال ثَم وِمن فيه،
 ].٧٥ص زروق أمحد للشيخ" التصوف قواعد) ["ناله

 

 اخلوف
 واحتراقـه  القلب تأمل هو اخلوف حقيقة أن اعلم: (تعاىل اهللا رمحه الغزايل اإلمام اإلسالم حجة قال  

 تعاىل اهللا من اخلوف يكون وقد ذنوب، جريان من ذلك يكون وقد املستقبل، يف مكروه توقع بسبب
 وهلذا بالضرورة، خافه اهللا عرف من ألن وأمت، أكمل وهذا حمالة، ال اخلوف توجب اليت صفاته مبعرفة
" الـدين  أصـول  يف األربعني]) ["٢٨:فاطر[} العلماُء عباِدِه من اللـه خيشى إنما{: تعاىل اهللا قال
 ].١٩٦ص
 ].٤٠: البقرة[} فارهبوِن وإياي{: فقال وحده منه اخلوف إىل عباده تعاىل اهللا دعا وقد  
 ].٥٠: النحل[ }وِقهمف ِمن ربهم خيافونَ{: فقال باخلوف ووصفَهم املؤمنني ومدح  
: عمـران  آل[} مـؤمنني  كنـتم  إنْ وخافوِن{: فقال اإلميان كمال شروط من اخلوف اهللا وجعل  

١٧٥.[ 
 وِلمـن {: فقال اآلخرة يف الزخارف وجنةَ الدنيا، يف املعارف جنةَ: جنتني مقامه خاف من اهللا ووعد  

 ].٤٦: الرمحن[} جنتاِن ربه مقام خاف
 اهلـوى  عِن النفس وى ربِه مقام خاف من وأما{: فقال ربه مقام خاف من مأوى اجلنة اهللا وجعل  

 ].٤١-٤٠: النازعات[} املأوى هي اجلَنة فإنَّ
 تعظـيم  وهـي  اخلشية وجود العمل بواعث من: (قواعده يف تعاىل اهللا رمحه زروق أمحد الشيخ قال  

 ].٧٤ص" التصوف قواعد) ["الرب انتقام من القلب انزعاج هو واخلوف. مهابة يصحبه
 وال لزيغ نفسه يعرض وال الواجب، عند فيقف العواقب خطورة يقدر من نشيج يف يتمثل واخلوف  
 فيتحلـى  اخلوف يف الصويف يترقى مث والفساد، الشر يف توقعه أن توشك مواطن يف يقف وال بل ؛ إمث
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 فتكـون  ؛ الروح عامل إىل اجلسم عامل من اخلوف هرمظا تنتقل وعندئذ املقربون، به يتحلى ما بأشرف
 .الصفاء أهل إال يدركها ال أشجان للعارف

 كانـت  بأا العدوية رابعة السيدة عنه اهللا رضي الشعراين الوهاب عبد سيدي يصف املقام هذا ويف  
 كهيئـة  سجودها موضع وكان زماناً، عليها غشي النار ذكر مسعت إذا وكانت واحلزن، البكا كثرية

 بأن االعتقاد هو إمنا اخلوف ذلك وسر ألجلها، إال خلقت ما النار وكأن دموعها، من الصغري احلوض
 .هني تعاىل اهللا عن البعد دون خطٍْب كل وأن يسري، النار دون بالء كل
 مثـل  له يكن مل ومن. قلبه اخلوف ينضح أن بعد إال احملبة كأس يسقى ال احملب أن الصوفية ويرى  
 .يعقوب آمل الذي ما يدِر مل يوسف مجال يشاهد مل ومن أبكاه، الذي ما يدِر مل قواهت

 .عليه يعذَّب أن خياف ما يترك من اخلائف إمنا عينيه، وميسح يبكي الذي اخلائف وليس  
" القشـريية  الرسـالة ) ["خرب إال قلباً اخلوف فارق ما: (تعاىل اهللا رمحه الداراين سليمان أبو قال  

 .]٦٠ص
 تعـاىل  اهللا رمحـه  عجيبة ابن صنف وقد خمتلفة، مراتب على هم بل ؛ واحدة مبرتبة اخلائفون وليس  

 العتاب من اخلاصة وخوف الثواب، وفوات العقاب من العامة خوف: (فقال مراتب ثالث إىل مراتبهم
 ىلإ التشوف معراج) ["األدب سوء بعروض االحتجاب من اخلاصة خاصة وخوف االقتراب، وفوات
 ].٦ص" التصوف حقائق
 الرجاء

 بشـواهد  تعاىل لفضله السكون: الرجاء: (الرجاء تعريف يف تعاىل اهللا رمحه زروق أمحد الشيخ قال  
 ].٧٤ص" التصوف قواعد) ["اغتراراً كان وإال اجلميع، يف العمل

 على أسرفوا الذين عبادي يا قُلْ{: فقال رمحته من القنوط عن وانا الرجاء على تعاىل اهللا حثنا وقد  
 ].٥٣: الزمر[} الرحيم الغفور هو إنه مجيعاً الذنوب يغفر اهللا إنَّ اِهللا رمحِة ِمن تقنطوا ال أنفُِسهم

 ].١٥٥: األعراف[} شيٍء كُلَّ وِسعت ورمحيت{: رمحته بسعة مبشراً تعاىل وقال  
 اِهللا سبيل يف وجاهدوا هاجروا والذين آمنوا الذين إنَّ{: رمحته يرجون الذين وصف يف تعاىل وقال  

ونَ أولئكرج٢١٨: البقرة[} اِهللا رمحة ي.[ 
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 :منها الشريفة األحاديث من كثري يف اهللا رمحة رجاء على احلث وجاء 
 بيده نفسي والذي: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عن روي ما  
 يف مسـلم  أخرجـه " [هلم فيغفر تعاىل اهللا فيستغفرون يذنبون بقوم وجاء بكم اهللا لذهب بواتذْن مل لو

 ].التوبة كتاب
 ناس القيامة يوم جييء: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي األشعري موسى أيب وعن  
 يف مسلم أخرجه" [نصارىوال اليهود على ويضعها هلم، اهللا يغفرها اجلبال أمثال بذنوب املسلمني من

 ].التوبة كتاب
 يوم املؤمن يدىن: "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال عنهما اهللا رضي عمر ابن وعن  

 ؟ كـذا  ذنب أتعرف ؟ كذا ذنب أتعرف: فيقول بذنوبه فيقرره كنفَه عليه يضع حىت ربه من القيامة
 صـحيفة  فيعطـى . اليوم لك أغفرها وأنا الدنيا، يف عليك استر قد فإين: قال. أعِرف رب: فيقول
 سـتره : كنفـه . الرقاق كتاب يف صحيحه يف والبخاري التوبة، كتاب يف مسلم أخرجه" [حسناته
 ].ورمحته

 والقبول، الرضى اهللا من طالباً الطاعة بأسباب يأخذ الذي هو الراجي إذ التمين، عن خيتلف والرجاء  
 عليـه  حقه يف قال الذي فهو واملثوبة، األجر اهللا من ينتظر مث وااهدات، ألسبابا املتمين يترك بينما
 صفة كتاب يف الترمذي رواه" [األماين اهللا على ومتىن هواها نفسه أتبع من والعاجز: "والسالم الصالة
 ].عنه اهللا رضي أوس بن شداد عن كالمها. الزهد كتاب يف ماجه وابن حسن، حديث: وقال القيامة

 حـىت  وإخالص بصدق واالجتهاد اجلد ساعد عن يشمر أن عليه وطلبه، تعاىل اهللا رجا من كل إذ  
 وال صـاحلاً  عمالً فليعملْ ربه لقاَء يرجو كانَ فمن{: طلبه طريق معلماً تعاىل قال وهلذا مطلوبه، ينال

شِركه بعبادة ي١١٠: الكهف[} أحداً رب.[ 
 اخلوف جانب يغلِّب أن الشهوانية لنفسه مطيعاً للذنوب مقارفاً شبابه ريعان يف كان إن العبد فعلى  
 أنا: "القدسي احلديث يف تعاىل قال كما الرجاء يغلِّب أن فعليه عمره اية يف كان إذا أما. الرجاء على
 ].عنه اهللا رضي هريرة أيب عن التوحيد كتاب يف صحيحه يف البخاري خرجه" [يب عبدي ظن عند

 ميـوتن  ال: "عنه اهللا رضي اهللا عبد بن جابر يرويه الذي احلديث يف والسالم الصالة عليه قال وكما  
 بـاهللا  الظن حبسن األمر باب اجلنة كتاب يف مسلم رواه" [وجل عز باهللا الظن حيسن وهو إال أحدكم
 ].تعاىل
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 يغلِّب ال والرجاء، اخلوف مقامي بني جيمع أن فعليه قربه طريق سالكاً ربه على مقبالً العبد كان وإن  
وال وعفوه، تعاىل اهللا رمحة من يقنط حىت الرجاء على اخلوف لِّبغيسترسل حىت اخلوف على الرجاَء ي 
 مـن  ودنـو  قرب يف يزال فال ؛ صافية أجواء يف حملقاً ما يطري بل والسيئات، املعاصي مهاوي يف

 يدعونَ املضاِجِع عِن جنوبهم تتجاىف{: بقوله رم وصفهم الذين هؤالء صفة حقق قد اإلهلية، احلضرة
 يف وطمعـاً  بعـده،  من خوفاً.. جنته يف وطمعاً ناره، من خوفاً] ١٦: السجدة[} وطَمعاً خوفاً ربهم
 ..وصاله يف وطمعاً قطيعته من خوفاً.. رضاه يف وطمعاً هجره من خوفاً.. قربه

 رجاء: (قال إذ تعاىل اهللا رمحه عجيبة ابن ذكرها مراتب على هم بل واحدة، مبرتبة الراجون وليس  
 خاصـة  ورجـاء  واالقتراب، الرضوان حصول اخلاصة ورجاء الثواب، حبصول املآب حسن العامة
 ].٦ص" التشوف معراج) ["املعبود امللك أسرار يف الترقي وزيادة الشهود من التمكني اخلاصة

 

 الصدق
: ثـالث  بصـفات  يتحقق أن من تعاىل اهللا إىل والوصول النجاة سبيل لوكس الطالب للمريد بد ال  

 ذه متصفاً كان إذا إال اإلنسان ا يتحلى ال الكمال صفات مجيع ألن والصرب، واإلخالص الصدق
 .القبول تنل ومل فسدت األعمالَ فارقَِت فإذا ا، إال األعمال تتم ال وكذلك الثالث، الصفات

 عليه بالكالم نبتدىء ؛ الصدق هو الكمال مدارج يف والترقي الصاحل العمل على عثالبا كان وملا  
 .ثالثاً بالصرب مث ثانياً، باإلخالص مث أوالً،

 ومنهم والتفريع، التفصيل يف أسهب من فمنهم شىت، مذاهب الصدق تقسيم يف العلماء ذهب لقد  
 .واإلجياز االقتضاب مسلك سلك من
 الصدق لفظ أن اعلم: (فقال ستة معان للصدق تعاىل اهللا رمحه الغزايل اإلمام ماإلسال حجة ذكر فقد  

 الوفاء يف وصدق العزم، يف وصدق واإلرادة، النية يف وصدق القول، يف صدق: معان ستة يف يستعمل
 ذلك مجيع يف بالصدق اتصف فمن كلها، الدين مقامات حتقيق يف وصدق العمل، يف وصدق بالعزم،
 :صديق فهو

 املعـاريض  يف: وقيـل . فيه واخللف بالوعد الوفاء يدخل وفيه اإلخبار، يف يكون اللسان صدق -١ 
 .الكذب عن مندوحة

 احلركـات  يف باعث له يكون ال أن وهو ؛ اإلخالص إىل ذلك ويرجع واإلرادة، النية يف صدق -٢ 
 .تعاىل اهللا إال والسكنات
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 .تعاىل هللا العمل على العزم يف صدق -٣ 
 .العقبات بتذليل بالعزم الوفاء يف صدق -٤ 
 .به يتصف ال باطنه يف أمر على الظاهرة أعماله تدل ال حىت األعمال يف صدق -٥ 
) واحلـب  والتوكـل  والرضـا  والزهد، والتعظيم والرجاء كاخلوف الدين مقامات يف الصدق -٦ 

 ].٣٣٤ص/٤ج" الدين علوم إحياء["
 هـو  الصـدق : (فقال ثالثة حمالت للصدق ذكر فقد تعاىل هللا رمحه األنصاري زكريا القاضي وأما  

 يف فهـو  خيصه، وصف إىل حيتاج منها وكل واألفعال، والقلب اللسان وحمله للواقع، املطابق احلكم
 علـى  إيقاعها: األفعال ويف. األكيد العزم: القلب ويف. عليه هو ما على الشيء عن اإلخبار: اللسان
 الرسالة) ["به للمتصف واخللِق اهللا مدح: ومثرته املتصف، خبرب الوثوق: وسببه. واحلب النشاط وجه

 ].٩٧ص" القشريية
 قصـدوا  الصـوفية  السادة ولكن اللسان، صدق على قاصر املسلمني عوام عند الصدق ومفهوم  

 األفعـال  وصـدق  القلـب  صـدق  اللسان صدق إىل باإلضافة يشمل الذي العام مفهومه بالصدق
 واألحوال

 مبعـىن  الصـوفية  استعمله الصدق: (العقائد حواشي يف تعاىل اهللا رمحه شريف أيب ابن لعالمةا قال  
 شـرح  ["أحوالَه أعمالُه وال أعمالَه، العبد أحوالُ تكذب بأالَّ والباطن والظاهر والعالنية السر استواء
 منـها  ينبعث صفة هذا، مبفهومهم فالصدق] ٢٨٢ ص ١ ج. الصديقي عالن البن" الصاحلني رياض
 .املذمومة الناقصة الصفات عن والتخلي الكماالت، مدارج يف الترقي على واهلمة والتصميم العزم

 تعتـرض  اليت والعوائق العالئق حبال به يقطع السالك يد يف تعاىل اهللا سيف االعتبار ذا والصدق  
 للوقـوف  معرضاً ولكان قيالتر مدارج يف ينطلق أن استطاع ملا ولواله تعاىل، اهللا إىل سريه يف طريقه

 .واالنقطاع
 األعمـال  مجيع مفتاح هو اهللا للقاء التأهب صدق إنَّ: (تعاىل اهللا رمحه اجلوزية قيم ابن العالمة قال  

 والتوبـة  اليقظـة  من إليه السائرين ومنازل اهللا، إىل السالكني ومقامات اإلميانية، واألحوال الصاحلة
 ذلك فمفتاح واجلوارح، القلوب أعمال وسائر والتسليم والتفويض شيةواخل والرجاء واحملبة واإلنابة
) سـواه  رب وال غـريه  إله ال العليم، الفتاح بيد واملفتاح اهللا، للقاء واالستعداد التأهب صدق كله
 ].٢٢٣ص هـ٧٥١ سنة املتوىف اجلوزية قيم البن" اهلجرتني طريق["
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 القـوة  هو إذ العالية، اإلميان مراتب حنو سريعة طىخب يسري أن استطاع بالصدق السالك حتلى فإذا  
 .تعاىل اهللا إىل السلوك مقامات من مقام لكل الالزمة الصفة وهو واحملركة، الدافعة

 األعمـال  أسـاس  هـي  اليت النصوح بالتوبة ربه إىل إنابته يف العبد صدق هو السري مراحل فأول  
 .الكمال درجات وأول الصاحلة،

 ويطهر وشهواا، أمراضها من التخلص يف الكبري النجاح حيقق األمارة، النفس يبذ يف والصدق  
: بقوله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وصفه الذي الذوقي اإلميان إىل ينتهي حىت اخلبائث من القلب

"ذَاق نبيـاً  ومبحمـد  ديناً وباإلسالم رباً تعاىل باهللا رضي من اإلميان طعم ذاق..." ["اإلمياِن طَعم ."
 بـن  العباس عن والترمذي أمحد واإلمام عنه، اهللا رضي هريرة أيب عن اإلميان كتاب يف مسلم أخرجه
 ].عنه اهللا رضي املطلب عبد

 شـره،  من وأمان كيده من جناة يف املؤمن جيعل وساوسه من والتخلص الشيطان حماربة يف والصدق  
 .يتهوغوا إضالله من وقنوط يأس يف الشيطانَ جيعل كما

 واإليثـار  بالصدقة املستمرة ااهدة على اإلنسان حيملُ القلب من الدنيا حب إخراج يف والصدق  
 .قلبه على سيطرا من وينجو حبها من يتخلص حىت اخلريي، والتعاون

 واملثابرة، االستقامة على اإلنسان حيمل للعمل، وتصحيحاً اجلهل من ختلصاً العلم طلب يف والصدق  
 بصـدقهم  إال العلمـاء  نبغ وما قسط، وأكرب نصيب أوفر منه ينال كي الليايل وسهر املشاق وحتمل

 .وصربهم وإخالصهم
 كماله، يف سبباً علمه وجيعل دائم، ارتقاء يف العبد جيعل إذ وغايته، العلم مثرة هو العمل يف والصدق  
 حـب  من مطلوبه عن له وقفةامل العلل بعض السائر على يدخل قد وإال ذلك، يف إخالص من بد وال

 ...إليها وااللتفات والسمعة الشهرة
 ومعرفتـه  تعاىل اهللا رضاء وهي املنشودة الغاية طريق من الشوائب هذه يزيل الصدق يف فاإلخالص  

 .وحمبته
 النبـوة  بعد الدرجات أرفع سبحانه احلق اعتربه ولذلك آثاره، وعظيم الصدق أمهية تظهر هنا ومن  

 وهو نظامه، وفيه متامه، وبه األمر عماد الصدق: (تعاىل اهللا رمحه القشريي القاسم أبو لقا والرسالة،
 النبيني من عليهم اُهللا أنعم الذين مع فأُولئك ورسولَه اَهللا يِطِع ومن{ : تعاىل اهللا قال. النبوة درجة تايل

ِديقنيوالشهداِء والص والصاحلني نوحس القشـريية  الرسـالة ]) ["٦٩: النسـاء [} اًرفيق أولئك "
 ].٩٧ص
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: فقال صدقهم من وينتفعوا حاهلم من ليستفيدوا الصدق أهل يالزموا أن املؤمنني تعاىل اهللا أمر وهلذا  
 ].١١٩: التوبة[} الصادقني مع وكونوا اَهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا{
 صدقوا ِرجالٌ املؤمنني ِمن{: فقال املؤمنني من املختارة الفئة وأم بالقلة، الصادقني تعاىل اهللا ووصف 
 ].٢٣: األحزاب[} عليه اَهللا عاهدوا ما
 يف الصادقني وأقل الصاحلني أكثر ما: (الصادقني قلة إىل مشرياً تعاىل اهللا رمحه الكرخي معروف وقال  

 ].٨٧ص للسلمي" الصوفية طبقات!) ["الصاحلني
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع وعهدهم إميام يف يصدقوا مل الذين املنافقنيب تعاىل اهللا ندد كما  

 ].٢١: حممد[} هلُم خرياً لكانَ اَهللا صدقُوا فلو{: فقال
: فقـال  وجناتـه  نفعه سبب صدقه ويكون صدقه، مثار جيين القيامة يوم العبد أن تعاىل اهللا أخرب وقد  
 ].١١٩: املائدة[ }دقُهمِص الصادقني ينفَع يوم هذا{
 الفضـائل  كل يشمل الذي الرب إىل موصالً سبيالً الصدق وسلم عليه اهللا صلى الرسول اعترب وقد  

 مرتبـة  لنيـل  مفتاحاً بالصدق االتصاف دوام جعل كما اجلنة، لدخول العبد تؤهل اليت والكماالت
 يكتب حىت ليصدق الرجل وإن اجلنة، إىل ييهد الِبر وإن الِبر، إىل يهدي الصدق إن: "فقال الصديقية

 لَيكـِذب  الرجل وإن النار، إىل يهدي الفجور وإن الفجور، إىل يهدي الكذب وإن صديقاً، اهللا عند
 عن الرب كتاب يف ومسلم األدب، كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه" [كذاباً اهللا عند يكتب حىت
 ].عنه اهللا رضي مسعود ابن
 بينمـا  الفكـر،  وراحة القلب طمأنينة يثمر الصدق أن والسالم الصالة عليه الرسول أوضح وقد  

 بـن  احلسن عن روي فقد االستقرار، وعدم والشك واالضطراب القلق من حاالت الكذب يسبب
 ال مـا  إىل يريبك ما دع: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من حفظت: قال أنه عنهما اهللا رضي علي
 حـديث : وقال القيامة صفة كتاب يف الترمذي أخرجه" [ريبة والكذب طمأنينة الصدق فإن يريبك
 ].صحيح حسن

 القشـريي  القاسم أبو قال. الصديق منه وأعلى الصادق، هناك بل واحدة، مبرتبة الصادقون وليس  
ـ  أقواله، يف صدق من والصادق والعالنية، السر استواء الصدق أقل: (تعاىل اهللا رمحه يقوالصمـن  د 

 نفسـها  يف الصـديقية  ورتبة]. ٩٧ص" القشريية الرسالة) ["وأحواله وأفعاله أقواله مجيع يف صدق
 سـنام  ذروة عنـه  اهللا رضـي  الصـديق  بكر أبو نال وقد بعض، من أعلى بعضها متفاوتة، مراتب

 ].٣٢ :الزمر[} به وصدق بالصدِق جاَء والذي{: فقال بذلك تعاىل اهللا وشهد الصديقية،
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 العظمـى،  واخلالفـة  الكربى الوالية مقام الصديقية فمقام النبوة، مقام إال الصديقية مقام يعلو وال  
 الـنفس  لكمـال  والكشوفات املشاهدات وتتم التجليات وتعظم الفتوحات فيه تترادف املقام وهذا
 .صفائها وحسن

 
 :اخلالصة

 فيظهـر  ؛ قلبـه  يف ما حسب على وسكناته تهحركا جتري واإلخالص، بالصدق باطنه يعمر من إن  
 .رداءها اهللا ألبسه سريرة أَسر من ألن وأعماله، وأقواله أحواله يف الصدق

 يف الصـدق  يـالزم  أن تعـاىل  اهللا عن فهم من كل على حق: (تعاىل اهللا رمحه القرطيب العالمة قال  
 إىل ووصـل  باألبرار، حلق كذلك كان فمن األحوال، يف والصفاء األعمال، يف واإلخالص األقوال،
 ].٢٨٤ص/١ج عالن البن" الصاحلني رياض شرح) ["الغفار رضاء

 الصـالة  عليه قال. املنافقني صفات من الكذب ألن أقوالك يف صادقاً تكون أن املريد أيها فعليك  
 البخاري جهأخر" [خان ائتمن وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، حدث إذا: ثالث املنافق آية: "والسالم

 يف املنـاوي  قال. عنه اهللا رضي هريرة أيب عن اإلميان كتاب يف ومسلم اإلميان، كتاب يف صحيحه يف
 أن وهـو : وعـريف  اإلميان، وإظهار الكفر إبطان وهو: شرعي: ضربان النفاق: (احلديث هذا شرح
 ].٦٣ص/١ج" الصغري اجلامع شرح القدير فيض). "هنا املراد وهو عالنيته، خالف سره يكون

 ينال ال: (قيل لذلك بالتشهي، تنال ال العالية فاملقاصد تعاىل، اهللا إىل الوصول طلب يف صادقاً وكن  
 .واالجتهاد باجلد يناله بل) الوصول شهوة قلبه يف كان من الوصول

 .تعاىل اهللا إىل سريك يف والنشاط اهلمة منه لتنبعث بالصدق قلبك وعمر  
 ودليلك مرشدك مع عهدك يف بالصدق وعليك  مقبول وجهه فالصدق يااهللا قلت إن بالصدق وحتقق
 .وصولك وسرعة ترقيك على لك عوناً ذلك يكون حىت تعاىل اهللا إىل
 تتحقـق  حـىت  وسلم عليه اهللا صلى لرسوله اتباعك ويف وياً أمراً لربك موافقتك يف صادقاً وكن  

 .ومقامام مراتبهم مجيع يف ملر السالكني أُمنية فهي تعاىل، هللا بالعبدية
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 اإلخالص
 

 :تعريفه
 الطاعـة  يف سبحانه احلق إفراد اإلخالص: (اإلخالص معرفاً تعاىل اهللا رمحه القشريي القاسم أبو قال  

 اكتسـابِ  أو ملخلوق تصنٍع من آخر شيء دون تعاىل اهللا إىل التقرب بطاعته يريد أن وهو بالقصد،
 ويصح: وقال. تعاىل اهللا إىل التقرب سوى املعاين من معىن أو ملخلوق مدٍح حمبة أو الناس عند محمدٍة

 ].٩٦ - ٩٥ص" القشريية الرسالة) ["املخلوقني مالحظة عن الفعل تصفية اإلخالص: يقال أن
) لـه  رياء ال فاملخلص اخللق، مالحظة عن التوقي: اإلخالص: (تعاىل اهللا رمحه الدقاق علي أبو وقال  
 ].٩٦ - ٩٥ص" القشريية ةالرسال["

 النـاس  أجـل  من والعمل رياء، الناس أجل من العمل ترك: (تعاىل اهللا رمحه عياض بن الفضيل وقال
 ].٩٦ - ٩٥ص" القشريية الرسالة) ["منهما اهللا يعافيك أن واإلخالص شرك،

 وال فيكتبـه  ملـك  لمهيع ال العبد، وبني اهللا بني ِسر اإلخالص: (تعاىل اهللا رمحه اجلنيد اإلمام وقال  
 ].٩٦ - ٩٥ص" القشريية الرسالة) ["فيميله هوى وال فيفسده شيطان

 يسـكن  وال إخالصه يرى ال أن املخلص حق: (تعاىل اهللا رمحه األنصاري زكريا اإلسالم شيخ وقال  
 - ٩٥ص" القشـريية  الرسـالة ) ["رياء بعضهم مساه بل إخالصه، يكمل مل ذلك خالف فمىت إليه،
٩٦.[ 

 حظ للنفس يكون ال أن وهو واحد مقصد إىل ترجع اإلخالص يف املتنوعة والعبارات األقوال هذه  
 .إخالصه يرى ال وأن واملالية، والقلبية منها اجلسمية التعبدية، األعمال من عمل يف
 

 :والسنة الكتاب يف أمهيته
 والسـالم  الصالة عليه نبيه اىلتع اهللا أمر فيها، اإلخالص وجود على موقوفاً األعمال قبول كان ملا  

: الزمر[} الدين له مخِلصاً اَهللا أعبد أنْ أُمرت إني قلْ{: فقال األمة هلذه تعليماً عبادته يف باإلخالص
 لـه  خمِْلصـاً  اَهللا فاعبِد{: وجل عز وقال]. ١٤: الزمر[} ديين له خمِلصاً أعبد اَهللا قل{: وقال] ١١

هللا أال الدين الدين ٢: الزمر[}  اخلالص.[ 
 عن بعيدة تعاىل، له خالصة واملالية والفعلية القولية عبادام مجيع تكون أن خلقه تعاىل اهللا أمر كما  

 ].٥: البينة[} الدين له مخِلصني اَهللا ِليعبدوا إال أُِمروا وما{: فقال الرياء
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 الصـاحل  العمل هو وإنعام رضى لقاء القيامة يوم تعاىل اهللا لقاء إىل السبيل أن سبحانه احلق وأوضح  
 صـاحلاً  عمالً فَلْيعملْ ربِه ِلقاَء يرجو كان فمن{: فقال اخللق مالحظة من السليم اهللا، لوجه اخلالص
 ].١١٠: الكهف[} أحداً ربِه بِعبادِة يشِرك وال
 ثناء بعبادته يقصد أن وحتذِّره أعماله مجيع يف اإلخالص إىل العبد توجه الشريفة األحاديث وجاءت  

 أن وتوضح صاحبه، على مردود فهو تعاىل هللا باإلخالص يتصف مل عمل كل أن وتبني ومدحهم الناس
 األعمـال  ألن واملقاصد، النوايا من قلبه يف ما إىل ينظر بل العبد، أعمال ظاهر إىل ينظر ال تعاىل اهللا

 .مبقاصدها واألمور بالنيات،
. أخـرى  تارة السرائر شرك ومساه تارة، أصغر شركاً الرياء وسلم عليه اهللا صلى الرسول ىمس وقد  

 .عبادته يف أشركهم الذين الناس إىل وحييله القيامة، يوم املرائي من يتربأ سوف تعاىل اهللا أن وأخرب
 :املذكورة املعاين هذه وتوضح اإلخالص أمهية تبني اليت الشريفة األحاديث بعض وهذه  
 غـزا  رجـالً  أرأيت: "فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل رجل جاء: قال أمامة أيب عن -١  

 ثـالث  فأعادهـا  له، شيء ال: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ؟ له ما والذكر، األجر يلتمس
 مـن  يقبـل  ال وجل عز اهللا إن: قال مث له، شيء ال: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ويقول مرات،
 ].جيد بإسناد والنسائي داود أبو رواه" [وجهه به وابتِغي خالصاً، له كان ما إال العمل

 إىل ينظـر  ال اهللا إن: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عن -٢  
 ].الصلةو الرب كتاب يف مسلم رواه" [قلوبكم إىل ينظر ولكن صوِركم، إىل وال أجسامكم

 فقد يرائي صام من: "يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب مسع أنه عنه اهللا رضي أوس بن شداد عن -٣  
 الترغيب "يف كما البيهقي رواه" [أشرك فقد يرائي تصدق ومن أشرك، فقد يرائي صلى ومن أشرك،

 ].٣١ص/٢ج" والترهيب
 وشـرك  إياكم الناس أيها يا: "فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب خرج: قال لبيد بن حممود وعن -٤  

 ملـا  جاهداً صالته فيزين فيصلي، الرجل يقوم: قال ؟ السرائر شرك وما اهللا رسول يا: قالوا. السرائر
 ].صحيحه يف خزمية ابن رواه" [السرائر شرك فذلك إليه، الناس نظر من يرى

 علـيكم  أخـاف  ما أخوف إن: "لقا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن لبيد بن حممود وعن -٥  
 جـِزي  إذا وجل عز اهللا يقول. الرياء: قال ؟ اهللا رسول يا األصغر الشرك وما قالوا األصغر، الشرك
 رواه" [جـزاءً  عندهم جتدون هل فانظروا الدنيا، يف تراؤون كنتم الذين إىل اذهبوا: بأعماهلم الناس
 ].جيد بإسناد أمحد اإلمام
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 صـلى  اهللا رسول مسعت: قال الصحابة من وكان عنه، اهللا رضي فضالة أيب نب سعيد أيب وعن -٦  
 مـن : مناٍد نادى فيه، ريب ال ليوٍم القيامة يوم واآلخرين األولني اهللا مجع إذا: "يقول وسلم عليه اهللا

 الترمـذي  رواه" [الشرك عن الشركاء أغىن اهللا فإن عنده، من ثوابه فليطلب أحداً هللا عمله يف أشرك
 ].الكهف سورة تفسري التفسري، كتاب يف
 

 :اإلخالص أمهية يف العلماء أقوال
 علـى  قلبـه  من احلكمة ينابيع ظهرت إال يوماً أربعني عبد أخلص ما: "تعاىل اهللا رمحه مكحول قال  

 ].٩٦-٩٥ ص" القشريية الرسالة" ["لسانه
 ألنه اإلخالص،: (قال ؟ النفس على أشد شيء أي: تعاىل اهللا رمحه التستري اهللا عبد بن لسهل وقيل  

 ].٩٦-٩٥ ص" القشريية الرسالة) ["نصيب فيه هلا ليس
) والريـاء  الوساوس كثرة عنه انقطعت العبد أخلص إذا: (تعاىل اهللا رمحه الداراين سليمان أبو وقال  
 ].٩٦-٩٥ ص" القشريية الرسالة["
 قائمة، صور األعمال: [تعاىل اهللا محهمار السكندري اهللا عطاء ابن حكمة شرح يف عجيبة ابن وقال  

 اإلخـالص  وجود وأرواحها وأجساد، أشباح كلها األعمال]: (فيها اإلخالص سر وجود وأرواحها
 البدنيـة  لألعمـال  قيام ال كذلك ؛ ساقطة ميتة كانت وإال باألرواح إال لألشباح قيام ال فكما فيها،

 اهلمم إيقاظ) ["ا عربة ال خاوية وأشباحاً قائمة وراًص كانت وإال فيها، اإلخالص بوجود إال والقلبية
 ].٢٥ص/١ج عجيبة البن" احلكم شرح يف
 .أثره وكبري أمهيته عظيم يؤكدون وكلهم حيصى، أن من أكثر اإلخالص يف والعارفني العلماء وكالم  
 

 :اإلخالص مراتب
 وخـواص  واخلواص العوام صإخال: درجات ثالث على اإلخالص: (تعاىل اهللا رمحه عجيبة ابن قال  

 .اخلواص
 كحفـظ  واألخروية الدنيوية احلظوظ طلب مع احلق معاملة من اخللق إخراج هو: العوام فإخالص  

 .واحلور والقصور الرزق وسعة واملال البدن
 .الدنيوية دون األخروية احلظوظ طلب: اخلواص وإخالص  



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-١٥٨-

 بوظـائف  والقيـام  العبوديـة  حتقيق مفعباد بالكلية، احلظوظ إخراج: اخلواص خواص وإخالص  
 :الفارض ابن قال كما رؤيته، إىل وشوقاً حمبة الربوبية

ــاً   ــان نعيم ــن اجلن ــؤيل م ــيس س     ل
ــا    ١ ــها ألراكــ ــري أين أحبــ  غــ

١ 
 :آخر وقال

ــارٍ   ــوِف ن ــن خ ــدون م ــهم يعب     كل
ــحوا   ــان فيض ــكنوا اجلن ــأنْ يس     أو ب
 ــاِر رأي ــان والنـ ــيس يل يف اجلنـ     لـ

١ 

 ون النجـــاة حظـــاً جـــزيالًويـــر  
ــبيال    ــربوا السلسـ ــاٍض ويشـ  يف ريـ
ــديال    ــي بـ ــي ِبِحبـ ــا ال أبتغـ  أنـ

١ 
 تعاىل واهللا. أبداً شيخ غري من الرياء دقائق من والتخلص النفس من اخلروج ميكن ال واحلاصل: وقال
 ].٢٦ - ٢٥ص/١ج" احلكم شرح يف اهلمم إيقاظ) ["أعلم

 أن دون وجهه مبتغني اهللا ويعبدوا الدرجات أرفع إىل بإخالصهم ايرتقو أن الصوفية مقاصد وأمسى  
 :ثواباً يقصدوا

    فمــا مقصــودهم جنــات عــدنٍ   
    ســوى نظــِر اجلليــل وذا منــاهم   

١ 

   ــام ــانُ وال اخليـ ــور احلسـ  وال احلـ
  وهـــذا مقصـــد القـــوم الكـــرام 

١ 
 ثَمة يكن مل فلو. لذاتك عبدتك مناوإ جنتك، يف طمعاً وال نارك من خوفاً عبدتك ما: رابعة قالت كما
 اهللا يعبـدون  ألم طاعام عن انثنوا وملا عبادم عن تأخروا لَما نار، وال جنة وال عقاب، وال ثواب
 نعمه أدركوا أن بعد ورضوانه، قربه وطلب وحده، اهللا حب عمره قلب عن تصدر أعماهلم وألن هللا،

 .وإحسانه ِبره وذاقوا وآالءه،
 احلمقى بعض فهم كما - النار عن البعد يف يرغبون وال اجلنة، دخول حيبون ال أم هذا معىن وليس  
 الرغبـة  فقـدت  بأـا  وامها العدوية، رابعة بكالم يندد أخذ بعضهم فإن [- التصوف أعداء من

 وارتفعت، ما سمت ولكنها والرهبة، الرغبة حدود عن خترج مل فإا ومغالطة جهل وهذا. والرهبة
 ازدادت املـرء  إميان عظم فكلما وبعده، غضبه من ورهبتها وحبه، وقربه اهللا رضاء يف رغبتها فكانت
 النـار  يكرهـون  فهـم !] ؟ والنحيب واخلوف البكاء كثرية رابعة كانت وكم رغبته، ومست رهبته

 ورضـاه  اهللا حب مظهر األ ويطلبوا اجلنة وحيبون ونقمته، وغضبه اهللا سخط مظهر ألا وخيافوا
 قـد  فهي]. ١١: التحرمي[} اجلَنِة يف بيتاً عندك يل ابِن رب{: فرعون زوجة آسية قالت كما وقربه،
 .الدار قبل اجلوار طلبت اجلنة، تطلب أن قبل والقُرب الِعندية طلبت

ــيب   ــغفْن قَل ــدياِر ش ــب ال ــا ح     وم
ــديارا     ١ ــكن ال ــن س ــب م ــن ح  ولك

١ 
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 .تعاىل منه والرضا والقرب احلب لنوال إال اجلنة يف رغبتها تكن ومل
 الشخصـية،  ومنافعه البدنية لذائذه مالحظة عن يترفَّع غاياته وتسمو العبد مهة ترتفع عندما وهكذا  

 اخلالصـة،  بالعبودية والتحقق والقرب، احلب عباداته مجيع يف ويبغي أخروية، أم دنيوية كانت سواء
 .مطلبه يكون العبد مهة قدر فعلى

 أو اجلنـة،  بلذائـذ  والتمتع األخروي النعيم وعباداته طاعاته من يبغي الذي أن هذا من نقصد وال  
عي وال ضال، منحرف أنه النار، عذاب من اخلالصطـائع  مؤمن هو بل ؛ اهللا وعد من حمروم أنه ند 
 .لرم إخالصهم يف مهمهم ارتفعتو نيام، مست الذين أولئك مرتبة من أدىن مرتبته أن إال صاحل،

 لـدفع  وال ثواب جللب ال وحده، هللا والنواهي باألوامر القيام: (تعاىل اهللا رمحه السيوطي اإلمام قال  
 نفسه، ِلحظِّ عبد فإمنا العقاب، وخوف للثواب اهللا عبد من خالف هللا، اهللا عبد من حال وهذا عقاب،
 لإلمام" العلية احلقيقة تأييد) ["املقربني درجة يف وذاك األبرار، درجة يف لكنه أيضاً، حمباً هو كان وإن

 ].٦١ص السيوطي
 واحتقـار  متعين، اهللا عظَّم ما تعظيم": (التصوف قواعد "يف تعاىل اهللا رمحه زروق أمحد الشيخ قال  

 علـى ]. جنتـه  يف طمعـاً  وال ناره من خوفاً عبدناه ما: [قوهلم فَهم يصح فال كفراً، كان رمبا ذلك
 اسـتغناء  وإما مسلم، من احتقارمها يصح فال - تعاىل اهللا عظمهما وقد - هلما احتقاراً إما اإلطالق
 لشـيء،  ال تعـاىل  هللا عملوا بل بالعبادة يقصدومها مل نعم. مواله بركة عن للمؤمن غىن وال عنهما
} اِهللا لوجـهِ  نطِعمكم إنما{: تعاىل قوله يف ذلك وشاهد. لشيء ال النار من والنجاة اجلنة منه وطلبوا

 زروق أمحـد  للشـيخ " التصـوف  قواعد) ["تعاىل وجهه إرادة العمل ِعلَّة جعل إذ] ٩: اإلنسان[
 ].٧٦ص
 

 :السالك أعمال يف اإلخالص شوائب
 إىل سـريه  تعرقل حجب إال اآلفات هذه وما إخالصه، تشوب كثرية آفات السالك على تدخل قد  
 اخلالص طريق بيان مث خماطرها، من السالكني وحتذير إليها، اإلشارة الضروري من كان لذا ،تعاىل اهللا
 .تعاىل لوجهه خالصة السالك أعمال مجيع تكون حىت منها

 .املعبود عن وبالعبادة له املعمول عن به وحجابه به وإعجابه لعمله رؤيته: األول احلجاب  
: تعاىل هللا وعمله هو خملوق وأنه له، وتوفيقه عليه تعاىل اهللا فضلب علمه عمله رؤية من خيلصه فالذي  
 .فقط الكسب نسبةَ له أن إال]. ٩٦: الصافات[} تعملونَ وما خلَقَكُم واُهللا{



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-١٦٠-

: يوسف[} بالسوِء ألمارةٌ النفس إنَّ{: تعاىل اهللا وصفها كما أا وعلم النفس، صفات يف دقق وإذا  
 قولـه  معـىن  يتذوق وعندئٍذ ومنة، تعاىل اهللا من فضل حمض هو منه ريصد خري كل أن أدرك]. ٥٣
 ].٢١: النور[} أحٍد من منكُم زكى ما ورمحته عليكم اِهللا فضلُ ولوال{: تعاىل

  ا وإعجابه أعماله رؤية من العبد فتخلص يف اإلنسان فليجتهد دخائلها، ومعرفة نفسه مبعرفة يكون 
 .املعرفة هذه حتصيل

 .اآلخرة يف أو الدنيا يف يكون أن إما والعوض لعمله، العوض طلبه: الثاين جاباحل  
 الظهـور  وحب والشهرة، السمعة شهوة ومنها املنوعة، الشهوات فطلبه الدنيا، يف يكون الذي أما  

 .واملعارف واملكاشفات واملقامات لألحوال طلبه وكذلك ذلك، وغري
 وحمبوبه مطلوبه غري إىل ملتفت كل ناصحاً تعاىل اهللا رمحه أرسالن الشيخ الكبري العارف يقول وهلذا  

 احلان مخرة) ["مغرور أنت واملكاشفات، املقامات أسري يا والعبادات، الشهوات أسري يا: (ومقصوده
 عنـدها  فالوقوف اخللق، عامل ومن األغيار مجلة من ألا أسريها كان وإمنا]. ١٧٧ص" األحلان ورنة
 ].٤٢: النجم[} املنتهى ربك إىل وأنَّ{: تعاىل قال تعاىل، خالقها معرفة إىل لالوصو عن قاطع

 التفـت  ما صادقاً كنت لو إذ: (كالمه على معلقاً تعاىل اهللا رمحه النابلسي الغين عبد الشيخ ويقول  
 عـداه،  ما مجيع دون وحده تعاىل إليه القصد وألفردت مكاشفة، وال مقام وال عبادة، أو شهوة إىل

تدالتنوير "يف السكندري اهللا عطاء ابن ونقل: قال مث. سواه ما وتركت تعاىل، فيه واهلمة العزم وجلَر 
 حىت اهللا إىل الويل يصل لن: (يقول أنه عنه، اهللا رضي املرسي العباس أيب شيخه عن" التدبري إسقاط يف

 وترقيـت  األكوان ذروة إىل رفعت لو: (بعضهم كالم ومن). تعاىل اهللا إىل الوصول شهوة عنه تنقطع
 رمحـه  الفارض ابن ويقول) األلباب أُويل من فلست عني طرفة بشيء اغتررت مث مكان، ال حيث إىل
 :تعاىل اهللا

ــى   ــيء جتلَّ ــل ش ــن ك ســال يل ح     ق
ــدي وراك    ١ ــت قصـ ــلَّ فقلـ  يب تمـ

١ 
 ورنـة  احلـان  مخرة) ["وانقطاع راراغت عندها والوقوف واملخلوقات، املكونات حسن إىل فااللتفات
 ].٢٩ص تعاىل اهللا رمحه النابلسي الغين لعبد الدمشقي أرسالن الشيخ رسالة شرح" األحلان

 :حاله هذا ملن ناصحاً بعضهم ويقول  
: تعاىل اهللا رمحه اهللا عطاء ابن ويقول  حلْنا مثِلها فعن عنها فحلْ عليك تجتلَى املراتب كلَّ ترى ومهما

) أمامـك  تطلـب  الذي: احلقيقة هواتف نادته إال هلا، كشف ما عند تقف أن سالك مهةُ أرادت ما(
 ].٥١ص/١ج" احلكم شرح يف اهلمم إيقاظ["
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  حجب إليها، فيطمئن يناهلا أن إما وذلك خفية، شهوة وغريها املقامات هلذه العبِد وطلبا وي عن 
 لتحصيلها فيجتهد وسيلة، تعاىل واهللا غاية، جعلها أنه إال ا،إليه سار عندما يناهلا ال أن وإما ؛ املقصود

 بإرشـاد  العنايـةُ  الحظتـه  إذا إال القهقرى، يرجع وعندئٍذ وييأس، ويقنط عزمه، فيفتر يصل، فال
 .خاسراً وجهه على وانقلب منقطعاً، دام وإال الورطة، هذه من التخلص فيمكنه املرشدين،

 .النار من والنجاة اجلنة دخولف: اآلخرة يف العوض طلب وأما  
 الصـالة  عليـه  عنه روي فقد ؛ بعمله ال تعاىل اهللا برمحة اجلنة دخول أن يعتقد بأن سريه وتصحيح  

 يتغمدين أن إال أنا، وال: قال ؟ اهللا رسول يا أنت وال: قالوا بعمله، اجلنة أحدكم يدخل لن: "والسالم
 ].املنافقني صفات كتاب يف ومسلم املرضى كتاب يف البخاري رواه" [برمحته اهللا
 اجلنـة  دخول ينال ال وأنه حمض، عبد بأنه ِعلْمه عمله على العوض طلب من العبد يخلِّص فالذي  

 حملـض  تعـاىل  هللا عبادتـه  إذ شيئاً، سيده مع ميلك ال والعبد تعاىل، اهللا بفضل إال النار من والنجاة
 وكـذلك  ؛ واآلخـرة  الدنيا يف تعاىل اهللا من وإحسان ضلٌتف والثواب األجر من يناله فما العبودية،
 النعم، هذه على اهللا شكر يف يسارع عليه، اهللا نعم مجلة من التوفيق هذا شهد ما فإذا للعبادة، توفيقه
 .لعمله العوض طلب من خيلص عندئٍذ

 :بشيئني يكون بعمله رضاه من وإنقاذه وختليصه ا، واغتراره أعماله عن رضاه: الثالث واحلجاب  
 فيـه  وللنفس نصيب، فيه وللشيطان إال األعمال من عمل فقلَّ أعماله، يف عيوبه على إطالعه -١  

 .حظ
 التفـات  عـن  سئل عندما وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول إليه أرشدنا فقد الشيطان، نصيب أما  

 كتـاب  يف البخاري واهر" [العبد صالة من الشيطان خيتلسه اختالس هو: "فقال صالته، يف الرجل
 حسـن : وقـال  الصالة أبواب كتاب يف والترمذي. عنها اهللا رضي عائشة عن الصالة صفة أبواب
 ].صحيح

 قلبـه  التفات فكيف حلظة، أو طرفة االلتفات هذا كان فإذا: (تعاىل اهللا رمحه اجلوزية قيم ابن يقول  
 ].٥١ص/٢ج" السالكني مدارج) ["يةالعبود من للشيطان نصيب أعظم هذا! تعاىل اهللا سوى ما إىل
 .العارفني من البصائر أهل إال يعرفه فال العمل، من النفس حظ وأما  
. وشروطها والباطنة الظاهرة وآداا العبودبة حقوق من جالله جل الرب يستحقه مبا العبد علم -٢  
 مـن  الضـعيف  العاجز العبد وأين تعاىل، اهللا جتاه مقصراً نفسه لرأى والنهار بالليل العبد اجتهد فلو
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 حـق  اَهللا قـدروا  وما{: فقال التقصري منه خلقه موقف أن اهللا حضرة لنا بين هلذا ؟ األكوان خالق
 ].٦٧: الزمر[}قدِرِه

 
 :اخلالصة

 كطلـب  بـاخللق،  التعلـق  مصدرها أكان سواء والشوائب، العلل من العمل تصفية اإلخالص إن  
 العوض وطلب به، كاالغترار بالعمل، التعلق مصدرها كان أو ذمهم، من واهلرب وتعظيمهم مدحهم
 ...عنه
: الذرايات[} اِهللا إىل فَِفروا {قلوم يف اهللا نداء ومسعوا هللا، دينهم أخلصوا العالية اهلمم أهل فإن لذا  

 .إليك وجئت ورائي كلهم الناس تركت: له ملبياً قائلهم وقال احلق، هلاتف فاستجابوا] ٥٠
 

 الصرب
 

 :تعريفه
 هـو : الصرب: (تعاىل اهللا رمحه املصري النون ذو قاله ما وأمهها كثرية، بتعاريف الصرب العلماء عرف  

 بسـاحة  الفقر حلول عند الغىن وإظهار البلية، غصص جترع عند والسكون املخالفات، عن التباعد
 ].١٩٤ص/١ج عالن البن" الصاحلني رياض شرح) ["املعيشة

 العقل يقتضيه ما على النفس حبس: الصرب: (مفرداته يف تعاىل اهللا رمحه األصفهاين الراغب ذكره وما  
 ].١٩٤ص/١ج عالن البن" الصاحلني رياض شرح) ["عنه حبسها يقتضيان عما أو الشرع أو
 لغري البلوى أمل من الشكوى ترك هو: الصرب: (تعريفاته يف تعاىل اهللا رمحه اجلرجاين السيد ذكره وما  
 ].١٩٤ص/١ج عالن البن" الصاحلني رياض شرح) ["هللا

 كما ؛ غريه إىل اهللا شكوى ينافيه إمنا الصرب، تنايف ال تعاىل هللا الشكوى أن السيد تعريف من ويفهم  
 يرمحـك،  ال من إىل يرمحك من أتشكو هذا يا: فقال وضرورة فاقة آخر إىل يشكو رجالً بعضهم رأى
 :أنشد مث

    اصـــرب هلـــاوإذا عرتـــك بليـــة ف
ــا  ــن آدم إمنـ ــكوت إىل ابـ     وإذا شـ

١ 

ــم      ــك أعل ــه ب ــرمي فإن ــبر الك ص 
ــرحم    ــذي ال ي ــرحيم إىل ال ــكو ال  تش

١ 
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 :أقسامه
 طالب أليب" القلوب قوت"و للغزايل،" اإلحياء "كتاب انظر [منوعة تقسيمات للصرب العلماء ذكر  

 هـذه  إىل ترجـع  وكلـها  ،]املوسعة كتبال من ذلك وغري القيم، البن" السالكني مدارج"و املكي،
 .املصائب على وصرب املعاصي، عن وصرب الطاعات، على صرب: الثالثة األنواع

 والبدنية املالية العبادات على الدائمة واملثابرة اهللا، شرع على االستقامة هو: الطاعات على فالصرب  
 االبتالء أنواع من ذلك يعترض ما على والصرب املنكر، عن والنهي باملعروف األمر ومواصلة والقلبية،
 ما يصيبه أن بد ال وجهاده دعوته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن ورث من ألن ؛ احملن وصنوف
 يوصي لقمان عن حكاية تعاىل قال وأذى، وحماربة تكذيب من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصاب
 ].١٧: لقمان[} أصابك ما على واصِبر املنكَِر عِن وانه وِفباملعر وأمر الصالةَ أِقِم بني يا{: ابنه
 والنصـح  الصـاحل،  والعمل اإلميان،: أربع بصفات حتقَّقوا من هم الناجني أن تعاىل اهللا أقسم وقد  

 وعِملوا آمنوا الذين إال . خسٍر لفي اإلنسانَ إنَّ . والعصِر{: تعاىل فقال. ذلك على الصرب مث لألمة،
 ].العصر[} بالصِرب وتواصوا باحلق وتواصوا اِلحاِتالص

 دوافع وقمع اعوجاجها، وتقومي احنرافها، وحماربة نزواا، يف النفس جماهدة هو: املعاصي عن والصرب  
 اهلدايـة  إىل وصل غيها عن وردها وزكاها جاهدها ما فإذا ؛ فيها الشيطان يثريها اليت والفساد الشر
 املفلحني من وكان]. ٦٩: العنكبوت[} سبلَنا لَنهِدينهم فينا جاهدوا والذين{: تعاىل هللا قال التامة،
 وقولـه  ،]١٥-١٤: األعلى[} فصلَّى ربِه اسم وذكر تزكَّى من أفلَح قد{: بقوله تعاىل اهللا ببشارة
-٤٠: النازعـات [} املأوى هي نةَاجلَ فإنَّ . اهلوى عن النفس وى ربِه مقام خاف من وأما{: تعاىل
٤١.[ 

 - عباده إميان خيترب تعاىل اهللا فإن وابتالء، امتحان دار الدنيا احلياة أن مبا: املصائب على الصرب وأما  
 الطيـب،  مـن  اخلبيـث  مييز كي احملن بصنوف املؤمنني ويمحص املصائب، بأنواع - م أعلم وهو

 .املنافق من واملؤمن
]. ٢-١: العنكبـوت [} يفتنونَ ال وهم آمنا يقولوا أنْ يتركُوا أن الناس أحِسب . امل{: تعاىل قال  

 أمـواِلكُم  يف لَتبلَـونَّ {: تعـاىل  قـال  األهل، يف أو البدن يف أو املال يف املصائب هذه أكانت سواء
 مـن  ونقْـصٍ  واجلوِع اخلوِف ِمن بشيٍء ولَنبلُونكَم{: تعاىل وقال]. ١٨٦: عمران آل[} وأنفُِسكُم
 راجعونَ إليِه وإنا هللا إنا قالوا مصيبة أصابتهم إذا الذين . الصابرين وبشِر والثَّمراِت واألنفُِس األمواِل

 .عليهم أولئك صلوات ِهم ِمن١٥٧-١٥٦: البقرة [}ورمحةٌ رب.[ 
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 يعلم ألنه والسرور، بالرضا بل ؛ والتسليم رببالص املصائب هذه يتلقى الصادق املؤمن أن شك وال  
 الصـالة  عليـه  قـال  كما سيئاته، وحمو ذنوبه لتكفري إال خالقه من عليه نزلت ما النكبات هذه أن

 الشوكة حىت غم، وال أذى وال حزٍن، وال هم وال وصٍب، وال نصٍب من املسلم يصيب ما: "والسالم
 كتـاب  يف ومسلم املرض، كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه" [طاياهخ من ا اهللا كفَّر إال يشاكها
 إمنا النوازل هذه أن يعلم أنه كما]. املرض: والوصب. عنهما اهللا رضي هريرة وأيب سعيد أيب عن الرب

 والتسـليم،  بالرضا تلقاها هو إذا ؛ تعاىل اهللا عند رفيعة ومنازلَ عالية درجات الصابرين املؤمنني ترفع
 ويف جسـده  يف اهللا ابتاله بعمله ينلها مل مرتلة تعاىل اهللا من للعبد سبقت إذا: "السالم عليه قال كما
 يف داود أبـو  رواه" [وجل عز اهللا من له سبقت اليت املرتلة ينال حىت ذلك على صبره مث وماله، أهله
ـ  بن حممد عن) ٣٠٧٤ (رقم للذنوب املكفرة األمراض باب اجلنائز كتاب يف سننه  السـلمي  دخال
 ].عنه اهللا رضي

 
 :فضله يف ورد ما وبعض أمهيته

  حـني  املؤمن وعدة البالء، عند العافية ومصدر اإلنسان، سعادة وسر اإلميان، نصف الصرب  تـدهلم 
 االسـتقامة  على ومحلها لنفسه، جماهداته يف السالك سالح وهو احملن، وتتواىل الفنت وحتدق اخلطوب
 مقامـه  ورفيع أمهيته ولعظيم. والضالل الفساد مهاوي يف االنزالق من صنهاوحت تعاىل اهللا شرع على

 باهللا استعينوا{: فيقول به تعاىل اهللا يأمر فتارة. موضعاً تسعني حنو يف الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا ذكره
 البأسـاء  يف والصـابرين {: فيقـول  أهله على يثين آخر موطن ويف]. ١٢٨: األعراف[} واصربوا
 اآليات بعض ويف]. ١٧٧: البقرة[} املُتقونَ هم وأولئك صدقوا الذين أولئك البأس وحني راءوالض
 تعـاىل  اهللا يبني وطوراً] ١٤٦: عمران آل[} الصابرين يِحب واُهللا{: فيقول للصابرين حمبته عن خيرب
 ويف]. ١٥٣: البقـرة [} الصـابرين  مع اَهللا إنَّ{: فيقول ونصرة وتأييد حفظ معية للصابرين معيته

 بغـري  أجـرهم  الصـابرون  يوفَّى إنما{: فيقول حساب بغري هلم اجلزاء إجياب عن خيرب آخر موضع
 بالصـرب  الرفيع املقام هذا نالوا قد املرشدين اهلداة أن يبني آخر موطن ويف]. ١٠: الزمر[} حساٍب
 ]٢٤: السجدة[} ربواص ملَّا بأمِرنا يهدونَ أِئمةً منهم وجعلْنا{: فيقول
 املـؤمن  سـعادة  يف عميق أثر من له وما الصرب، فضل مؤكدةً الكثرية النبوية األحاديث جاءت ولقد
 .الدهر ونوائب احلياة صدمات وتلقيه
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 األذى صـنوف  وحتمله والسالم، الصالة عليه اهللا رسول صرب عن املستفيضة األخبار تواردت كما  
 .وتضحية وجهاد صرب كلها وسلم عليه اهللا صلى الرسول وحياة الشدائد، وأنواع

 
 :الشريفة األحاديث من يسرية نبذة وهذه

 مـن  أحـد  أُعطي ما: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عنه اهللا رضي اخلدري سعيد أيب عن -١  
 كتـاب  يف داود وأبـو  والنسائي ومسلم صحيحه يف البخاري رواه" [الصرب من وأوسع خرياً عطاء
 ].والصلة الرب كتاب يف والترمذي اة،الزك

 ألمـر  عجباً: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي سنان بن صهيب وعن -٢  
 لـه،  خرياً فكان شكر سراء أصابته إن: للمؤمن إال ألحد ذلك وليس خري، له كله أمره إن ؛ املؤمن
 ].والرقائق الزهد كتاب يف مسلم رواه" [له خرياً فكان صرب ضراء أصابته وإن

 اهللا رسـول  قـال : قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من شيخ عن وثاب بن حيىي وعن -٣  
 وال خيـالطهم  ال الذي من خري أذاهم على ويصرب الناس خيالط الذي املسلم: "وسلم عليه اهللا صلى
 ].القيامة صفة كتاب يف الترمذي أخرجه" [أذاهم على يصرب

 نبياً حيكي والسالم، الصالة عليه اهللا رسول إىل أنظر كأين: قال عنه اهللا رضي مسعود ابن وعن -٤  
 فإم لقومي اغفر اللهم: "يقول وهو وجهه عن الدم ميسح وهو فأدموه، قومه، ضربه اهللا، أنبياء من
 اجلهـاد  كتـاب  يف ومسـلم  األنبياء، أحاديث كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه" [يعلمون ال

 ].والسرية
 أحـد  ال: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي األشعري موسى أيب وعن -٥  

رإنه ؛ وجل عز اهللا من ؛ مسعه أذى على أصب كرشجعلُ به، ليويـرزقهم  ويعـافيهم  الولـد،  له وي "
 ].وأحكامهم فقنياملنا صفات كتاب يف ومسلم التوحيد، كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه[
 

 :إليه ودعوم بالصرب الصاحلني حتقق
 يف جادين الصرب عنه وورثوا وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول أثر عليهم اهللا رضوان الصحابة تتبع  
 .الوهن إليه يتطرق ال وثبات اخلَور، تعرف ال وعزمية اليأس، يعرف ال بإميان اإلسالم، نشر
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 وزمان عصر كل يف الروح هذه انتقلت وهكذا الصابرة، اإلميانية الروح هذه عنهم التابعون أخذ مث  
 وهـم  اهللا أمـر  يأيت حىت ظاهرين أميت من طائفة تزال ال: "والسالم الصالة عليه قال. هذا يومنا إىل

 ].عنه اهللا رضي شعبة بن املغرية عن االعتصام كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه" [ظاهرون
 أعوذ وإين قبضه، أحب اهللا إن: (الصاحل ولده مات ملا عنه اهللا رضي العزيز عبد بن رعم سيدنا قال  
 ).اهللا حمبة خيالف األمور من شيء يف حمبة يل تكون أن باهللا
 سـت  - حيـدث  وهو - عقرب لدغته حني عنه اهللا رضي مالك لإلمام وقع ما الصرب أروع ومن  

 اهللا صلى اهللا رسول حلديث تعظيماً كالمه يقطع ومل الس، مت حىت ويتلوى يصفر فصار مرة، عشرة
 ].٣ص/١ج" مالك موطأ على الزرقاين شرح ["وسلم عليه

 لـيس : (النون ذو له فقال أَنةً، أنَّ يكلمه كان فبينما يعوده، مريض على املصري النون ذو ودخل  
) بضـربه  يتلذذ مل من حبه يف صادقب ليس بل: املريض فقال ضربه، على يصرب مل من حبه يف بصادق

 ].٧٧ص للطوسي" اللمع["
 ).تنقشع مث سحابة: (قال بالء به نزل إذا شربمة ابن وكان  
 :بقوله فتمثل الصرب عن الشبلي سئل فقد طريف، ومنطق عجيب، كالم الصرب يف وللصوفية  

صابر به فاستغاث الصرب فلله  صرباً بالصرب احملب فصاح الصــرب ضـوا  لقـد  الصـوفية،  درتعر 
 أصـابتهم  إذا الـذين {: قوله يف تعاىل اهللا وصف عليهم وانطبق الصرب، ظالل يف األكرب اهللا لرضوان
 ].١٥٦: البقرة[} راِجعونَ إليِه وإنا ِهللا إنا قالوا مضيبةٌ

: الصـابرين  أجر ولنعم حساب، بغري أجرهم رم يوفيهم بأن جديرين كانوا ولذا اهللا، وإىل هللا فهم  
}عليهم أولئك صلوات ِهم ِمنبةٌ ر١٥٧: البقرة[} ورمح.[ 
 لصـنوف  تعرض الذي وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول هو الصرب يف وقدوم األعلى، مثلهم إن  

 الصـالة  علـيهم  الكرام والرسل األنبياء سنة وهذه وثباتاً، صرباً إال يزدد فلم ؛ احملن وشىت االبتالء
 .لسالموا
 ].٣٥: األحقاف[} الرسِل ِمن العزِم أولُو صبر كما فاصِبر{: تعاىل قال  
: بقولـه  املشـركني  أذى على والصرب الرسالة، وأعباء الدعوة مشاق بتحمل تعاىل اهللا أوصاه ولقد  
}ِبروما واص كرنْ وال باِهللا إال صبوال عليهم حتز كيٍق يف تونَ مما ض١٢٧: النحل [}ميكُر.[ 
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 :اخلالصة
 ال ؛ تعـاىل  اهللا إىل السـالكني  وسبيل اخلريات، ومفتاح األصفياء، وحلية األنبياء، صفة الصرب إن  

 .يناسبه صرب مقام لكل إذ سريه، مراحل من مرحلة أية يف عنه السالك يستغين
 .الرب حكم على القلب حبس الصرب: (تعاىل اهللا رمحه عجيبة ابن قال  
 .املخالفات ورفض الطاعات مشاق على القلب حبس: العامة ربفص  
 طريـق  سـلوك  يف األهـوال  وارتكاب وااهدات، الرياضات على النفس حبس: اخلاصة وصرب  

 .الستور رفع وطلب احلضور، دوام يف القلب مراقبة مع األحوال
 النظـرة  دوام أو واملعاينـات،  املشـاهدات  حضرة يف والسر الروح حبس: اخلاصة خاصة وصرب  

 ].٦ص" التصوف حقائق إىل التشوف معراج) ["احلضرة يف والعكوف
 مل مـن  ؛ تعاىل اهللا إىل السري أركان هي والصرب، واإلخالص الصدق: الثالث الصفات فهذه وأخرياً  
 .سائر أنه زعم ولو وواقف موصول، أنه زعم ولو مقطوع فهو وسلوكه سريه عليها يبِن
 هـو  ذلك على والصرب الطلب، توحيد الصدق حقيقة أن كما املطلوب، توحيد صاإلخال وحقيقة  
 .الكمال عني
 

 الورع
 

 :ومراتبه تعريفه
 تعريفات) [احملرمات يف الوقوع من خوفاً الشبهات اجتناب هو: (تعاىل اهللا رمحه اجلرجاين السيد قال  

 ].١٧٠ص السيد
 ممـا  حذراً به بأس ال ما ترك العلماء عند هو: (تعاىل اهللا رمحه الصديقي عالن بن حممد العالمة وقال  
 ].٢٦ص/٥ج" الصاحلني رياض شرح الفاحلني دليل) ["بأس به
 معـراج ) ["عاقبتـه  تكـره  ما ارتكاب عن النفس كف الورع: (تعاىل اهللا رمحه عجيبة ابن وقال  

 ].٧ص" التشوف
 .ا يتحقق أن الكمال طالب يسعى اليت مراتبه نبني الورع معىن ولتوضيح  
 صـلى  اهللا رسول إلرشاد اتباعاً املخالفات، محأة يف يتردى ال حىت الشبهات ترك هو: العوام فورع  
 كـثري  يعلمهن ال مشتبهات، أمور وبينهما بين، احلرام وإن بين، احلالل إن: "قوله يف وسلم عليه اهللا
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 احلـرام،  يف وقـع  الشبهات يف وقع منو وعرضه، لدينه استربأ فقد الشبهاِت اتقى فمن الناس، من
..." حمارمه اهللا محى وإن أال محى، ملك لكل وإن أال فيه، يرتع أن يوشك احلمى حول يرعى كالراعي

 رضـي  بشري بن النعمان عن املساقاة كتاب يف ومسلم اإلميان، كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه[
 ].عنهما اهللا
 يف يهجس عما يتورعون القلوب فأهل. وظلمة قلق يف جيعلهو القلب يكدر ما ترك: اخلواص وورع  

 حـني  هلـم  منبه أعظم الصافية وقلوم ؛ الوساوس من صدورهم يف يحيك وما اخلواطر، من قلوم
: بقولـه  وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول ذلك إىل أشار كما ؛ حكم يف يشكُّون أو أمر يف يترددون

 ،]صحيح حسن حديث: وقال القيامة صفة كتاب يف الترمذي رواه[" يريبك ال ما إىل يريبك ما دع"
 يف مسـلم  رواه" [الناس عليه يطَّلع أن وكرهت نفسك يف حاك ما واإلمث اخللق، حسن الرب: "وبقوله
 ].وتردد جال أي: حاك. عنه اهللا رضي مسعان بن النواس عن والصلة الرب كتاب

) فاتركه نفسك يف حاك ما الورع، من أسهل رأيت ما: (ىلتعا اهللا رمحه الثوري سفيان يقول هذا ويف  
 ].٥٤ص" القشريية الرسالة["
 وعكـوف  تعـاىل،  اهللا غري يف الطمع باب وسد تعاىل، اهللا بغري التعلق رفض: اخلاصة خاصة وورع  

 مـا  كل أن يرون الذين العارفني ورع هو وهذا سواه، شيء إىل الركون وعدم تعاىل، اهللا على اهلمم
 .عليك شؤم هو تعاىل اهللا عن يشغلك

 ].٥٤ص" القشريية الرسالة) ["اهللا سوى ما كل عن تتورع أن الورع: (تعاىل اهللا رمحه الشبلي قال  
 

 :فضله
 اهللا رمحـه  البصري احلسن دخل فلقد الكمال، خصال لكل جامعة صفة الورع أن يتضح سبق مما  
 النـاس،  يعظ الكعبة إىل ظهره أسند قد عنه اهللا ضير طالب أيب بن علي أوالد من غالماً فرأى مكة
. الطمـع : قـال  ؟ الـدين  آفة فما: قال الورع،: فقال ؟ الدين مالك ما: (وقال احلسن عليه فوقف

 الرسالة) ["والصالة الصوم من مثقال ألف من خري الورع من ذرة مثقال: وقال منه، احلسن فتعجب
 ].٥٤ص" القشريية

 مداومتـه  وال علمه، كثرةُ العبد فهم على يدل ليس: (تعاىل اهللا رمحه لسكندريا اهللا عطاء ابن قال  
 الطمـع،  رق مـن  والتحـرر  بقلبه، إليه واحنياشه بربه غناه وفهمه نوره على يدل وإمنا ورده، على

 ].٧ص" التشوف معراج) ["الورع حبلية والتحلي
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 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول وصية من العبادة أنواع أرقى وأنه الورع، مرتلة على أدلَّ وليس  
 عن ماجة ابن رواه" [الناس أعبد تكن ورعاً كن هريرة أبا يا: "قال حيث عنه، اهللا رضي هريرة أليب
 ].حسن بإسناد - والتقوى الورع باب - الزهد كتاب يف هريرة أيب
 ينظر مل من: (عنه اهللا رضي معاذ بن حيىي قال كما الكربى، اإلهلية املنح لنيل سبيالً الورع كان وهلذا  
 ].٥٤ص" القشريية الرسالة) ["العطاء من اجلليل إىل يصل مل الورع، من الدقيق يف
 يف وسلم عليه اهللا صلى الرسول إليه أشار أثره، وعظيم شأنه، وعلو مرتلته، ورفعة الورع، وألمهية  

 :بعضها هنا نورد كثرية، أحاديث
: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي الصحايب السعدي عروة بن عطية عن -١  
 كتاب يف الترمذي رواه" [بأس به مما حذراً به بأس ال ما يدع حىت املتقني، من يكون أن العبد يبلغ ال"

 ].غريب حسن حديث: وقال القيامة صفة
 العلـم  فضل: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي اليمان بن حذيفة عن -٢  
 ].حسن بإسناد والبزار ،"األوسط "يف الطرباين رواه" [الورع دينكم وخري العبادة، فضل من خري

 فيـه  كن من ثالث: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي أنس عن وروي -٣  
 يرد وِحلم اهللا، حمارم عن حيجزه رعوو الناس، يف به يعيش خلُق: اإلميان واستكمل الثواب استوجب

 "].والترهيب الترغيب "يف كما البزار رواه" [اجلاهل جهل به
 أين لـوال : "فقـال  الطريق يف مترة وجد وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عنه اهللا رضي أنس عن -٤  

 يف مسلم ورواه الزكاة، كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه" [ألكلتها الصدقة من تكون أن أخاف
 ].الزكاة كتاب يف صحيحه

 الصـدقة،  متر من مترة عنهما اهللا رضي علي بن احلسن أخذ: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عن -٥  
 أو الصدقة، نأكل ال أنا علمت أما ا، ارِم كخ، كخ: "وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال.فيه يف فجعلها

 يف صـحيحه  يف مسـلم  ورواه الزكاة، كتاب يف صحيحه يف يالبخار رواه" [الصدقة لنا حتل ال أنا
 ].الزكاة كتاب

 والتـابعني  الصـحابة  ذكر لنا حييون إمنا املتسامية، الورع مبراتب يتحققون إذ الصوفية السادة وإن  
 .عليهم اهللا رضوان
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 فمـا  شـبهة،  يهف أن الغالم أخربه مث غالمه، به أتاه طعاماً أكل عنه اهللا رضي الصديق أن روي فقد  
 يف البخـاري  أخرجه [بطنه يف شيء كل فقاء فمه، يف يده أدخل أن إال عنه اهللا رضي الصديق وسع

 ].اجلاهلية أيام باب صحيحه
" القشريية الرسالة) ["احلرام من باب يف نقع أن خمافة احلالل من باباً سبعني ندع كنا: (يقول وكان  

 ].٥٣ص
 ينتفع إمنا: (وقال مشامه على فقبض الغنائم، من مسك عنه اهللا رضي يزالعز عبد بن عمر إىل وحملَ  
 ].٥٥ص" القشريية الرسالة) ["املسلمني دون رحيه أجد أن أكره وأنا برحيه، هذا من
 قدمت ؛ مسنت فلما احلمى، إىل وسقتها إبالً، اشتريت: (قال عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد وعن  
 .ِسماناً إبالً فرأى السوق عنه هللا رضي عمر فدخل ا،
 ؟ هذه ملن: فقال  
 .عمر بن اهللا لعبد: فقيل  
 !؟ اإلبل هذه ما: وقال املؤمنني أمري ابن... بخ بخ! اهللا عبد يا: يقول فجعل  
 .املسلمون يبتغي ما أبتغي احلمى إىل ا وبعثت اشتريتها" هزيلة "أنضاء إبل: قلت  
 مالك، رأس خذ عمر بن اهللا عبد يا! املؤمنني أمري ابن إبل اسقوا املؤمنني، مريأ ابن إبل ارعوا: فقال  

 ].٤٧ص/٢ج" النضرة الرياض) ["املسلمني مال بيت يف الربح واجعل
 ال أن واشترط رهطاً، عليه وأشهد عهداً له كتب عامالً استعمل إذا عمر كان: (ثابت بن خزمية قال  

 من شيئاً فعل فإن احلاجات، ذوي دون بابه يغلق وال رقيقاً، يلبس الو نقياً، يأكل وال برذوناً يركب
 ].٣٤ص/٧ج كثري البن" والنهاية البداية) ["العقوبة عليه حلت ذلك

 مثـن  لك أين من: فقال بالشراء وطالبته احللوى، لتشتري اقتصدت يوم معروفة، زوجته مع وقصته  
 جيوع كان الذي وهو. اقتصدت ما إليه احتجت لوف املال لبيت رديه: قال اقتصدت: قالت ؟ احللوى
 .رعيته لتشبع

 للغالم فقال منه، يتوضأ مسخن ماء من بقمقم يأتيه غالم عنه اهللا رضي العزيز عبد بن لعمر وكان  
 ؟ به تأيت مث يسخن، حىت عنده فتجعله املسلمني مطبخ إىل القمقم ذا أتذهب: (يوماً

 .اهللا أصلحك نعم،: قال  
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 مث احلطـب،  من فيه يدخل ما ينظر مث القمقم، ذلك يغلي أن مزامحاً فأمر: قال. علينا أفسدته: لقا  
 البـن " العزيز عبد بن عمر سرية) ["املطبخ يف حطباً فيجعله فيها، يغليه كان اليت األيام تلك حيسب
 ].٣٧ص احلكم عبد

 رد يف الشـام  إىل خراسان من اهللا رمحه املبارك ابن رجع وقد: (تعاىل اهللا رمحه املناوي العالمة وقال  
 هؤالء، ورع إىل فانظر: قال الصوفية ورع يف قصص عدة املناوي أورد أن وبعد... منها استعاره قلم

هم وتشب ٥٢ص/٥ج" الصغري اجلامع شرح القدير فيض) ["السعادة أردت إن.[ 
 يـده  ميد أن فجهد طعام، يديه بني وضعف دعوة، إىل حمل أنه تعاىل اهللا رمحه احلايف بشر عن وحكي  

 طعـام  إىل متتد ال يده إن: (يعرفه كان ممن رجل فقال مرات، ثالث متتد فلم جهد مث متتد، فلم إليه،
" اللمـع ) ["بيتـه  إىل الرجـل  هذا يدعو أن الدعوة هذه صاحب أغىن كان ما شبهة، فيه أو حرام،
 ].٧١ص للطوسي

 مـن  وأثر الكرام، وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول اقتداء إال ورعهم يف الصوفية ج فما  
 من ألن. تعاىل هللا خمالفة يف يقعوا أن من الشديد خلوفهم ونتيجة ديه، ومتسكهم تعاىل هللا حبهم آثار
 تعـاىل  اهللا ومن متورعاً، الشبهات عن كان بالتقوى حتقق ومن بالتقوى، اهللا أكرمه اإلميان طعم ذاق
 عنـد  الوقـوف  الورع وعالمة الورع، التقوى عالمة: (الكرماين شاه قال كما راجياً ولفضله خائفاً

 للسـلمي " الصـوفية  طبقـات ) ["الطاعة حسن الرجاء وعالمة احلزن، اخلوف وعالمة الشبهات،
 ].١٩٣ص
 .جانس جالس ومن لتجانسهم وجالسهم العالية، اهلمم بأهل تلحق أن القارىء أيها فاجتهد  
  

 الزهد
 

 :الزهد تعريف
 اإلعـراض  عليك فيسهل عينك يف لتصغر الزوال بعني الدنيا إىل النظر هو الزهد: (اجلالّء ابن قال  

 ].٥٦ص" القشريية الرسالة) ["عنها
 ].٥٦ص" القشريية الرسالة) ["تكلف بال الدنيا عن النفس عزوف الزهد: (وقيل  
 الرسـالة ) ["القلـب  مـن  آثارها وحمو الدنيا ستصغارا الزهد: (تعاىل اهللا رمحه اجلنيد اإلمام وقال  

 ].٥٦ص" القشريية
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 زهـد  وهـذا  اليد، فراغ ال الدنيا من القلب فراغ الزهد: (تعاىل اهللا رمحه أدهم بن إبراهيم وقال  
 هـذا  لصاحب ليس إذ وغريمها، وجنة دنيا من تعاىل اهللا سوى فيما املقربني زهد منه وأعلى العارفني،
" النوويـة  حديث األربعني بشرح الوهبية الفتوحات) ["منه والقرب تعاىل اهللا إىل لوصولا إال الزهد
 ].الشربخييت إبراهيم للشيخ

 القلب ختلص قدر وعلى. ومعرفته اهللا حبب وامتالؤه وشهواا، الدنيا حب من القلب تفريغ فالزهد  
 اعتـرب  وهلـذا  ومعرفة، ومراقبة توجهاً وله حباً تعاىل هللا يزداد ومشاغلها الدنيا بزخارف تعلقاته من

 .لذاا مقصودة غاية وليس ورضاه، حبه لنيل وشرطاً تعاىل، اهللا إىل للوصول وسيلة الزهد العارفون
 

 :الزهد مشروعية
 إليه تسربت الدين، على دخيلة بدعة الزهد واعترب قاطعاً، نفياً اإلسالم يف الزهد وجود بعضهم نفى  
 جهل مع احلكم يف تسرع هذا موقفهم أن شك وال األعجمي، النسك أو صرانيةالن الرهبنة طريق عن

 أنـه  لوجدوا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أحاديث إىل املنكرون هؤالء رجع فلو. اإلسالم حبقيقة
 روى فقـد . تعـاىل  اهللا حمبة لنيل وسيلة الزهد ويعترب صراحة، الزهد إىل يدعو والسالم الصالة عليه
 يـا : فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل رجل جاء: قال عنه اهللا رضي الساعدي سعد نب سهل
 اهللا، حيبـك  الـدنيا  يف ازهد: "له قال الناس وأحبين اهللا أحبين عملته إذا عمل على دلَّين اهللا رسول
 ].الزهد كتاب يف ماجه ابن رواه" [حيبوك الناس أيدي يف فيما وازهد

 الـدنيا  شأن من تصغر الكرمية اآليات من كثرياً جيد تعاىل، اهللا كتاب يتصفح حني مسلم كل إن مث  
 مـن  احلق ومقصود ؛ الغافلني وفتنة الغرور، دار وأا نعيمها، وانقضاء زواهلا، وسرعة حقارا وتبني
 تعاىل هللا معرفة من له خلقوا عما تشغلهم ال حىت قلوم من حبها بإخراج فيها الناس يزهد أن ذلك
 بـاهللا  يغرنكُم وال الدنيا احلياةُ تغرنكُم فال حق اِهللا وعد إنَّ الناس أيها يا{: تعاىل اهللا قال. دينه وإقامة
رور٦٠: الروم[} الغ.[ 

} يعلمونَ انواك لو احليوانُ لَِهي اآلِخرةَ الدار وإنَّ ولَِعب هلو إال الدنيا احلياة هذه وما{: أيضاً وقال  
 ].٦٤: العنكبوت[
} أمـالً  وخري ثواباً ربك عند خري الصاحلات والباقيات الدنيا احلياة زينةُ والبنونَ املالُ{: تعاىل وقال  
 ].٤٦: الكهف[
 .العظيم اهلدف هذا إىل وترمي الوتر هذا على تضرب اليت الكرمية اآليات سائر وهكذا  
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 عن العزوف إىل أصحابه يوجه ما كثرياً جنده وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سرية استعرضنا وإذا  
 املهمـة  عن تشغلهم ال كي ذلك كل. مفاتنها وحتقري شأا بتصغري وذلك زخارفها، يف والزهد الدنيا
 .حيملوا اليت املقدسة الرسالة عن تقطعهم وال أجلها، من خلقوا اليت العظمى

 يرضيه ما حنو على فيها نتصرف هل لينظر واختباراً ابتالًء لنا زينة الدنيا جعل عاىلت اهللا أن يبني فتارة  
 فينظر فيها، مستخلفكم تعاىل اهللا وإن خضرة، حلوة الدنيا إن: "والسالم الصالة عليه فيقول ؟ ال أم

 سـعيد  أيب عن والدعاء الذكر كتاب يف مسلم أخرجه" [النساء واتقوا الدنيا، فاتقوا تعملون، كيف
 ينبـه  وتـارة "]. النسـاء  يف كانت إسرائيل بين فتنة أول فإن "احلديث ومتام عنه اهللا رضي اخلدري
 إليهـا  يركنـوا  ال حىت عابرة، ومتعة زائل ظل الدنيا أن إىل أصحابه والسالم الصالة عليه الرسول
 وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول أخذ: قال عنهما اهللا رضي عمر ابن عن. تعاىل اهللا عن فتقطعهم
 إذا: يقول عنهما اهللا رضي عمر ابن وكان ،"سبيل عابر أو غريب كأنك الدنيا يف كن: "فقال مبنكيب

وإذا الصباح، تنتظر فال أمسيت حياتـك  ومن ملرضك صحتك من وخذ املساء، تنتظر فال أصبحت 
 ].الرقاق كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه [ملوتك

 أثّـر  وقد فقام حصري على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نام: قال عنه اهللا رضي مسعود ابن وعن  
 كراكـب،  إال الدنيا يف أنا ما وللدنيا، يل ما: "فقال. وطاء لك اختذنا لو اهللا رسول يا فقلنا جنبه، يف

]. صـحيح  حديث: وقال الزهد، كتاب يف الترمذي أخرجه" [وتركها راح مث شجرة، حتت استظل
 كانـت  لـو : "فيقول سبحانه احلق نظر يف شأا حقارة إىل وسلم عليه اهللا صلى رسولال يشري وتارة
 عن الزهد كتاب يف الترمذي رواه" [ماء شربة منها كافراً سقى ما بعوضة، جناح اهللا عند تعدل الدنيا
 ].صحيح حسن حديث: وقال. الساعدي سعد بن سهل

 الكـرمي،  املنهج هذا على الكرام وأصحابه اؤهوخلف هو والسالم الصالة عليه الرسول سار وهكذا  
م وزهدت الدنيا، عن نفوسهم فعزفتفيها قلو. 

 مث تعاىل، اهللا حبكم ورضاء وتسليماً صرباً إال ازدادوا فما واحملن والشدائد الفقر من فترات م مرت  
 إىل ووسـيلة  لآلخـرة  سلَّماً فاختذوها ومقاليدها خزائنها أيديهم بني وألقت صاغرة، الدنيا جاءم
 الكرب أو والبطر، الترف يف توقعهم أو وطاعته، تعاىل اهللا عن قلوم تشغل أن دون تعاىل، اهللا رضوان
 لـه  فقـال  اهللا، سبيل يف كله ماله عن عنه اهللا رضي بكر أبو خرج فقد. والبخل الشح أو والغرور،
 يف داود أبـو  رواه" [ورسوله اهللا تركت: قال ؟ ألهلك تركت ما: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
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 حسـن  حديث: وقال. عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر عن املناقب كتاب يف والترمذي الزكاة كتاب
 ].صحيح

 وزهـده  وببذلـه  املضـمار،  هذا يف الطوىل اليد صاحب فهو عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر وأما  
 .األمثال تضرب

 بعظـم  مكترث غري ماله، من عليه وأنفق العسرة، جيش جهز الذي فهو عنه اهللا رضي عثمان وأما  
 اهللا صـلى  اهللا رسول قال الدنيا عن وعزوفه وإيثاره تضحيته ولبالغ اهللا، رضاء جبانب النفقات هذه
 كـثري  عن املناقب كتاب يف الترمذي رواه" [اليوم بعد عمل ما عثمان ضر ما: "حقه يف وسلم عليه
 ].رةمس بن الرمحن عبد موىل

  اهللا رضوان الكرام أصحابه وزهد وسلم عليه اهللا صلى الرسول زهد بأخبار طافحة السرية وكتب 
 :التالية اليسرية النبذ بذكر ونكتفي التفصيل، عن اال ويضيق. عليهم

 يف وسـلم  عليه اهللا صلى النيب مشل ما واهللا: (يقول عنهما اهللا رضي عمر ابن مسعت: قال نافع عن  
 إذا كساهم أرى كنت أين غري أثواب، ثالثة بيته يف بكر أبا مشل وال أثواب، ثالثة بيته خارج وال بيته

 الـنيب  رأيت لقد واهللا أحدكم، درع بثمن كلها لعلها ومشمل مئزر منهم واحد لكل كان أحرموا،
 أدم من رقاعب جبته يرقع عمر ورأيت بالعباءة، ختلل بكر أبا ورأيت ثوبه، يرقع وسلم عليه اهللا صلى
 بـن  عمر تاريخ ["ألفاً لقلت شئت ولو املائة، جييز من هذا وقيت يف ألعرف وإين املؤمنني، أمري وهو

 ].١٠٢ص اجلوزي البن" اخلطاب
 ألني هو ثوباً لبست لو املؤمنني أمري يا: (لعمر عنهما اهللا رضي اخلطاب بن عمر بنت حفصة وقالت  
 إين: فقـال  اخلري، من وأكثر الرزق من اهللا وسع وقد طعامك، نم ألني هو طعاماً وأكلت ثوبك، من

 ؟ العـيش  شدة من يلقى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان ما تذكرين أال نفسك، إىل سأخصمك
 الشـديد  عيشهما مثل يف ألشاركهما استطعت لئن واهللا أما: هلا فقال أبكاها، حىت يذكِّرها زال فما
 ].١٠٤ص اجلوزي البن" اخلطاب بن عمر تاريخ) ["الرخي شهماعي معهما أدرك لعلِّي

 مث: قـال  اجلمعة، يوم الناس عن أبطأ عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر أن عنه اهللا رضي قتادة وعن  
 ثـوب  يل يكـن  ومل يغسل كان هذا، ثويب غسل حبسين إمنا: (وقال احتباسه يف إليهم فاعتذر خرج
 ].١٠٢ص "اخلطاب بن عمر تاريخ) ["غريه

 سـار  الـيت  الكاملـة  العملية القدوة إال الكرام وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى الرسول حياة وما  
 .واالستقامة والطهر والعفة للزهد مثاالً فكانوا جها على الصادقون املؤمنون
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 :الزهد مفهوم تصحيح
 إخـراج  هو إذ ؛ قلبية مرتبة الزهد أن يتضح مشروعيته وبيان الذكر السالفة الزهد تعريفات من  

 من اهللا خلقه اليت الغاية عن ا ينشغل وال بقلبه، إليها الزاهد يلتفت ال حبيث القلب، من الدنيا حب
 .أجلها

 ويكون احلالل الكسب ويترك املال، من يده فيفرغ الدنيا عن املؤمن يتخلى أن الزهد معىن وليس  
 .غريه على عالة

 الدنيا يف الزهادة: "قال حني الزهد من احلقيقي املقصود وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أوضح وقد  
 يف مبـا  منك أوثق تعاىل اهللا يد يف مبا تكون أن الزهادة ولكن املال، إضاعة وال احلالل بتحرمي ليست
 أخرجـه " [لـك  أُبقيـت  أا لو فيها منك أرغب ا أُصبت إذا املصيبة ثواب يف تكون وأن يدك،

 ].غريب حديث: وقال عنه، اهللا رضي ذر أيب عن الزهد كتاب يف الترمذي
 بـل  بالكليـة  املال جتنب الزهد فليس: (احلديث هذا على معلقاً تعاىل اهللا رمحه املناوي العالمة قال  

 قـدوة  وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول كان فقد إليه، بالقلب تعلقه وعدم وعدمه، وجوده تساوي
 الطيبات من فخذ احلسنة، والثياب والطيب النساء وحيب والعسل، احللوىو اللحم يأكل الزاهدين،

 للمنـاوي " الصـغري  اجلـامع  شـرح  القـدير  فيض) ["الرهبان وزهد وإياك خميلة، وال سرف بال
 ].٧٢ص/٤ج
 رأس أن اعلـم : (املكـي  عثمان بن عمرو قال. قلبية مرتبة الزهد أن الصوفية السادة فهم وهكذا  

 األصـل  هو وهذا القلة، بعني إليها والنظر واستصغارها، الدنيا احتقار هو لقلوبا يف وأصله الزهد
 ].٢٠٣ص للسلمي" الصوفية طبقات)[ "الزهد حقيقة منه يكون الذي

 جامعـاً  واضحاً تعبرياً احلقيقي الزهد مفهوم عن سره اهللا قدس اجليالين القادر عبد سيدي عرب وقد  
" الربـاين  الفـتح ) ["تضرك ال فإا جيبك، يف أو يدك يف ضعهاو قلبك من الدنيا أخرج: (قال حني

 ].اجليالين القادر عبد للشيخ
 الزهد وإمنا قلبك، يف وهي يدك من الدنيا تترك أن الزهد ليس: (العارفني بعض قال املعىن هذا ويف  
 ).يدك يف وهي قلبك من تتركها أن
" التشـوف  معراج) ["الرب بغري التعلق من لبالق خلو هو: (بقوله الزهد عجيبة ابن عرف وهلذا  

 ].٧ص عجيبة البن
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 رزقك ما على تعاىل اهللا تشكر أن احلقيقي الزهد معاين من أن تعاىل اهللا رمحه الزهري اإلمام بني وقد  
 زهد عن سئل حني فقال الرزق، من لك قسم مبا قانعاً احلرام طلب عن نفسك حتبس وأن احلالل، من

 األثـري  البن" احلديث غريب يف النهاية) ["صربه احلرام وال شكره، احلالل يغلب ال أن هو: (املسلم
 )].زهد (مادة

 ذماً ليس الشريفة واألحاديث الكرمية اآليات يف الوارد الدنيا ذم من املقصود أن العلماء أوضح وقد  
 إمكانياتـه،  بكـل  إليها عىيس غاية املؤمن جيعلها بأن ؛ ا القليب االنشغال من حتذير هو وإمنا لذاا،
 إىل التقرب إىل ووسيلة املؤمن مطية الدنيا فنعمت. تعاىل اهللا برضاء الفوز وهي األساسية، غايته ناسياً
 ال فالـدنيا : (اهللا رمحه املناوي العالمة قال املعىن هذا ويف. معبوده كانت إذا الدنيا وبئست تعاىل، اهللا
ذَما تا لذاـةَ  ومن آخرته، على أعانته الشرعية للقوانني مراعياً منها أخذ فمن اآلخرة، مزرعة فإثَم 
 فـيض ) ["ـا  إال تنال ال اآلخرة فإن تتركها وال أحد، على تبقى ال فإا الدنيا، إىل تركن ال: قيل

 ].٥٤٥ص/٣ج" الصغري اجلامع شرح القدير
 
 

 :للزهد الوصول طريق
 إليه الوصول كان تعاىل، اهللا بسوى التعلق من القلب تفريغ ألنه املرتلة رفيع قليب مقام الزهد أن مبا  
 ويرسم املريد، بيد يأخذ الذي املرشد صحبة وأمهها ناجعة، ووسائل كبرية جهود إىل حيتاج هاماً أمراً
 .األقدام مزالق وجينبه ودراية، حبكمة مرحلة إىل مرحلة من وينقله الصحيح، الطريق له
 مـن  الرديء وأكلوا الثياب، من املُرقَّع ولبسوا غاية، الزهد فجعلوا لطريقا أخطؤوا أناس من فكم  

 أم حيسبون وهم الدنيا، حبب مفعمة وقلوم املال، أهل وحسدوا احلالل، الكسب وتركوا الطعام،
 هـؤالء  ويف اخلبري، الدليل صحبة عن بعيدين بأنفسهم ساروا ألم إال ذلك يف وقعوا وما. زاهدون
 فظنوا قوم جهل وقد منها، اليد فراغ ال الدنيا من القلب فراغ فالزهد: (تعاىل اهللا رمحه ناويامل يقول
 واكفهروا األنام، وجفوا األرحام، وقطعوا احلقوق، فضيعوا الناس، فاعتزلوا احلالل، جتنب الزهد أن
 وأن بالقلـب،  هو إمنا الزهد أن يعلموا ومل اجلبال، أمثال الغىن شهوة قلوم ويف األغنياء، وجوه يف

 إىل ذلـك  فـأداهم  الزهد، استكملوا أم ظنوا باجلوارح اعتزلوها فلما القلبية، الشهوة موت أصله
 ].٧٣ص/٣ج" الصغري اجلامع شرح القدير فيض) ["األئمة من كثري يف الطعن
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 وهم حطامها جبمع أوقام وعمرت حببها، قلوم فشغلت وملذاا الدنيا على أقبلوا أناس من وكم  
 قلـيب  طبيـب  هلؤالء كان ولو حقيقته، على الزهد فهموا وأم القليب، بالزهد حتققوا أم يزعمون
 حقيقة إىل الوصول سبيل إىل وألرشدهم وصفهم، حقيقة هلم لَكَشف صادقة، مرآة هلم يكون ناصح،
 .الزهد

 قلـوم  تفريغ بغية ااهدات من نوعاً تالمذم لبعض يصفون قد املرشدين أن إىل اإلشارة وينبغي  
 أو الطعام، من اليسري أكل منهم فيطلبون املوقت، الضروري العالج باب من الدنيوية، التعلقات من

 بغيـة  الكـثري  والعطاء السخي للبذل يدعوم أو قلوم، من حبها إلخراج الثياب من البسيط لبس
 دامـت  ما ونافعة ضرورية املعاجلات من األنواع وهذه قلوم، من باملال والتعلق الشح صفة اقتالع
 القلـيب  الزهد إىل للوصول مشروعة وسيلة هي بل ؛ لذاا غايةً ليست فهي وإشرافه، املرشد برأي

 .احلقيقي
 مـن  الشـريف  بطنه على احلجر وربطُ البسيطة، لألطعمة وسلم عليه اهللا صلى الرسول أكلُ وما  

 .األعمال هذه مشروعية لبيان إال - ذهباً تكون أن له عرضت اجلبال أن رغم - اجلوع
 أخـذنا  مـا : (العـارفني  من أشياخه يد على تربى وهو تعاىل، اهللا رمحه اجلنيد اإلمام قال هذا ويف  

 ألن واملستحسـنات،  املألوفـات  وقطـع  الدنيا، وترك اجلوع عن لكن والقال، القيل عن التصوف
 عن نفسي عزفت: حارثة قال كما الدنيا عن التعزف وأصله ىل،تعا اهللا مع املعاملة صفة هو التصوف
 ].١٥٨ص للسلمي" الصوفية طبقات) ["اري وأظمأت ليلي فأسهرت الدنيا

 أن سريهم بادىء يف تالمذته يوجه تعاىل اهللا رمحه اجليالين القادر عبد سيدي الكبري املرشد كان وقد  
 الزهـد  مراتب إىل ينقلهم بعدها مث والتقشف، والصرب االخشيشان على ويروضوها أنفسهم جياهدوا
 .تعاىل اهللا سوى من قلوم وتفرغ والغىن، والفقر والعطاء األخذ عندهم يستوي حني القليب

 :منها الزهد مبقام التحقق على تساعد أمور إىل األذهانَ الصوفية السادة لَفَت وقد  
 إىل وإمـا  نعـيم  إىل إما البقاء، دار إىل منها والرحيل زائر، وخيال زائل ظل الدنيا بأن العلم -١  

 .فشر شراً وإنْ فخري، خرياً إنْ أعماله، نتيجة اإلنسان فريى عذاب،
 أهلـاكُم {: يقـرأ  وهو وسلم عليه اهللا صلى النيب أتيت: قال عنه اهللا رضي الشخري بن اهللا عبد عن  

ما إال مالك من آدم ابن يا لك وهل ايل،م مايل: آدم ابن يقول: "قال] ١:التكاثر[} التكاثُر  أكلـت 
 ].الزهد كتاب يف مسلم رواه" [فأمضيت تصدقْت أو فأبليت، لبست أو فأفنيت،
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 جـوارح،  وتعب قلب شغل للدنيا حمبته مع املريد عبادة: (تعاىل اهللا رمحه الشاذيل املواهب أبو وقال  
 ).تعاىل اهللا عند قليلة كثرت وإن فهي

 متـاع  قلْ{: تعاىل قال البقاء، دار وهي خطراً، وأجل قدراً، منها أعظم داراً وراءها بأن العلم -٢  
 الـدنيا،  عـن  لإلعراض أتباعهم وجهوا ولذا]. ٧٧: النساء[} اتقى ِلمن خري واآلخرةُ قليلٌ الدنيا

 والسـلف  الصحابة سرية فساروا تعاىل، اهللا يف والرغبة ونعيمها اجلنة إىل اآلخرة، احلياة إىل والتطلع
 زخارف تستهويهم أن دون اهلوى ومغالبة النفس وجماهدة واإليثار التضحية يف عنهم اهللا رضي الصاحل
 .الزائلة احلياة

 :بعضهم قول شعارهم وكان  
ــامرة  ــور العـ ــرنَّ إىل القصـ     ال تنظـ
ــل   ــدنيا فق ــارف ال ــرت زخ     وإذا ذك

١ 

ــاخرة    واذكــر عظامــك حــني متســي ن
ــك إنَّ    ــرة  لبي ــيش اآلخ ــيش ع  الع

١ 
 مل ما هلم جيلب ال عليها حرصهم وأن هلم، كُتب شيئاً مينعهم ال الدنيا يف املؤمنني زهد بأن العلم -٣

قضم فما منها، هلم يليصيبهم يكن مل أخطأهم وما ليخطئهم، يكن مل أصا. 
 

 :اخلالصة
 وأشـاد  والسنة، الكتاب إليه دعا ذاول تعاىل، اهللا حملبة سبب ألنه رفيع مقام الزهد: القول وصفوة  

 أحسن الزاهد على الزهد فإن بالزهد، عليك: (تعاىل اهللا رمحه الشافعي اإلمام قال الدين، أئمة بفضله
 ].٧٣ص/٤ج" الصغري اجلامع شرح القدير فيض) ["الناهد على احللي من
: بقوله عجيبة ابن إليها أشار اليت مراتبه يف وتدرجوا بالزهد حتققوا قد الصوفية السادة فإن ولذلك  
 إىل التقـرب  عن يشغل ما ترك: اخلاصة وزهد شيء، كل يف احلاجة عن فضل ما ترك: العامة فزهد(
: قـال  أن إىل األوقـات  مجيـع  يف اهللا سوى ما إىل النظر ترك اخلاصة خاصة وزهد حال، كل يف اهللا

" التشوف معراج) ["احملبوب سوى بشيء تعلق إذا للقلب سري ال إذ ؛ والوصول السري سبب والزهد
 ].٨ - ٧ص عجيبة البن
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 :فقال األمة من الصاحلة الفئة هذه تعاىل اهللا رمحه النووي اإلمام وصف وقد  
ــا     إنَّ هللا عبـــــــاداً فُطَنـــــ
ــوا  ــا علمـ ــا فلمـ ــروا فيهـ     نظـ
ــذوا  ــةً واختــ ــا لُجــ     جعلوهــ

١ 

 طلَّقـــوا الـــدنيا وخـــافوا الفتنـــا  
ـ      ــي ســ ــيس حلـ ــا لـ  كناأـ
ــفنا    ــا سـ ــال فيهـ ــاحل األعمـ  صـ

١ 
 ].٣ص النووي لإلمام" الصاحلني رياض[" 
 

 الـــرضــــا
 

 :تعريفه
 قاله ما ومقامه،وأمهها مشربه حسب على تكلم واحد وكل متعددة، تعريفات الرضا العلماء عرف  

 .]٥٧ص" السيد تعريفات" ["القضاء مبر القلب سرور: الرضاء: "تعريفاته يف السيد
 عنـد  القلب جيده سرور أو ضاحك، بوجه املهالك تلقي: الرضا: "تعاىل اهللا رمحه عجيبة ابن وقال  

 من يرد ملا اِإلنكار ورفع الصدر شرح أو وأمضى، دبر فيما اهللا على االختيار ترك أو القضاء، حلول
 ].٨ص" التشوف معراج" ["القهار الواحد

" الـتغري  عـدم  مـع  ويفوته يصيبه مبا النفس طيب: الرضا: "تعاىل اهللا رمحه الربكوي العالمة وقال  
 ].١٠٥ص. ٢ج للنابلسي" احملمدية الطريقة شرح["
 للعبد، تعاىل اهللا اختيار قدمي إىل القلب نظر: الرضا: "تعاىل اهللا رمحه السكندري اهللا عطاء ابن وقال  

 ].٨٩ص" القشريية الرسالة" ["التسخط ترك وهو
" القشـريية  الرسـالة " ["األحكام جماري حتت القلب سكون: الرضا: "تعاىل اهللا هرمح احملاسيب وقال  

 ].٨٩ص
 بإميـان  الكـوارث  وأنـواع  الدهر نوائب يتلقَّى أن استطاع املؤمن به حتقق إذا قليب، مقام فالرضا  

 مبـر  والفرحة بالسرور فيشعر ذلك من أرفع إىل يترقى قد بل ساكن، وقلب مطمئنة، ونفس راسخ،
 .سبحانه له الصادق واحلب تعاىل، باهللا املعرفة من به حتقق ما نتيجة وذلك لقضاء،ا
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 :فضله
 شيء كل حب إىل بالعارف يصل الذي الروحي السالم هو إذ الصرب، من رتبة وأرفع مقاماً أمسى هو  
 فضالً الرضا بعني لهاويتأم ورمحة، خرياً يراها ومصائبها، احلياة أقدار حىت تعاىل، اهللا يرضي الوجود يف

 .وبركة
 حممـداً  األحبـة،  ألقى غداً! وافرحتاه: "يقول وهو املوت سكرات يعاين عنه اهللا رضي بالل كان  

 ].٢٤٢ص. دحالن زيين ألمحد" النبوية السرية" ["وصحبه
 سـروراً  أعظمهم ألنه الناس أغىن هو اهللا بقضاء الراضي أن وسلم عليه اهللا صلى الرسول بني وقد  

 القلب بغىن هو إمنا املال بكثرة الغىن ليس إذ والضجر، والسخط واحلزن اهلم عن وأبعدهم واطمئناناً،
 لـك  اهللا قسم مبا وارض الناس، أعبد تكن احملارم اتق: (والسالم الصالة عليه قال والرضا، باإلميان
 وال مسـلماً،  تكـن  لنفسك حتب ما للناس وأحب مؤمناً، تكن جارك إىل وأحسن الناس، أغىن تكن
 هريـرة  أيب عـن  الزهد كتاب يف الترمذي أخرجه) [القلب متيت الضحك كثرة فإن الضحك تكثر
 ].غريب حديث هذا: وقال عنه، اهللا رضي

 الدنيويـة  املـؤمن  سعادة أسباب من عظيم سبب الرضا أن وسلم عليه اهللا صلى الرسول وأوضح  
 مبـا  رضـاه  آدم ابن سعادة من: (فقال واآلخرة الدنيا يف الشقاء سبب السخط أن كما واألخروية،

 اهللا قضى مبا سخطه آدم ابن شقاوة ومن تعاىل، اهللا استخارة تركه آدم ابن شقاوة ومن له، اهللا قضى
 حـديث : وقـال  عنه اهللا رضي وقاص أيب بن سعد عن القدر كتاب يف الترمذي أخرجه) [له تعاىل

 ].غريب
 أقـوى  ومـن  العـارفني،  قلوب مشلت اليت السكينة تلك يف العوامل من الرضا نعمة كانت ولقد  

 مما ؛ وملذاا احلياة حظوظ على احلصول عدم يف التفكري يوجدها اليت اليأس نوازع حمق يف األسباب
 .واالضطراب واحلرية القلق لصاحبه جيلب

 ربـاً،  تعاىل باهللا الرضا قلوم يف ويغرس أصحابه يعلّم أن وسلم عليه اهللا صلى هديه من كان ولقد  
 قـال  من: (فيقول لتكرارها يندم وكان ورسوالً، نبياً وسلم عليه اهللا صلى ومبحمد ديناً، وباإلسالم

 أن اهللا علـى  حقـاً  كـان  رسـوالً،  ومبحمـد  ديناً، وباإلسالم رباً باهللا رضينا: وأمسى أصبح إذا
 الترمـذي  ورواه عنه اهللا رضي كمال بن أنس عن أصبح إذا يقول ما باب يف داود أبو رواه)[يرضيه
 قلـوم  تكنه عما بذلك يعِربون ومساًء، صباحاً تكرارها على حيرصون فكانوا ،]الدعوات كتاب يف
 .له والتسليم باهللا الرضا نعيم من



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-١٨١-

 وال السامية، ملعانيه متذوق وال به، القلب مطمئن غري وهو بلسانه، القول هذا يكرر من أكثر وما  
 قلبه على وتتكاثف اخلطوب، وتدامهه املصائب، عليه تزدحم حني خصوصاً العالية، صدهمبقا متحقق
 مصاحله ويعارض هواه خيالف الشرع أحكام من حكم إىل يدعى عندما أو واألكدار، اهلموم ظلمات
 .اخلاصة

 الرضا لوازم من إن حيث. قلبه من ينبع مل إذا صاحبه يفيد ال فحسب باللسان ترداده أن نرى هلذا  
 ونفـع،  وضـر  ورفع، وخفض ومنع إعطاٍء من ؛ خلقه شؤون يف أفعاله بكل الرضا ؛ رباً تعاىل باهللا

 .وقطع ووصل
 كان ولو ألحكامه ويستسلم نواهيه، عن ويبتعد بأوامره يتمسك أن ديناً باِإلسالم الرضا لوازم ومن  
 .اخلاصة ملصاحله ومعارضة نفسه، هلوى خمالفة ذلك يف
 أعلـى  مـثالً  شخصيته يتخذ أن ورسوالً نبياً وسلم عليه اهللا صلى حممد بسيدنا الرضا زملوا ومن  

 بـه،  جـاء  ملا تبعاً يكون حىت هواه وجياهد بسنته، ويتحلى أثره، ويقتفي هديه، فيتبع حسنة، وأسوة
 الصـالة  عليـه  ذلـك  إىل دعا كما أمجعني، والناس ونفسه وولده والده من إليه أحب يكون وحىت
 يف البخاري رواه" [أمجعني والناس وولده والده من إليه أحب أكون حىت أحدكم يؤمن ال: "سالموال

 ].عنهما اهللا رضي وأنس هريرة أيب عن اإلميان من الرسول حب باب اإلميان كتاب يف صحيحه
 إيلَّ أحـب  اهللا رسول يا ألنت: وسلم عليه اهللا صلى للنيب قال عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر وإن  
 له فقال". نفسك من إليك أحب أكون حىت بيده نفسي والذي ال: "فقال نفسي من إال شيٍء كل من
 رواه" [ياعمر اآلن: "وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال نفسي، من إيلَّ أحب ألنت واهللا اآلن فإنه: عمر

. ٨ج وسلم عليه اهللا لىص النيب ميني كانت كيف باب والنذور األميان كتاب يف صحيحه يف البخاري
 ].٤/٢٣٣ج املسند يف أمحد ورواه ،١٦٠ص
 اإلميـان،  طعـم  ذاق ورسوالً، نبياً حممد وبسيدنا ديناً، وباإلسالم رباً، تعاىل باهللا بالرضا حتلى فمن  

 رضي من اإلميان طعم ذاق: "والسالم الصالة عليه قال األبدية، السعادة ونال اليقني، حالوة ووجد
 بـن  العباس عن اإلميان كتاب يف والترمذي مسلم رواه" [نبياً ومبحمد ديناً، وباإلسالم رباً، تعاىل باهللا
 ].عنه اهللا رضي املطلب عبد

 حـني  وخصوصاً وعذاب، وتضجر واضطراب، قلق يف فهو الرضا، ونعيم اإلميان لذة حرم من أما  
 األرض بـه  وتضيق وجهه، يف الدنيا ظلموت عينيه، يف احلياة فتسود مصيبة، به ترتل أو بالء، به حيل
 نسمع وكم. باالنتحار إال وأحزانه مهومه من خالص ال أن له، ليوسوس الشيطان ويأتيه رحبها، على



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-١٨٢-

 ويف امللحـدة،  الكـافرة  البالد يف وخصوصاً خطرها ويتفاقم نسبتها، تزداد االنتحار، حوادث عن
 تعـاىل  اهللا عنـاهم  الذين وهم اِإلميان، نور فيها وخبا اِإلسالم، ظل عنها احنسر اليت املارقة اتمعات
 ].١٢٤: طه[} أعمى القيامِة يوم وحنشره . ضنكاً معيشةً له فإنَّ ِذكري عن أعرض ومن{: بقوله

 
 :الرضا موضوع يف األفكار تصحيح

 هلذا وقهمتذ وعدم جهلهم إال سببها وما الرضا، موضوع حول اجلهلة بعض أثارها شبهات، هناك  
 فاعتربوا التصوف، أدعياء من أُناساً رأوا أم مردها يكون أو. جيهل ما عدو واإلنسان الرفيع، املقام

 الذين الصوفية السادة بني يفرقوا أن دون التصوف، على حجة املنحرفة ومفاهيمهم الفاسدة أحواهلم
 الشـبهات  هذه بعض وإليك التصوف ءأدعيا من الدخالء وبني واِإلحسان، واإلسالم باإلميان حتققوا

 .عليها الرد مع
 الصـرب  يتصـور  وإمنا اهلوى، خيالف مبا الرضا يتصور ال: فقالوا أصله من الرضا مجاعة أنكر: أوالً  

 !؟ اخلطوب بوقع يشعر وال املصائب، بأمل اِإلنسان حيس ال أن يعقل فهل فقط،
 وإميانـه،  بعقله ا يرضى ولكنه الطبع، حبكم لمصيبةل ويتأمل بالبالء، حيس قد الراضي إن: واجلواب  
: الدقاق علي أبو قال يتضجر، وال يعترض، فال البالء، على الثواب وجزالة األجر عظم من يعتقد ملا
" القشـريية  الرسالة) ["والقضاء احلكم على تعترض ال أن الرضا إمنا بالبالء، حتس ال أن الرضا ليس(

 ].٨٩ص
 بذلك يرضى ولكنه العالج، مبرارة ويشعر الدواء، حقنة بأمل حيس الذي املريض مثل ذلك يف ومثله  

 .الرائحة كريه املذاق مر كان ولو الدواء له يقدم مبن ليفرح إنه حىت الشفاء، سبب أنه لعلمه
 مل وإذ ،ديين يف تكن مل إذْ: ِنعم أربع فيها علي هللا كان إال ببلية ابتليت ما: (عنه اهللا رضي عمر قال  

 ٢ج" احملمديـة  الطريقـة  شـرح ) ["عليهـا  الثواب رجوت وإذ أعظم، تكن مل وإذ الرضا، أحرم
 ].١٠٥ص
 إىل يرجـع  حني ا يرضى ولكنه الطبع، حبكم املصيبة بأمل حيس قد الراضي إن: أخرى ناحية ومن  

 كما دقيقة، ولطائف. ةخفي ِحكماً تعاىل أفعاله من فعل كل وراء وأن وحكمته، تعاىل اهللا بلطف إميانه
 ].١٩: النساء[} كثرياً خرياً فيه اُهللا وجيعلَ شيئاً تكرهوا أنْ فعسى{: تعاىل قال
 اخلضـر  من السالم عليه موسى كتعجب تعجبه أن ويعلم تعجبه، ويزول حزنه، يضمحل وبذلك  

 احلكمة عن اخلضر شفك فلما اجلدار، بناء وأعاد الغالم، وقتل األيتام، سفينة خرق ملا السالم، عليه
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  تلـك  مـن  عنـه  أُخفي ما على بناء تعجبه وكان السالم، عليه موسى تعجب زال عليها، اطلع اليت
 .تعاىل اهللا أفعال وكذلك ؛ احلكم

 بوقـع  حيس ال لبه جمامع عليه وأخذت قلبه، تعاىل اهللا حمبة عمرت الذي املؤمن إن: ثالثة جهة ومن  
 :قيل اكم بأملها، يشعر وال املصيبة،

 :ذاقها من إال ا حيس ال احملبة أن شك وال  أمل أَرضاكم إذا جلُرٍح فما. . . . . 
 .إليها يصل مل من ينكرها ولذلك  يعانيها من إال الصبابة يكابدهوال من إال الوجد يعرف ال
 حـيب  مع أُبايل الف بلية، بكل ورضاين مصيبة، كلَّ علي هون حباً اهللا أحببت: (قيس بن عامر قال   
 ).أمسيت وعالم أصبحت عالم إياه
 ألوضـاع  واستحساناً الفاسقني، ألعمال قبوالً املؤمن يف يورث الرضا إن: فقالوا قوم تسرع: ثانياً  

 .املنكر عن والنهي باملعروف األمر ترك إىل يؤدي وهذا العاصني،
 ربه، أحكام من حكماً املؤمن يهدم أن يعقل فهل بين، وجهل ظاهر، خطأ الفهم هذا أن: واجلواب  

 عن يرضى ال تعاىل اهللا أن العلم مع! ؟ املنكر عن والنهي باملعروف األمر وهو دينه، دعائم من وركناً
 .شريعته واتبع دينه، أقام إذا إال املؤمن

 وال {:تعـاىل  قـال  كما ا يرضى ال تعاىل اهللا أن مع الكافر بأفعال املؤمن يرضى أن يتصور وهل  
 ].٧: الزمر[} الكفر لعباِدِه يرضى

 من تعاىل اهللا بأفعال يرضى املؤمن ألن املنكَر، إنكار وبني تعاىل باهللا الرضا بني تعارض ال أنه واحلقيقة  
 إـا  حيث من العصاة بأفعال يرضى وال ومشيئته، بقضائه وأا عليم، حكيم من صدرت إا حيث
 .تعاىل اهللا من ممقوتون أم لىع داللة وألا وكسبهم، صفتهم

 اختـاذ  ويهمل والدعاء، التضرع اإلنسان يترك أن تعاىل باهللا الرضا آثار من أن خطأ قوم ظن: ثالثاً  
 .الداء حصول عند الدواء استعمال عن ويبتعد البالء، ودفع اخلري جللب األسباب

 املـؤمن  يعمل أن تعاىل؛ باهللا لرضاا مجلة من أن احلقيقة يف إذ صحيح، غري فهم هذا أن: واجلواب  
 .رضاه ويناقض أمره خيالف ما كل يترك وأن سبحانه، حمبوبه رضاء إىل ا يتوصل أعماالً

]. ٦٠: غـافر [} لكُـم  أسـتِجب  ادعوين{: قوله يف أمره استجابة تعاىل اهللا رضاء إىل يوصل ومما  
 األلطـاف  لقبـول  مسـتعداً  جتعله رقةًو وخشوعاً صفاًء القلب يف يورث وهو العبادة، مخ فالدعاء
 .واألنوار
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 اعملُوا وقُِل{: فقال بالعمل أمر تعاىل فاهللا لرضاه، ومناقض تعاىل اهللا ألمر خمالف األسباب ترك إن مث  
: فقـال  الـرزق  طلب يف السعي إىل ودعا]. ١٠٥: التوبة[} واملؤمنون ورسولُه عملَكُم اُهللا فَسيرى

}لَ الذي هوعوكُلُوا مناِكِبها يف فامشوا ذلوالً األرض لكم ج ِقِه ِمن١٥: امللك[} ِرز.[ 
 ؛ اهللا قضـاء  من هو الذي بالعطش رضي أنه زاعماً للماء؛ يده ميد ال أن للعطشان الرضا من فليس  
 باملاء العطش يزال أن وإرادته وحكمه اهللا قضاء بل

 من حذراً الشام دخول من املسلمني جيش نعمي أن عنه، اهللا رضي اخلطاب بن عمر سيدنا أراد وحني
 سـيدنا  فأجابـه ! ؟ اهللا قدر من أفراراً: (عنه اهللا رضي اجلراح بن عبيدة أبو سيدنا له قال الطاعون،

 كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه) [قدره إىل اهللا قدر من نِفر حنن! عبيدة أبا يا قاهلا غريك لو: عمر
 كتاب يف صحيحه يف مسلم ورواه. عنهما اهللا رضي عباس ابن عن نالطاعو يف يذكر ما باب الطب
 ].الطاعون باب السالم

 معناه تعاىل اهللا بقضاء الرضا ولكن الشرع، حدود عن اخلروج يستلزم ما بالقضاء الرضا يف فليس  
 وذلك اه،ويرض تعاىل اهللا حيبه ما إىل للتوصل الوسع بذل مع وباطناً، ظاهراً تعاىل عليه االعتراض ترك
 .نواهيه وترك أوامره بفعل

 اهللا رضـوان  الكرام وصحابته وخلفائه وسلم عليه اهللا صلى األعظم الرسول سرية يف فإن: وختاماً  
 يضيق مما الرضا، درجات بأعلى حتققهم على تدل اليت احلوادث من فيض والصاحلني والتابعني عليهم
 أُدمي حىت باحلجارة الطائف يوم وسلم عليه اهللا لىص اهللا رسول ضرب منها، الكثري سرد عن اال
 ".أُبايل فال علي ساخطاً تكن مل إن: "قال ومما: خماطباً تعاىل اهللا إىل فتوجه عقبه

 كله ذلك يتلقون وهم واإليذاء التنكيل ألوان عليهم ويقلب مكة يف يعذَّبون الكرام الصحابة وكان  
 .ذاكرة نةوألس مبتسمة، ووجوه راضية، بقلوب

 فـدخل  واحدة، ليلة يف أوالده أعز ومات رجله قطعت عنهما اهللا رضي الزبري بن عروة أن وروي  
 وكان ستة، وأبقيت واحداً فأخذت سبعة أوالدي كان احلمد، لك اللهم: (فقال وعزوه أصحابه عليه
 قـد  كنت لئنو أعطيت، فلقد أخذت قد كنت فلئن ثالثة، وأبقيت واحداً فأخذت أربعة أطراف يل

عافيت فقد ابتليت.( 
 ؟ تشـتهي  ما: له قيل القدر، مواقع إال سرور يل بقي ما: (عنه اهللا رضي العزيز عبد بن عمر وقال  
 ).تعاىل اهللا يقضي ما: قال
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 وعندها وأفعاله، أحكامه مجيع يف ربه عن العبد رضي إذا إال عبده عن يرضى ال تعاىل اهللا أن واعلم  
 ].٨: البينة[} عنه ورضوا عنهم اُهللا رضي{: بقوله تعاىل احلق ذلك إىل أشار كما بادالًمت الرضا يكون

 يومـاً  الثوري سفيان كان فقد الرضاءين، بني والترابط التالزم هذا سر الصوفية السادة أدرك ولقد  
 عنـه  وأنت ضا،الر تسأله أن اهللا من تستحي أما: فقالت عين، ارض اللهم: (فقال العدوية رابعة عند
 ].٣٣٦ص. ٤ج للغزايل الدين علوم إحياء) [اهللا استغفر: فقال! ؟ راض غري
 يف طيبـةً  ومساِكن{: تعاىل قال منحة وأعظم رتبة وأرفع مرتلة أمسى هو العبد عن تعاىل اهللا ورضاء  

 غاية هو بل اجلنة، من أعلى اجلنة رب فرضوان]. ٧٢: التوبة[} أكبر اِهللا ِمن ورضوانٌ عدٍن جناٍت
 يـا : اجلنة ألهل يقول اهللا إن: "بقوله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أخرب كما اجلنة، سكان مطلب
 أعطيتنا وقد نرضى ال لنا وما: فيقولون رضيتم، هل: فيقول وسعديك، ربنا لبيك: يقولون! اجلنة أهل
 مـن  أفضل شيٍء وأي رب يا: قالوا. ذلك من أفضل أعطيكم أنا: فيقول خلقك من أحداً تعِط مل ما

 يف صـحيحه  يف البخـاري  رواه" [أبداً بعده عليكم أسخط فال رضواين عليكم أُِحلَّ: فيقول ؟ ذلك
 ].عنه اهللا رضي اخلدري سعيد أيب عن اجلنة صفة باب الرقاق كتاب

 
 

 التوكل
 

 :تعريفه
) النـاس  أيدي يف عما واليأس اهللا، عند امب الثقة هو: التوكل: (تعريفاته يف تعاىل اهللا رمحه السيد قال  
 ].٤٨ص" السيد تعريفات["
 شـيء  علـى  يعتمد ال حىت باهللا القلب ثقة: التوكل: (تعاىل اهللا رمحه عجيبة ابن باهللا العارف وقال  

 أوثق اهللا يد يف تكون وأن شيء، بكل عامل بأنه علماً شيء، كل يف عليه والتعويل باهللا التعلق أو سواه،
 ].٨ص" التشوف معراج) ["يدك يف امب منك

) اهللا إىل األمور كل يف ورجوعك بسواه القلب تعلق عن فيك اهللا بعلم اكتفاؤك هو: (بعضهم وقال  
 ].٢ص. ٢ج. الصديقي عالن بن حممد للعالمة" الصاحلني رياض لطرق الفاحلني دليل["
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 عليـه،  واالعتمـاد  وجـل،  عـز  هللا التصديق هو: التوكل:(تعاىل اهللا رمحه اخلراز سعيد أبو وقال  
 أمر وكل والرزق الدنيا بأمور القلب من اهلم وإخراج ماضمن، كل يف إليه والطمأنينة إليه، والسكون
 ].٥٦ص اخلراز سعيد أليب" اهللا إىل الطريق) ["به اهللا تكفل

 احلـول  مـن  ؤوالترب عليه، األحوال مجيع يف واالعتماد إليه، األمر تفويض تعاىل اهللا على فالتوكل  
 التوكـل  بني تعارض ال وهلذا وغريها، السابقة التعاريف من يالحظ كما قلبية، مرتبة وهو له، والقوة
 وكيـف . البدن حملها واألسباب القلب، حمله التوكل إذ األسباب، واختاذ العمل وبني تعاىل اهللا على
 اهللا صـلى  الرسول إليه ودعا الكرمية، اآليات من كثري يف به تعاىل اهللا أمر أن بعد العمل املؤمن يترك
 .مجة أحاديث يف وسلم عليه

 نـاقيت  أأرسـل  اهللا رسول يا: فقال له ناقة على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل رجل جاء فقد  
: وقال. القيامة صفة كتاب يف الترمذي رواه" [وتوكل اعقلها: "وسلم عليه اهللا صلى فقال ؟ وأتوكل
 ].غريب

 اِإلسالم، روح مع يتفق ال وتكاسالً تواكالً السعي عن والتقاعس األسباب ترك العلماء عتربا وهلذا  
 الفهم هو التصوف أن للناس وبياناً للشبهات، ورداً لألفكار، تصحيحاً الناحية هذه الصوفية أكد كما

 .لإلسالم احلقيقي
 ما بعد بالقلب، التوكل التنايف لظاهربا واحلركة القلب، حمله التوكل: (تعاىل اهللا رمحه القشريي قال  

) فبتيسـريه  شـيء  اتفـق  وإن فبتقديره، شيء تعسر وإن تعاىل، اهللا قبل من التقدير أن العبد حتقق
 ].٧٦ص" القشريية الرسالة["
 التـداوي  وترك الكسب ترك التوكل شرط أن اجلهال يظن قد: (تعاىل اهللا رمحه الغزايل اِإلمام وقال  

التوكـل،  علـى  أثىن قد والشرع الشرع، يف حرام ذلك ألن خطأ وذلك. مهلكاتلل واالستسالم 
 ].٢٤٦ص للغزايل" الدين أصول يف األربعني) ["مبحظوره ذلك ينال فكيف ِإليه وندب

 أن األعمال من عمل كل يف جيب أنه وهي دقيقة، قلبية ناحية إىل السالكني الصوفية السادة نبه وقد  
 .بقلوم إليها االلتفات أو األسباب تلك على االعتماد عدم مع أسبابه، يتخذوا

 منه، بد ال فيما السعي ضرورة إىل الصوفية من احملققون ذهب: (تعاىل اهللا رمحه عياض القاضي قال  
 اهللا سـنة  األسـباب  فعـل  بل األسباب، إىل والطمأنينة االلتفات مع التوكل عندهم يصح ال ولكن

 ].٣ص ٢ج" الفاحلني دليل) ["اهللا من والكل ضراً، تدفع وال نفعاً، جتلب ال بأا والثقة وحكمته،
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 :وآثاره فضله
 يكـون  وصـفاته  باهللا العبد معرفة قدر فعلى املعرفة، مثار من ومثرة اِإلميان، نتائج من نتيجة التوكل  

 .سواه فاعالً يرى ال من اهللا على يتوكل وإمنا توكله،
 أن باملريد قبيح: قالوا وقد منه، إال يطلب ال به واثق له، إال يذل ال به عتزم تعاىل اهللا على واملتوكل  

 .يريد ما مواله عند جيد وهو العبيد، لسؤال يتعرض
 ].٢٣: املائدة[} املتوكِّلونَ فليتوكَِّل اِهللا وعلى{: فقال باإلميان التوكل تعاىل اهللا ربط وهلذا  
 ].١١: إبراهيم[} ملؤمنونَا فليتوكَِّل اِهللا وعلى{: وقال  
 مـن  يهمه ما ويكِفه باحملبة، يكرمه احلال بصدق إليه ملتجئاً التوكل حق تعاىل اهللا على يتوكل ومن  
 آل[} املتوكلني يِحب واُهللا{: تعاىل قال والكرم، بالعفة ظاهره ويزين ويقيناً، غىن قلبه وميأل وفنت، حمن

 ].٢٣: الطالق[} حسبه فهو اِهللا على لْيتوكَّ ومن{: وقال]. ١٥٩: عمران
 عـن . واحملن الشدائد عند وخصوصاً والطمأنينة، السكينة القلوب يف يبعث تعاىل اهللا على والتوكل  
 يف أُلقـي  حني السالم، عليه إبراهيم قاهلا الوكيل، ونعم اهللا حسبنا: (قال عنهما اهللا رضي عباس ابن
 إميانـاً،  فزادهم فاخشوهم لكم مجعوا قد الناس إن: قالوا حني وسلم عليه اهللا صلى حممد وقاهلا النار،
 آل سـورة  تفسري التفسري، كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه) [الوكيل ونعم اهللا حسبنا: وقالوا
 ].عمران

 رمحه احلايف بشر قال حلكمه، مطمئن لفعله، مستسلم بقضائه، راٍض حقيقةً تعاىل اهللا على فاملتوكل  
 تعـاىل  اهللا علـى  توكل ولو تعاىل، اهللا على يكذب وهو اهللا، على توكلت: أحدكم يقول: (تعاىل اهللا

 ].٧٦ص القشريية الرسالة) [به تعاىل اهللا يفعله مبا لرضي
 الطمأنينة إحالل يف وقيمته احلياة يف أمهيته وبين التوكل، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مدح وقد  
 وتـروح  مخاصـاً  تغدو الطري، يرزق كما لرزقكم توكله حق اهللا على توكلتم لو": فقال النفوس يف

 املسـتدرك  يف احلاكم وأخرجه. صحيح حسن حديث: وقال الزهد كتاب يف الترمذي رواه" [ِبطاناً
 شـرط  علـى  اإلسناد صحيح احلديث: وقال عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر عن) ٣١٨ص/٤ج(

 التوكل أن إىل إشارة احلديث هذا ويف. شباعاً مساًء وتعود جائعة، وهي صباحاً تذهب أي]. الشيخني
 رـا،  على معتمدة رزقها عن باحثة صباحاً عشها غادرت الطري أن بدليل األسباب، مع يتعارض ال

 .األحزان وال اهلم تعرف ال فهي ولذلك به، واثقة
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 حـال،  كـل  يف تعاىل اهللا على توكلال ِإىل اِإلسالمية األمة وسلم عليه اهللا صلى الرسول ندب وقد  
 وال اهللا علـى  توكلت اهللا بسم: بيته من خيرج حني قال من: "فقال بيته من املرء خيرج عندما السيما
 الشـيطان  فيقـول  الشيطان، عنه وتنحى ووقيت، وكُفيت هديت: له يقال باهللا، إال قوة وال حول

 كتاب يف والترمذي والنسائي داود أبو واهر" [ووقي وكُفي هدي قد برجل لك كيف: آخر لشيطان
 ].غريب صحيح حديث: وقال مالك بن أنس عن الدعوات

 
 :مراتبه

 مراتبـه،  تتدرج تعاىل اهللا إىل السري مقامات من كغريه التوكل ألن مراتب، على التوكل يف الناس  
 .معرفته حسب على معارجه يف املؤمن ويسمو

 :مراتب ثالث للتوكل - تعاىل اهللا رمحهما عجيبة وابن يلكالغزا - العارفني بعض عد وهلذا  
 .املالطف الشفيق الوكيل مع كاملوكِّل تعاىل، اهللا مع تكون أن أدناها، وهي: فاألوىل  
 .ِإليها ِإال أُموره مجيع يف يرجع ال أُمه مع كالطفل تعاىل اهللا مع تكون أن أوسطها، وهي: والثانية  
 .الطبيب يدي بني كاملريض تعاىل اهللا مع تكون أن أعالها، وهي: والثالثة  
 عنـد  بأمه يتعلق ولكن اام، فال الثاين أما. مة بباله خيطر قد األول أن املقامات، هذه بني والفرق  

 انظـر  [بـه  اهللا يفعل ما ساعة كل ينظر نفسه، عن فاٍن ألنه تعلق، وال اام فال الثالث أما. احلاجة
 ].٨ص" التشوف معراج"

 
 :اخلالصة

 السـادة  فهمـه  وقد والطمأنينة، السعادة أسباب وأهم واملعرفة، اِإلميان مثار أعظم من التوكل إن  
 اهللا، يف األمل احنصار هو بل عنها، والتخلي األسباب بترك ليس أنه إىل ونبهوا حقيقته، على الصوفية
 .شيئاً اهللا من تغين ال وحدها األ باألسباب، القلب تعلق وعدم وحكمته، تدبريه إىل وااللتجاء

 واثقة عليه، معتمدة تعاىل، باهللا مطمئنة فقلوم التوكل، مراتب بأعلى الصوفية السادة حتقق وهكذا  
 .سواه الوجود يف فاعل ال ألنه به مستعينة إليه، متوجهة به،
 وسـلم  عليـه  اهللا صلى نبيه دي واقتداء بشرعه، ومتسكاً ألمره، امتثاالً باألسباب تأخذ وأبدام  

 .الكرام وأصحابه
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 الشكر
 

 :تعريفه
 القلب عكوف هو: الشكر: (قوله بعضهم عن ورد ما وأمهها كثرية، تعاريف للشكر العلماء أورد  
 البن" السالكني مدارج) ["عليه والثناء بذكره اللسان وجريانُ طاعته على واجلوارح املنِعم، حمبة على
 ].١٣٦ص. ٢ج القيم

 طاعـة  يف اجلـوارح  صرف مع النعمة، حبصول القلب فرح هو: (تعاىل اهللا رمحه عجيبة ابن وقال  
 ].٧ص عجيبة البن" التشوف معراج) ["اخلضوع وجه على املنعم بنعمة واالعتراف املنعم،

 السمع من عليه اهللا أنعم ما مجيع العبد صرف هو: الشكر: (تعريفاته يف تعاىل اهللا رمحه السيد وقال  
 ].٧٦ص" السيد تعريفات) ["ألجله خلق ما إىل وغريمها لبصروا
 فمن باخلدمة، والقيام بالنعمة، االعتراف: الشكر: (تعاىل اهللا رمحه الصديقي عالن ابن العالمة وقال  
 دليل] ["١٣: سبأ[} الشكُور ِعباِدي ِمن وقليلٌ{: سبحانه قال ثَم ومن شكوراً، مسي منه ذلك كثر

 ].٥٧ص ،٢ج" الصاحلني رياض لطرق الفاحلني
 وإنْ{: تعاىل اهللا قال تعد، أن من وأكثر تحصى، أن من أعظم عباده على تعاىل اهللا نعم أن خيفى وال  

 ].٣٤: إبراهيم[ }تحصوها ال اِهللا ِنعمةَ تعدوا
 :رئيسية أقسام ثالثة إىل النعم تقسيم وميكن  
 ..احلالل لواملا والعافية كالصحة: دنيوية -١  
 .تعاىل باهللا واملعرفة والتقوى والعلم كالعمل: ودينية -٢  
 .اجلزيل بالعطاء القليل الصاحل العمل على كالثواب: وأُخروية -٣  
 شـكرها  وِمن تعاىل، باهللا واملعرفة واِإلميان اِإلسالم نعم عليها الشكر يتأكد اليت الدينية النعم وأجلُّ  

ا اعتقادتعاىل اهللا قال قوة، وال حول وال واسطة بال تعاىل هللا من منة أ :}اَهللا ولكن  ـبحب  إلـيكُم 
 ِمنكُم زكا ما ورمحته عليكم اِهللا فضلُ ولوال{: تعاىل وقال]. ٧: احلجرات[} قلوِبكُم يف وزينه اإلميانَ

ٍد ِمن٢١: النور[} أح.[ 
 اطالعـه  يـزداد  الكربى، اهللا آيات من فيه وما العظيم نالكو هذا يف يفكر الذي املؤمن العبد وإن  
 .حباً له وأعظم هللا، شكراً أكثر جيعله مما عليه، تعاىل اهللا نعم على
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 إلينـا  اهللا ِإحسان أجرى كما تعاىل، اهللا عباد بواسطة له يسوقها ِنعم العبد على تعاىل اهللا نعم ومن  
 املرشـدين  مـن  ومربينـا  والدينا بواسطة لنا خريه ساق وكما وسلم، عليه اهللا صلى رسوله يد على

 اخلري جللب الناس سخر الذي احلقيقي املنعم ألنه تعاىل اهللا يشكر أن املؤمن فعلى. تعاىل باهللا العارفني
 ].٥٣: النحل[ }اِهللا فَِمن نعمٍة ِمن ِبكُم وما{: تعاىل قال إليه،

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسـول  قال لذا لنعمه، سبباً تعاىل اهللا جعله من أيضاً يشكر أن املؤمن وعلى  
 أيب عـن  املعروف شكر باب يف سننه يف داود أبو أخرجه" [الناس يشكر ال من اهللا يشكر ال: "وسلم
 هلذا شارحاً ،١١٣ص ٤ج السنن معامل يف تعاىل اهللا رمحه اخلطايب العالمة وقال عنه، اهللا رضي هريرة

 الناس، نعمة كفران وعادته طبعه من كان من أن: أحدمها: وجهني على أوليت الكالم هذا: (احلديث
اهللا نعمة كفران عادته من كان ملعروفهم  الشكر وترك اهللا أن: اآلخر الوجه. سبحانه له الشكر وترك 
 معروفهم، ويكفر الناس، إحسان يشكر ال العبد كان إذا إليه إحسانه على العبد شكر يقبل ال سبحانه

 )].باآلخر األمرين أحد تصالال
 النعم من كثري وسوق ِإجيادنا يف سبباً جعلهما اللَّذَين والدينا وشكر شكره إىل تعاىل اهللا دعانا ولقد  
 ].١٤: لقمان[} املصري إيلَّ ولوالديك يل اشكر أِن{: فقال بواسطتهما ِإلينا

 .أضيع وجل عز اهللا لشكر كان دالعبا شكر ضيع فمن العباد، شكر الشكرين وأيسر  
 

 :أقسامه
 وشـكر  اللسـان،  شكر: ثالثة أقساماً للشكر بأن القول ميكن وغريها السابقة الشكر تعاريف من  

 .اجلَنان وشكر األركان،
} فحدثْ ربك بنعمِة وأما{: تعاىل لقوله امتثاالً تعاىل، اهللا بنعم التحدث فهو: اللسان شكر أما -١  
 ].١١: ىالضح[
 عـن  مسنده يف أمحد اإلمام رواه" [شكر اهللا بنعمة التحدث: "والسالم الصالة عليه لقوله وتطبيقاً  

 ].٣٧٥ص ٤ج عنهما اهللا رضي بشري بن النعمان
 .شكرها فقد ونشرها أظهرها ومن كفرها، فقد النعمة كتم من: وقيل  
 وهلذا واحلمد، الشكر يف املثالية لشخصيةا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول شخصية كانت ولذلك  
 أشبع ولكن رب، يا ال: قلت ذهباً مكة بطحاء يل ليجعل ريب، علي عرض: "وسلم عليه اهللا صلى قال
 شـبعت  وإذا وذكرتـك،  إليك، تضرعت جعت فإذا هذا، حنو أو ثالثاً: وقال يوماً، وأجوع يوماً،
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 حـديث : وقـال  عنـه  اهللا رضي أمامة أيب عن الزهد كتاب يف الترمذي رواه" [ومحدتك شكرتك
 ].حسن

 أن عنـهما  اهللا رضي عمر ابن روى كما. احلمد يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رغَّب وكذلك  
 ينبغـي  كمـا  احلمد لك رب يا: قال اهللا عباد من عبداً أن: "حدثهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
: فقاال السماء إىل فصعدا يكتباا، كيف يدريا فلم بامللكني لتفعض سلطانك، ولعظيم وجهك جلالل
 مـاذا : - عبده قال مبا أعلم وهو - اهللا قال ؟ نكتبها كيف ندري ال مقالة قال قد عبدك إن! ربنا يا
 فقـال . سلطانك ولعظيم وجهك، جلالل ينبغي كما احلمد لك رب يا: قال قد إنه: قاال ؟ عبدي قال
 ].األدب كتاب يف ماجه ابن رواه" [ا فأجزيه يلقاين حىت عبدي قال كما اكتباها: هلما وجل عز اهللا
 اعملـوا {: العمل هو الشكر أن إىل مشرياً تعاىل قال تعاىل، هللا العمل فهو: األركان شكر وأما -٢  
 كـان  حني عملياً، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ذلك أوضح وقد]. ١٣: سبأ[} شكْراً داود آلَ
 من يقوم وسلم عليه اهللا صلى النيب كان: قالت عنها اهللا رضي عائشة السيدة روت كما الليل، قومي

 ومـا  ذنبك من تقدم ما لك غُفر وقد اهللا رسول يا هذا تصنع ِلم: له فقلت قدماه، تنفطر حىت الليل
 يف ومسـلم  الرقاق كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه" [شكوراً عبداً أكون أفال: "قال ؟ تأخر

 ].الصالة أبواب يف والترمذي املنافقني صفات كتاب يف صحيحه
 قـال  تعاىل، اهللا من هي العباد من بأحد أو بك نعمة كل أن تشهد أن فهو: اجلَنان شكر وأما -٣  

 بهن وقد املنعم، رؤية عن النعم رؤية حتجبك فال]. ٥٣: النحل[} اِهللا فَِمن ِنعمٍة ِمن ِبكُم وما{: تعاىل
 من يب أصبح ما اللهم: يصبح حني قال من: "قال حيث احلقيقة هذه إىل وسلم عليه اهللا صلى الرسول
 شـكر  أدى فقـد  الشكر، ولك احلمد فلك لك، شريك ال وحدك فمنك خلقك من بأحٍد أو نعمة
 يقـول  ما باب يف سننه يف داود أبو رواه" [ليلته شكر أدى فقد ميسي حني ذلك مثل قال ومن يومه،
 ].له واللفظ والنسائي أصبح، إذا
 روحـك،  مـن  فيـه  ونفخت بيدك، آدم خلقت رب يا: (قال السالم عليه موسى أن اآلثار ويف  

 عز اهللا قال ؟ شكرك أطاق فكيف وفعلت، وفعلت، شيء، كل أمساء وعلمته مالئكتك، له وأسجدت
. ٢ج القـيم  البـن " نيالسـالك  مدارج) ["شكراً بذلك معرفته فكانت مين، ذلك أن علم: وجل
 ].١٣٧ص
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 عليـه  داود كماقال عليه، والثناء لشكره وفَّقَه أَنْ عليه اهللا نعم من أن يرى املؤمن فإن هذا وعلى  
 اآلن: قـال  ؟ شـكراً  ـا  تستوجب عندك من علي نعمة وشكري أشكرك كيف رب يا: (السالم

 ].١٣٧ص. ٢ج القيم البن" السالكني مدارج) ["داود يا شكرتين
 

 :الشاكرين مراتب
 :متفاوتة مراتب على بالشكر حتققهم يف الناس  
 .فقط النعم على اهللا يشكرون فالعوام -  
 وقد أحواهلم، مجيع يف عليهم وِإنعامه فضله ويشهدون والنقم، النعم على اهللا يشكرون واخلواص -  
 باجلنـان  والرضا باللسان، حلمدبا فيقابلها نقمة تصيبه من على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أثىن
 أيب عـن  احلديث ففي. تعاىل اهللا رمحة من والقنوط اليأس قلبه يف يقذف أن للشيطان يسمح أن دون
 اهللا قال العبد، ولد مات إذا: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي األشعري موسى
 محـدك : فيقولـون  ؟ عبـدي  قال فماذا: فيقول نعم،: فيقولون ؟ عبدي ولد قبضتم: ملالئكته تعاىل

 ابنـوا : تعـاىل  اهللا فيقول ،]راجعون إليه وإنا هللا إنا قال: استرجع. هللا احلمد قال: محدك [واسترجع
 وقال]. حسن حديث: وقال اجلنائز كتاب يف الترمذي رواه" [احلمد بيت ومسوه اجلنة يف بيتاً لعبدي
 رواه" [والضراء السراء يف وجل عز اهللا حيمدون الذين اجلنة ىلإ يدعى ما أول: "وسلم عليه اهللا صلى
 ووافقـه  مسـلم،  شـرط  على صحيح حديث هذا: وقال. ٥٠٢ص. ١ج" املستدرك "يف احلاكم
 ].الذهيب

 رمحه الشبلي قال املعىن هذا ويف والنقم النعم رؤية عن املنعم يف غيبتهم: اخلواص خواص وشكر -  
 ].٨١ص" القشريية الرسالة) ["النعمة رؤية ال ملنعما رؤية الشكر: (تعاىل اهللا
 

 :فضله
 والرضـا  الصـرب  يتضمن وألنه واجلوارح، واللسان القلب يشمل ألنه املقامات، أعلى من الشكر  

 الكفـر  وهـو  ضده، عن وى به، تعاىل اهللا أمر وهلذا والقلبية، البدنية العبادات من وكثرياً واحلمد
 ].١٥٢: البقرة[} تكفرونَ وال يل واشكروا{: فقال واجلحود،
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 خليلـه  وصف يف تعاىل اهللا قال. والسالم الصالة عليهم الكرام الرسل صفات أعظم من والشكر  
 شـاكراً  . املشـركني  ِمن يك ولَم حنيفاً ِهللا قانتاً أمةً كانَ إبراهيم إنَّ{: السالم عليه إبراهيم سيدنا
} شكوراً عبداً كانَ إنه{: السالم عليه نوح سيدنا عن تعاىل وقال ].١٢١-١٢٠: النحل[} ألنعِمِه

 يف نفسـه  جيهـد  كان فقد وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا ورسوله اهللا حبيب أما]. ٣: اإلسراء[
 عـن  سـئل  ملا وهلذا الشكر، مبقام متحققاً متبتالً خاشعاً ربه يدي بني والقيام الليايل، وإحياء العبادة
 يف البخـاري  أخرجه" [شكوراً عبداً أكون أفال: "قال قدماه تورمت حىت نفسه، وإجهاد مهقيا سبب

 ].٣١٢ص مر وقد صحيحه
 وسـلم،  عليـه  اهللا صلى له تعاىل اهللا غفر وقد املغفرة طلب هو العبادة سبب أن السائل ظن وقد  

 مقامات أعلى هو ذيال الشكر مقام إىل السائل مهة رفع وسلم عليه اهللا صلى الرسول جواب ولكن
 .العبدية

 أصـحابه  يدعو كان كذلك ؛ بالشكر حتقق من خري كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن وكما  
 كـل  عقب بالدعاء تعاىل اهللا إىل والتوجه العظيم املقام ذا التحقق إىل املؤمنني وسائر عنهم اهللا رضي
 رضي جبل بن ملعاذ وسلم عليه اهللا صلى فقال الشكر،و الذكر على باإلعانة عليهم اهللا مين أن صالة،
 وحسن وشكرك ذكرك على أعين اللهم: تقول صالة كل دبر يف تدعن ال معاذ يا أوصيك: "عنه اهللا

 احلاكم ورواه االفتتاح كتاب يف النسائي ورواه االستغفار، باب يف سننه يف داود أبو رواه" [عبادتك
 ].الذهيب ووافقه اإلسناد، صحيح: وقال. ٤٩٩ص. ١ج" املستدرك "يف
   لومـع  وسلوك، جماهدات إىل حيتاج به والتحقق صعباً، مرتقاه كان مرتلته ورفعة الشكر مقام وِلع 

 بالقلة اهللا وصفهم وقد قليل، الكرام ألن نادرين، الشاكرون كان وهلذا واالستقامة، والصرب الصدق
 ].١٣: سبأ[} الشكور عباِدي ِمن وقليلٌ{: قال حني

: تعـاىل  قال وجوده، فضله وسعة عليهم اهللا نعم من بالرغم الشكر، بعدم الناس معظم وصف كما  
 ].٧٣: النمل[} يشكُرونَ ال أكثَرهم ولكن الناِس على فضٍل لذو ربك وإنَّ{
 مـا  وكثرياً العظمى، ننهوم الكربى بنعمه الكرمي القرآن يف الناس يذكِّر ما كثرياً تعاىل اهللا فإن وهلذا  

 يعجـز  ممـا  اِإلحسان، وبدائع النعم جالئل من به أحاطنا ما ندرك كي الكون، يف التفكر إىل يدعو
 أخرجكُم واُهللا{: تعاىل قال الشكر، حق تعاىل نشكره كي ذلك كل. به واإلحاطة تعداده عن اِإلنسان

طوِن ِمنهاِتكُم بونَ ال أُملَ شيئاً تعلَمعجو لكُم السمع ةَ واألبصارلَّكُم واألفئدالنحل[} تشكرونَ لَع :
٧٧.[ 
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 سـن  ويبلغ اِإلنساين، والكمال الفكري بالنضوج يتمتع الذي العاقل اِإلنسان تعاىل اهللا وصف وقد  
 يوفقـه  أن ضـارعاً  تعاىل اهللا إىل فيلجأ عليه، اهللا فضل ويشهد به، احمليطة اهللا نعم يرى بأنه األربعني،
 الـيت  ِنعمتـك  أشكُر أنْ أوزعين رب قال سنةً أربعني وبلَغَ أشده بلَغَ إذا حىت{: تعاىل قال. للشكر
تمعأن وعلى علي يلَ وأنْ واِلدمصاحلاً أع رضاه١٥: األحقاف[} ت[ 

 يعـاين  الذي رتلةمب ويشكره اهللا برزق يتنعم الذي مرتلة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول جعل وقد  
 يف الترمـذي  أخرجه" [الصابر الصائم مبرتلة الشاكر الطاعم: "فقال مشقتها، على ويصرب العبادات
 ].عنه اهللا رضي هريرة أيب عن القيامة صفة كتاب

 ابـن  وقال. الشكر النعمة عقال: قيل وقد واستمرارها، النعمة لبقاء وسيلة خري هو الشكر إن مث  
 قيـدها  فقد شكرها ومن لزواهلا، تعرض فقد النعم يشكر مل من: (حكمه يف تعاىل اهللا رمحه اهللا عطاء
 ].١٠٠ص. ١ج عجيبة البن" احلكم شرح يف اهلمم إيقاظ) ["بعقاهلا

 نعمتـه،  وسلب وعقابه تعاىل اهللا غضب يورث واجلحود بالكفر النعم ومقابلة الشكر عدم أن كما  
 فَكَفَرت مكاٍن كُلِّ ِمن رغَداً رزقُها يأتيها مطمِئنةً آِمنةً كانت قريةً مثالً اُهللا وضرب{: تعاىل قال كما
 ].١١٢: النحل[} يصنعونَ كانوا مبا واخلوِف اجلُوِع ِلباس اُهللا فأذاقَها اِهللا بأنعِم

 شـكرتم  نلـئِ {: فقـال  بالشكر قابلوها هم ِإذا عليهم نعمه يزيد أن املؤمنني تعاىل اهللا وعد وقد  
كُمن٧: إبراهيم[} ألزيد.[ 

 تعـاىل  اهللا نعم مزيد بشكره يغنم ِإذ ؛ تعاىل اهللا يشكر حني لنفسه، اخلري جيلب الشاكر أن واحلقيقة  
 كَفَر ومن ِلنفِسِه يشكُر فإنما شكَر ومن{: تعاىل قال ثنائه ومجيل حبه وعظيم فضله، واستمرار عليه،
 ].٤٠: النمل[} كرمي يغِن ربي فإنَّ
 ورغَّبوا ِإليه، الناس دعوا فضله، وكبري مقامه جليل وعرفوا بالشكر، الصوفية السادة حتقق أن وبعد  
 كـي  الشكر طريق يسلك أن بل ا، ينشغل ال أن أُخروية أو دنيوية بنعمٍة تعاىل اهللا يكرمه من كل
 من طريقاً عليك اهللا فتح إذا: (تعاىل اهللا رمحه لبغداديا محزة أبو قال. التوفيق ودوام النعم مبزيد يفوز
 نظرك فإنَّ لذلك، وفقك من بشكر اشتغل ولكن به، وتفتخر ِإليه تنظر أن وِإياك فالزمه، اخلري طرق
 شكرتم لِئن{: يقول تعاىل اهللا ألن املزيد منه لك يوجب بالشكر واشتغالك مقامك، عن يسقطك إليه

 ].٢٩٨ص للسلمي" الصوفية طبقات] ["٧: يمإبراه[} ألزيدنكُم
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 سـائر  يف تعـاىل  اهللا ومحـدوا  أحواهلم مجيع على تعاىل اهللا شكر باب الصوفية السادة طرق ولذا  
 أعتابه على فوقعوا الكرمي، والشكور الرحيم، والرب املتفضل واملنعم املطلق الفاعل وشهدوه شؤوم،
 أحكام أعماهلم ويف والثناء، احلمد آيات ألسنتهم ويف املعرفة، نور قلوم يف طالبني، وجلنابه متذللني،
 تبعهم ومن امليامني، الغر وصحابته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أثر بذلك مقتفني الغراء، الشريعة

 .املستقيم وطريقهم القومي جهم يف
 
 :تنبيه

 ينبغـي  ولكن. تعاىل اهللا إىل الوصول ريقبط املتعلق الثالث الباب أمتمنا قد نكون الشكر حبث بنهاية  
 أن احلقيقـة  ِإذ السري، مقامات كل ليست هذا كتابنا يف أوردناها اليت املقامات هذه أن إىل اِإلشارة

 جعلها من ومنهم: (فقال تفاصيلها، تعاىل اهللا رمحه اهلامشي حممد شيخنا ذكر فقد كثريةً، مقاماٍت هناك
 حممـد  بـن  اهللا عبـد  ِإمساعيل أبو اِإلسالم شيخ ألف وقد. تعاىل اهللا ىلإ السائرين منازل ومساها مائة

 مائة فيها ذكر رسالةً، ذلك يف هـ٤٨١ سنة املتوىف الصويف املفسر احلنبلي الفقيه اهلروي األنصاري
 إىل السـائرين  منازل: ومساها عليها، الوقوف يف الراغبني وأفاد وإيضاحها، تقسيمها يف وأجاد مرتلة،
 ].١٢ص اهللا رمحه اهلامشي حممد الشيخ لسيدي" العارفني شطرنج شرح) ["شأنه عز احلق

 
 
 

 الرابع الباب
 التصوف مثرات من

 
 .األولياء كرامات -٤.  اِإلهلام -٣.  الكشف -٢.  اِإلهلي احلب -١  
 

 اإلهلي احلب
 

 إال مقام احملبة ِإدراك بعد فما الدرجات، من العليا والذروة املقامات، من القصوى الغاية هي هللا احملبة  
 مقدمة وهو ِإال مقام احملبة قبل وال.. والرضا واألنس كالشوق توابعها، من وتابع مثارها، من مثرة وهو
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. ١٣ج والشـوق  احملبـة  كتـاب  الغزايل لإلمام" اإلحياء.. ["والزهد والصرب كالتوبة مقدماا من
 ].٢٥٧٠ص
 ِإذ ؛ وجودهـا  فتعريفهـا  خفاًء، ِإال تزيدها ال واحلدود والتعاريف منها، أوضح حبد تحد ال واحملبة  

 وكل. ِإفشاء الذوق سوى هلا ما احملبني، قلوب على تفيض ذوقية حالة فهي احملبة أما. للعلوم التعاريف
 .ألسباا وتوضيح مثارها، عن وتعبري آلثارها، بيان ِإال هو ما احملبة يف قيل ما
 أحـداً  رأيـت  فما حدها، يف الناس واختلف: (تعاىل اهللا رمحه احلامتي عريب ناب األكرب الشيخ قال  

 والسيما ولوازمها، وآثارها بنتائجها ِإال حدها من حدها فما ذلك، يتصور ال بل الذايت، باحلد حدها
 أيب عـن  واحد غري به حدثنا ما فيها مسعت ما وأحسن. اهللا وهو العزيز اِإلهلي اجلناب ا اتصف وقد

 ِإال تـأىب  والغرية احملبة، صفات من الغرية: فقال احملبة، عن سئل وقد مسعناه: قالوا الصنهاجي، العباس
 يف املئة بعد والسبعون الثامن الباب. الطائي احلامتي عريب البن" املكية الفتوحات) ["تحد فال الستر،
 ].احملبة مقام معرفة

 اسـتوىل  ذاقهـا  ومن ذاقها، من إال حقيقة عنها يعبر ال احملبة فإن(: تعاىل اهللا رمحه الدباغ ابن وقال  
 عـن  سئل ِإذا سكراً، طافح هو من كمثل العبارة، معه ميكنه ال أمر فيه هو ما على الذهول من عليه
 بـني  والفـرق . عقلـه  على الستيالئه احلال؛ تلك يف العبارة ميكنه مل فيه، هو الذي السكر حقيقة

 مالزم، ذايت احملبة وسكر الصحو، حني يف عنه ويعرب زواله، ميكن عرضي، اخلمر كرس أن: السكرين
 :قيل كما حقيقته، عن فيه خيرب حىت عنه، يصحو أن ِإليه وصل من ميكن ال

" الغيوب أسرار ومفاتح القلوب أنوار مشارق ["الدوام على سكر والعشق شاربوها اخلمر من يصحو
 اهللا رمحـه  اجلنيد اِإلمام سئل ملا لذلك]. ٢١ص الدباغ بابن املعروف األنصاري حممد بن الرمحن لعبد
 عمـا  عرب مث والشوق، باهليام القلب وخفقان عينيه، من الدموع فيضانُ جوابه كان احملبة، عن تعاىل
 .احملبة آثار من جيده

 فتكلم املوسم، أيام تعاىل اهللا أعزها مبكة احملبة يف مسألةٌ جرت: (تعاىل اهللا رمحه الكتاين بكر أبو قال  
 ودمعـت  رأسه، فأطرق! عراقي يا عندك ما هات: فقالوا سناً، أصغرهم اجلنيد وكان فيها، الشيوخ

 قلبه أحرق بقلبه، ِإليه ناظر حقوقه، بأداء قائم ربه، بذكر متصل نفسه، عن ذاهب عبد: قال مث عيناه
ه، كأس من شربه وصفاء هيبته، أنواردوِإن فبـاهللا،  تكلم فِإن غيبه، أستار من جلبارا له وانكشف و 
: وقالوا الشيوخ فبكى اهللا، ومع وهللا باهللا فهو اهللا، فمع سكن وِإن اهللا، فبأمر حترك وِإن اهللا، فعن نطق
 ].١١ص. ٣ج" السالكني مدارج) ["العارفني تاج يا اهللا جزاك مزيد، هذا على ما
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 :وفضلها دليلها
: املائـدة [} ويِحبونـه  يِحبهم{: تعاىل اهللا قال. كثرية لربه العبد وحمبة بده،لع اهللا حمبة على األدلة  

 تِحبونَ كُنتم إنْ قل{: تعاىل وقال]. ١٦٥: البقرة[} ِهللا حباً أشد آمنوا والذين{: تعاىل وقال]. ٥٤
 احملبـة  علـى  دليل: اهللا وحيببكم]. ٣١: نعمرا آل[} ذنوبكُم لكُم ويغِفر اُهللا يحِببكُم فاتِبعوين اَهللا

 .وفضلها وفائدا
 فيـه  كن من ثالث: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي أنس عن السنة ويف  

 وأن هللا، ِإال حيبـه  ال املرء حيب وأن سوامها، مما ِإليه أحب ورسوله اهللا يكون أن: اِإلميان حالوة وجد
 كتـاب  يف صـحيحه  يف البخـاري  أخرجه" [النار يف يقذف أن يكره كما الكفر يف وديع أن يكره
 ].اإلميان

 عادى من: تعاىل اهللا يقول: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب وعن  
 يزال وال عليه، ترضتهاف ما أداء من ِإيلَّ أحب بشيء عبدي ِإيلَّ تقرب وما باحلرب، آذنته فقد ولياً يل

 بـه  يبصر الذي وبصره به، يسمع الذي مسعه كنت أحببته فِإذا أحبه، حىت بالنوافل ِإيلَّ يتقرب عبدي
 أخرجـه " [ألعيذنـه  استعاذين ولئن ألعطينه، سألين وِإن ا، ميشي اليت ورجله ا، يبطش اليت ويده

 ].التواضع باب الرقاق كتاب يف صحيحه يف البخاري
 جربيـلَ  دعا العبد اهللا أحب ِإذا: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي هريرة أيب وعن  

 فـأِحبوه،  فالناً حيب اهللا ِإن: فيقول السماء يف ينادي مث جربيل، فيحبه فأحبه، فالناً أحب ِإين: فقال
 اخللق بدء كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه" [األرض يف القبول له يوضع مث السماء، أهل فيحبه
 ].املالئكة ذكر باب

 عليـه  داود دعاء من كان: "قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي الدرداء أيب وعن  
 أحب حبك اجعل اللهم حبك، يبلغين الذي والعمل حيبك من وحب حبك أسألك ِإين اللهم: السالم

 ]:غريب حسن: وقال الدعوات كتاب يف الترمذي أخرجه["البارد املاء ومن وأهلي نفسي من ِإيل
 وأخالقهم وأقواهلم أعماهلم من حيبه ما وذكر عباده، من اهللا حيبه من بذكر مملوءان والسنة والقرآن  

]. ٩٣: املائـدة [} احملسنني يِحب واُهللا{]. ١٤٦: عمران آل[} الصابرين يِحب واُهللا{: تعاىل كقوله
 يِحـب  ال واُهللا{: ذلـك  ضد يف وقوله]. ٢٢٢: البقرة[} املُتطَهرين ويِحب التوابني يِحب اَهللا إنَّ{

ال واُهللا{ ]. ٢٠٥: البقرة[} الفساد ِحبال واُهللا{]. ٢٣: احلديـد [ } فخوٍر خمتاٍل كُلَّ ي  ِحـبي 
٥٧: عمران آل[} الظاملني.[ 
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 كـثرية  أحاديث يف اِإلميان شرائط من ورسوله اهللا حب لموس عليه اهللا صلى اهللا رسول جعل وقد  
 ومسلم البخاري رواه" [أمجعني والناس وماله أهله من ِإليه أحب أكون حىت أحدكم يؤمن ال: "فقال
 ].عنه اهللا رضي أنس عن اإلميان كتاب يف صحيحهما يف
 واملقـام  العظـيم  األثر من هلا ملا للمحبة، أصحابه وسلم عليه اهللا صلى األعظم الرسول وجه وقد  

 حلبيبـه  حبـهم  يقتضي هللا حبهم أنَّ هلم بين مث ِإفضاله، وبالغ تعاىل نعمه ِإىل أنظارهم ولَفَت الرفيع،
 اهللا حـب  ِإىل يوصلهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول حبهم أنَّ كما والسالم، الصالة عليه األعظم
 الترمذي رواه" [اهللا حبب وأَِحبوين نعمه، من يغذوكم ملا اهللا واأَِحب: "والسالم الصالة عليه قال. تعاىل
 ].غريب حسن: وقال املناقب كتاب يف الترمذي رواه غريب حسن: وقال املناقب كتاب يف
 أن عنـه  اهللا رضي أنس روى فقد حمبوم، مع باملعية احملبني وسلم عليه اهللا صلى الرسول بشر وقد  

 مـا : قـال " ؟ هلا أعددت ما: "قال ؟ اهللا رسول يا الساعة مىت وسلم عليه اهللا صلى النيب سأل رجالً
مـع  أنـت : "قال. ورسوله اهللا أحب ولكين صدقة وال صوم وال صالة كثري من هلا أعددت  ـنم 
ا ففرحنا". نعم: "قال ؟ كذلك وحنن فقلنا: أنس قال". أحببت ًيف البخـاري  رواه [شـديداً  فرحا 
 ].عنه اهللا رضي أنس عن الرب كتاب يف صحيحه يف ومسلم ناقب،امل كتاب يف صحيحه

 الكرام الصحابة حتقق وحني أثرها، وبالغ فضلها، عظيم ِإىل تشري وكلها كثرية، احملبة يف واألحاديث  
 والتضـحية،  واألخـالق  اإلميـان  يف الكمال أوج بلغوا ورسوله اهللا مبحبة عليهم تعاىل اهللا رضوان
 واملـال  الـروح  بـذل  على احملبة دافع ومحلهم احملن، وقساوة االبتالء مرارة بةاحمل حالوة وأنستهم
 .وحبه رضوانه حيوزون لعلهم حمبوم سبيل يف ونفيٍس غاٍل وكلِّ والوقت،

 حيـاة  ال أشـباح  حمبة بال واألعمال احملبة، وروحه وأحكام، وتكاليف أعمال اِإلسالم أن واحلقيقة  
 .فيها
 

 :لمحبةل املورثة األسباب
 :عشرة وأمهها كثرية، أموراً للمحبة املورثة األسباب من العلماء ذكر  
 .به أريد وما ملعانيه والتفهم بالتدبر القرآن قراءة: أحدها  
 .احملبة بعد احملبوبية درجة ِإىل توصل فِإا الفرائض، بعد بالنوافل اهللا ِإىل التقرب: الثاين  
 قـدر  علـى  احملبة من فنصيبه واحلال، والعمل والقلب باللسان حال كل على ذكره دوام: الثالث  

 .التذكر هذا من نصيبه
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 .املرتقى صعب وِإنْ حمابه ِإىل والتسنم اهلوى، غلبة عند حمابك على حمابه ِإيثار: الرابع  
 رفـة املع هـذه  ريـاض  يف وتقلبـه  ومعرفتها، ومشاهدتها وصفاته ألمسائه القلب مطالعة: اخلامس  

 .حمالة ال أحبه وأفعاله وصفاته بأمسائه اهللا عرف فمن ومباديها،
 .حمبته ِإىل داعية فِإا والظاهرة، الباطنة ونعمه وآالئه وِإحسانه بره مشاهدة: السادس  
 .وتواضعاً تذلالً تعاىل يديه بني بكليته القلب انكسار: السابع  
 بالقلب والوقوف كالمه، وتالوةُ األسحار، يف السيما ناجاتهمل اِإلهلي التجلي وقت به اخللوة: الثامن  

مث يديه، بني والتأدب موالتوبة باالستغفار ذلك خت. 
 ومـن . الثمـر  أطايب ينتقي كما كالمهم، مثرات أطايب والتقاط الصادقني، احملبني جمالسة: التاسع  

 مزيـداً  فيه أن وعلمت الكالم، صلحةم ترجحت ِإذا ِإال حضرم يف تتكلم أالَّ جمالستهم يف األدب
 .لغريك ومنفعة حلالك

" السـالكني  مـدارج  "كتاب انظر [وجل عز اهللا وبني القلب بني حيول سبب كل مباعدة: العاشر  
 ].١٢-١١ص
 .احملبة منازل ِإىل احملبون وصل وغريها األسباب هذه فمن  

 :احملبة عالمات
 يغتـر  أن لِإلنسان ينبغي فال. اللسان دعوى أسهل وما سوله،ور اهللا حمبة يدعي من الناس من كثري  

 واللسـان  القلـب  يف تظهـر  ومثاراً عليه، تدل عالمات للحب أن يعلم أن عليه بل النفس، خبداع
 :منها كثرية، وهي بعالماته، ولْيمتحنها احلب، موازين يف فلْيضعها نفسه يغش أالَّ أراد فِإذا واجلوارح،

 حمبوباً القلب حيب أن يتصور فال السالم، دار يف واملشاهدة الكشف بطريق احلبيب لقاء حب -١  
 أن فعليه باملوت، ومفارقتها الدنيا من باالرحتال ِإال وصول ال أنه علم وِإذا ولقاءه، مشاهدته وحيب ِإال

 لقـاء  أحب من ":والسالم الصالة عليه قال. اللقاء مفتاح املوت ألن منه، فار غري للموت حمباً يكون
 كتـاب  يف صـحيحه  يف ومسلم الرقاق، كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه" [لقاءه اهللا أحب اهللا

 يف الشـهادة  حيبون عليهم، اهللا رضوان الكرام الصحابة كان وهلذا]. اهللا لقاء أحب من باب الذكر،
 .اهللا بلقاء مرحباً: للمعركة يدعون حني ويقولون اهللا، سبيل
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 الكسل وجيتنب الطاعة، فيلزم وباطنه، ظاهره يف حيبه ما على تعاىل اهللا أحبه ما مؤِثراً يكون أن -٢  
 :تعاىل اهللا رمحه املبارك ابن قال ولذلك يعصيه، ال اهللا أحب ومن اهلوى، واتباع

ــه   ــر حب ــت تظه ــه وأن ــي اِإلل     تعص
ــه   ــادقاً ألطعت ــك ص ــان حب ــو ك     ل

١ 

 قيــاس بــديع هــذا لَعمــري يف ال   
   ــع ــب مطيـ ــن حيـ ــب ملـ  ِإنَّ احملـ

١ 
 :أيضاً قيل املعىن هذا ويف

ــه  ــد هويت ــا ق ــوى مل ــا أه ــرك م     وأَت
 فأرضى مبا ترضـى وِإن سـخطت نفسـي           ١

١ 
 قال واألخالق، واألفعال األقوال يف وسلم عليه اهللا صلى رسوله اتباع تستلزم وحمبته تعاىل اهللا فطاعة
 ].٣١: عمران آل[} ذنوبكُم لكم ويغِفر اُهللا يحِببكُم فاتِبعوين اهللا تِحبون نتمكُ إنْ قل{: تعاىل

 أكثر شيئاً أحب فمن جنانه، عنه خيلو وال لسانه، عنه يفتر ال تعاىل، اهللا لذكر مكثراً يكون أن -٣  
 .ذكره من

ــي   ــرك يف فم ــيب وِذك ــك يف قل     خيالُ
 فـــأين تغيـــبومثـــواك يف قلـــيب    ١

١ 
 الليل هدوء ويغتنم التهجد على فيواظب كتابه، وتالوِة تعاىل هللا ومناجاتِه باخللوة أنسه يكون أن -٤

 .مبناجاته والتنعم باحلبيب، باخللوة التلذذُ احملبة درجات فأقل الوقت، وصفاء
 خلـت  ساعة كل فوت ىعل تأسفَه ويعظم وجل، عز اهللا سوى مما يفوته ما على يتأسف ال أن -٥  
 .والتوبة باالستعطاف الغفالت، عند رجوعه فيكثر وطاعته، اهللا ذكر عن
 .تعبها عنه ويسقطَ يستثقلها، وال بالطاعة، ويتلذذ يتنعم، أن -٦  
: تعـاىل  قال كما اهللا، أعداء مجيع على شديداً م، رحيماً اهللا عباد مجيع على مشفقاً يكون أن -٧  
 ].٢٩: الفتح[} بينهم رحماُء لكُفَّاِرا على أشداُء{
 ولـيس  احلب، ينايف اخلوف أن يظن وقد والتعظيم، اهليبة حتت متفائالً خائفاً حبه يف يكون أن -٨  

 علـى  خماوف وللمحبني احلب، يوجب اجلمال ِإدراك أن كما اهليبة يوجب العظمة ِإدراك بل كذلك،
 :احملبني بعض قال ولذا. اِإلبعاد وخوف باحلجا وخوف اِإلعراض كخوف مراتبهم، حسب

ــائف   ــه خ ــا من ــه وأن ــب عرفت     احلبي
ــارف    ١ ــك ع ــو ب ــن ه ــك ِإال م  ال حيب

١ 
 له، وِإجالالً للمحبوب تعظيماً واحملبة الوجد ِإظهار من والتوقي الدعوى، واجتناب احلب، كتمان -٩

 :فقال الكتمان عن عجز احملبني وبعض سره، على وغَيرة منه، وهيبة
    خيفـــي فيبـــدي الـــدمع أســـراره

١   فَسظهـــر الوجـــد عليـــه الـــنوي 
١ 
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 :قال وبعضهم
    ومـن قلبـه مــع غـريه كيـف حالــه ؟    

ــه كيــف يكــتم ؟   ١ ــن ســره يف جفن وم 
١ 

 فـِإن  اهللا، بـذكر  والتلذذُ باخللق االستئناس عدم باهللا األنس وعالمة. به والرضا باهللا األنس -١٠
 املستأنسني احملبني وصف يف وجهه اهللا كرم علي قال. خلوة يف وجمتمع مجاعة يف ردكمنف فهو خالطهم
 املُترفون، استوعر مبا واستالنوا اليقني، روح فباشروا األمر، حقيقة على العلم م هجم قوم هم: باهللا

 خلفاء أولئك األعلى، باحملل معلقة أرواحها بأبداٍن الدنيا صحبوا اجلاهلون، منه استوحش مبا وأنسوا
 للغـزايل، " الـدين  علـوم  ِإحيـاء   "من والشوق احملبة كتاب نظر [دينه ِإىل والدعاة أرضه يف اهللا
 ].عريب البن" املكية الفتوحات"و
 

 :احملبة مراتب
 :عشراً مراتب للمحبة العلماء ذكر  
 .باحملبوب القلب لتعلق بذلك ومسيت: العالقة أوهلا  
 .له وطلبه حمبوبه ِإىل القلب يلم وهي: اِإلرادة الثانية  
 .املنحدر يف املاِء كانصباب صاحبه، ميلكه ال حبيث احملبوب ِإىل القلب انصباب وهي: الصبابة الثالثة  
 .لغرميه الغرمي كمالزمة يالزمه بل يفارقه، ال للقلب الالزم احلب وهو: الغرام الرابعة  
 .ولبها ،وخالصها احملبة، صفو وهو: الوداد اخلامسة  
 الشـغف : تعاىل اهللا رمحه اجلنيد اِإلمام قال. القلب شغاف ِإىل احلب وصول وهو: الشغف السادسة  
 .ووفاًء منه عدالً يراه بل جفاًء، احملب يرى ال أن

ــوركم   وج ــدي ــذب ل ــذيبكم ع     وتع
 علــي مبــا يقضــي اهلــوى لكــم عــدلُ   ١

١ 
 .منه صاحبه على يخاف الذي املفرط احلب وهو: العشق السابعة

 .وعبده ذَلَّلَه أي احلب تيمه: يقال والتذلل، التعبد وهو: التتيم الثامنة  
 .نفسه من شيء له يبق مل العبد فِإن التتيم، فرق وهو: التعبد التاسعة  
 ختللـت  يتال احملبة وهي والسالم، الصالة عليهما وحممد ِإبراهيم اخلليالن ا انفرد: اخللة العاشرة  

 ].١٨ص" السالكني مدارج "كتاب انظر [احملبوب لغري موضع يبق مل حىت وقلبه، احملب روح
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 :والباء احلاء: اثنني حرفني على يقوم احلياة هذه سر أن الصوفية رأى وقد  
   ــدق ــان ص ــة اِإلنس ــن حال     وأحس

ــاءُ    ١ ــاٌء وبـ ــِفه حـ ــلُ وصـ  وأكمـ
١ 

 :احلب وِجد ام ِإذا وتلَذُّ تسهلُ فالتكاليف
ــود   ــر الوجـ ــا ِسـ ــوالك يـ     لـ
    وال ترنمــــــت يف صــــــاليت

١ 

 مــا طــاب عيشــي وال وجــودي     
ــجودي   ــوعي وال ســـ  وال ركـــ

١ 
 ال منعمة، طيبة حياة صاحبه وعاش سويدائه، من الفانية الدنيا هذه أخرج القلب من احلب متكن وِإذا
 .ِإليه سبيلَه اهلم يعرف

. مـات  قد حبيباً يل ِإنّ: فقال بكائه سبب عن فسأله قرب، على يبكي رجل على الصوفية بعض مر  
 .بفراقه تعذبت ملا ميوت ال حبيباً أحببت فلو ميوت، حلبيب حببك نفسك ظلمت لقد: فقال

 تعلـق  مما أمله انقطاع أو حيبه، من لقاء من يأسه عند موته يسترخص عمن كثرية أمثلة واقعنا ويف  
 عن نسمعها كلنا أمور.. املوت صخرة على والترامي النفس وحرق فاالنتحار،. زائل متاع من به قلبه
 :قيل وقد خاسرين، بائسني حمبني

ــةً   ــاةً هنيئ ــا حي ــئت أن حتي ــِإن ش     ف
ــدا    ١ ــه فَقْ ــاف ل ــيئاً خت ــذْ ش ــال تتخ  ف

١ 
 وبرسـوله  باً،ر به ورضوا اهللا، أحبوا الذين وسلم عليه اهللا صلى ورسوله اهللا أحباب من هؤالء فأين
 !ديناً وباِإلسالم رسوالً، وسلم عليه اهللا صلى حممد

) وصـحبه  حممـداً  األحبة، ألقى غداً.. (أحبابه ورائه ِمن ليلقى به ورحب املوت، أحب من فمنهم  
 ].٢٩٣ صفحة يف عزوه ومر. احتضاره عند عنه اهللا رضي بالل ذلك قال[
.. ومنهم ومنهم بلقائه، وحيظى اهللا رضوان لينال اجلهاد، ساحات يف ودمه بنفسه ضحى من ومنهم  

 :تافه خسيس شيء لفقد بنفسه يضحي من وبني تعاىل، اهللا سبيل يف بنفسه يضحي من بني كبري وفرق
ــه    أحببت ــن م ــأي ــلُ ب ــت القتي     أن

 فاختر لنفسـك يف اهلـوى مـن تصـطفي            ١
١ 

]. ٥٤: املائـدة [} ويِحبونـه  يِحبهم{: املتبادل احلب هو احملب، يقطفها اليت الثمرات وأغلى وأعلى
} أذكُركُم فاذكروين{: املتبادل والذكر]. ٨: البينة[} عنه ورضوا عنهم اُهللا رِضي{: املتبادل والرضى

 ].١٥٢: البقرة[
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 فقال ؛ العبادة من ألوام وتغريت أبدام، وهنت قد العباد، من طائفة على السالم عليه عيسى مر  
 نـاره،  مـن  اهللا خوفَنا: قالوا ؟ تعبدمت شيء وألي: فقال. تعاىل اهللا عباد حنن: فقالوا ؟ أنتم من: هلم

: فقال عبادة، منهم أشد آلخرين جاوزهم مث. منه خفتم مما أَمنكم قد تعاىل اهللا ِإن: فقال. منها فخفنا
 اهللا ِإن: فقال. بعبادتنا نرجوها فنحن ألوليائه، فيها أعد وما تهجن اهللا شوقنا: قالوا ؟ تعبدمت شيء ألي

 وجل، عز هللا اِحملبون حنن: قالوا ؟ أنتم من: فقال يتعبدون بآخرين ومر جاوزهم مث. رجومت ما أعطاكم
 حقاً، اهللا أولياء أنتم فقال ؛ جلالله وتعظيماً له حباً ولكن جنته، ِإىل شوقاً وال ناره، من خوفاً نعبده مل

 ].٨٤ص" التحقيق نور ["أظهرهم بني وأقام معكم، أُقيم أن أُِمرت وقد
 يريـد  من ومنهم ؛ الدنيا يريد من فمنهم ؛ مهمهم باختالف يتفاوتون الناس أن ِإىل الشاهد هذا يشري

 .تعاىل اهللا يريد من ومنهم اآلخرة،
: عمـران  آل[} اآلخـرة  يريـد  من وِمنكُم االدني يريد من ِمنكُم{: يقرأ قارئاً الصوفية بعض مسع  

 !..؟ اهللا يريد من وأين: فقال]. ١٥٢
 عبدوا قوماً وِإن التجار، عبادة فتلك رغبة اهللا عبدوا قوماً ِإن: (عنه اهللا رضي علي اِإلمام قال وهلذا  
 ).األحرار عبادة فتلك شكراً اهللا عبدوا قوماً وِإن العبيد، عبادة فتلك رهبة اهللا
 :غريه دون وأحبوه اهللا، أرادوا الذين وصف يف وقيل  

    فمــا مقصــودهم جنــات عــدنٍ   
    ســوى نظــِر اجلليــِل وذا منــاهم   

١ 

   ــام ــانُ وال اخليـ ــور احلسـ  وال احلـ
  القـــوِم الكـــرام وهـــذا مقصـــد 

١ 
 ..ألوان تغري عليهم رأيت أصبحوا وِإذا.. اخلائف أنني هلم مسعت الليل عليهم جن ِإذا أقوام در هللا( 

 ــدوه ــل أقبـــل كابـ ــا الليـ     ِإذا مـ
    أطـــار الشـــوق نـــومهم فقـــاموا

١ 

  ركـــوع وهـــم ويســـفر عنـــهم 
     ــوع ــدنيا خش ــِن يف ال ــلُ األم  وأه

١ 
 تراهم دعاء، وال صوت هلم يرد ال التهجد، على مقيمة ليلَها وأقدامهم التعبد، على تصرب أجسادهم

 :الشادي وأطرم املنادي، همنادا وقد ركعاً، سجداً ليلهم يف
ــدوا   ــل ِجـ ــالَ الليـ ــا رجـ     يـ
    ال يقـــــــوم الليـــــــلَ ِإال

١ 

   دــر ــوٍت ال يــــ  رب صــــ
  ــــزم وِجــــدلــــه ح ــــنم 

١ 
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 فهـاموا،  والغـرام  الوجـد  وجذم فقاموا، ِإليه الشوق أقلقهم يناموا أن ساعة ليلتهم يف أرادوا لو
 :وحثَّهم املناجاة على ومحلهم وبثَّهم، احلضرة لسان عن احلضرة مريد وأنشدهم

ــدوا  ــاكم وِجــ ــوا مطايــ     حثُّــ
ــا  ــر اخلبايــ ــد آن أن تظهــ     قــ

١ 

   ــد ــوب وجـ ــان يل يف القلـ  ِإن كـ
ــتعدوا     ــحف فاسـ ــر الصـ  وتنشـ

١ 
 القـرم ". القـاموس  "يف قال [عيوم ِإىل قرم النوم عليهم، متأسفة والوسائد ِإليهم، مشتاقة الفرش
 النوم: يقول وكأنه. ١٦٣ص. ٤ج. احلبيب ِإىل الشوق يف قيل حىت وكثر اللحم، شهوة دةش: حمركة
. جنوم ِإىل مرتاحة والراحة ،]عيوم عن النوم أبعد تعاىل اهللا ِإىل الشوق أن ِإال عيوم، ِإىل مشتهى
 يف املنـام  هجروا. الكواكب يرعى جدهم عند ومسامرهم املراتب، يف األوقات أجلُّ عندهم الليل

 عنهم احتجب لو العالَّم، امللك بقرب وأِنسوا كالم، بأطيب رم وناجوا املقام، بطول وقلدوا الظالم،
 اليقظـة  مثـر  ويتوقعون السحر ِإىل التهجد يدميون.. طابوا ملا حلظة عنهم تغيب ولو لذابوا، ليلهم يف

 ..والسهر
: فيقول رقابنا، مالك أنت: فيقولون ؟ أنا من: هلم فيقول للمحبني، يتجلى وتعاىل تبارك اهللا أن بلغنا  
: فاشـربوه  كأسـي  ها فامسعوه، كالمي ها فشاهدوه، هاوجهي وعناييت والييت أهل أنتم أحبيت، أنتم

}مقاههم وسطربـوا  وِإذا طربـوا،  طابوا وِإذا طابوا، شربوا ِإذا].. ٢١: الدهر[} طَهوراً شراباً رب 
 .هاموا اقامو وِإذا قاموا،

 عندهم وِمن كنعان أهل عرفه ما.. يعقوب ِإال ختامه يفضض مل يوسف، قميص الصبا ريح محلت ملّا  
،ر "كتاب [احلامل وهو يهوذا وال خرج احلليب حسني بن كامل للشيخ" ذهب من أخبار يف الذهب 
 ].١٩٢و ١٩١ص. ٢ج بالغزي الشهري

 ويزداد. خالقها على التعرف ِإىل والشوق حقيقتها تفهم ِإىل ا ترتع الزكية، النفس يف فطرة واحلب  
 ويكون السعادة تكون احلب قدر وعلى احلب، يكون النفس كمال ومبقدار اِإلميان، ازداد كلما احلب
 .مطمئنة راضية لطيفة ِإىل صاحبه حيول ِإذ ؛ اِإلنساين بالذوق يسمو تعاىل اهللا وحب. النعيم
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 علـة،  حبهم يف فليس تعاىل، هللا احلب وأخلصوا والشهوات، املطامع عن احلب وفيةالص جرد ولقد  
 :تعاىل اهللا رمحها العدوية رابعة تقول موالهم، رضى ِإال دواء لعشقهم وال

ــارٍ   ــوِف ن ــن خ ــدون م ــم يعب     كلُّه
ــوا   ــانَ فيحظَ ــكنوا اِجلن ــي يس     أو لك
    أو يقيمــوا بــني القصــوِر مجيعــاً   

١ 

  حظـــاً جـــزيالويـــرون النجـــاةَ  
ــلبيال     ــربوا السـ ــؤوٍس ويشـ  بكـ
ــديال     ــي بـ ــي ِحببـ ــا ال أبتغـ  أنـ

١ 
. مطيع حيب ملن احملب ألن ونواهيه، أوامره عند ووقوفاً اهللا، يف حباً ِإال احلياة ترى ال أا ذلك ومعىن

 :احملبني ولبعض
    فليتـــك حتلـــو واحليـــاةُ مريـــرةٌ
  ــامر ــك ع ــيين وبين ــذي ب ــت ال     ولي

ــح ــني ِإذا ص ــلُّ ه ــود فالك ــك ال      من
١ 

     ــاب ــام غض ــى واألن ــك ترض  وليت
  وبـــيين وبـــني العـــاملني خـــراب 
   ــراب ــراِب ت ــوق الت ــذي ف ــلُّ ال  وك

١ 
 ..فيه فساروا احلب طريق الصوفية عرف ولقد

 يـزال  وما عليه، افترضته مما ِإيلَّ أحب بشيء عبدي تقرب وما: "القدسي احلديث يف تعاىل اهللا قال  
 به، يبصر الذي وبصره به، يسمع الذي مسعه كنت أحببته فِإذا أُحبه، حىت بالنوافل ِإيلَّ يتقرب عبدي
هاليت ويد ا، يبطش ا، ميشي اليت ورجلَه ْه، سألين وِإنـه  سـتعاذين ا ولـئن  ألعطينرواه" [ألعيذن 

 ].عنه اهللا رضي يرةهر أيب عن التواضع باب الرقاق كتاب يف صحيحه يف البخاري
 
 .معرفته ِإىل والوصول تعاىل، اهللا ِإىل السلوك أصل وهو  
 اهللا، أبغض ما وتبغض اهللا، أحب ما حتب أن: (فقال احملبة عن تعاىل اهللا رمحه املصري النون ذو سئل  

ـ  العطـف  مع الئم، لومةَ اهللا يف ختاف ال وأن اهللا، عن يشغل ما كل وترفض كله، اخلري وتفعل  ىعل
 طبقـات ) ["الـدين  يف وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول واتباِع الكافرين، على والغلظة املؤمنني،
 ].١٨ص للسلمي" الصوفية

 طبقـات ) ["وسنته وأمره وأفعاله أخالقه يف اهللا حبيب متابعةُ هللا، احملب عالمات من: (أيضاً وقال  
 ].١٨ص للسلمي" الصوفية

 عالئـق  عنـها  وقطع التواضع، نفسه علَّم اهللا أحب من: (تعاىل اهللا هرمح الرفاعي أمحد السيد وقال  
 تعـاىل،  اهللا سوى فيما رغبة لنفسه يترك ومل بذكره، واشتغل أحواله، مجيع على تعاىل اهللا وآثر الدنيا،
 ].٥٩ص الرفاعي دأمح للسيد" الؤيد الربهان..) ["بعبادته وقام
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 طبقـات )["بـذكره  األنس دوام حمبته حقيقة: (تعاىل اهللا رمحه احلكيم الترمذي علي بن حممد وقال  
 ].٢١٩ص" الصوفية

 نيـلُ  الفاضـلة  والنفوس الكاملة العقول ذوي مطلب كان وملا: (تعاىل اهللا رمحه الدباغ ابن وقال  
 املـوىل،  قـدس  حضرة أنوار ومشاهدةُ األعلى، املأل يف الدائمة احلياة معناها اليت القصوى السعادة
 ِإال حتصل ال السعادة وهذه. األى القدس النور مطالع ومعاينة األسىن، اِإلهلي اجلمال مبطالعة ذذُوالتل
 والعمليـة  العلميـة  الطـرق  لسلوك بتيسريها الربانية، العنايةُ األزل يف هلا سبقت قد زكية، لنفس

 للنفـوس  حيصل السعادة هذه لوحبصو ؛ اِإلهلية األنوار ِإىل والشوق احلقيقية، احملبة ِإىل ا املفضيات
 علـى  فيجب. بشر قلب على خطر وال مسعت، أذن وال رأت، عني ال ما واالبتهاج اللذة من العارفة
 من ِإليه يصل مل الذي السلسبيل املورد هذا وورود اجلليل، األمر هذا حتصيل ِإىل املبادرةُ لب ذي كل
 العليل، ونسيمه الظليل ظله ِإىل مجلة وينجذب اجلليل، املوطن هذا ِإىل حين فالعاشق. القليلُ ِإال الناس
 البديع مجاله سر عن وخيرب الرفيع، اجلناب ذلك من يأيت ألنه ِإال الربق يشيم فال العذب، منهله ووروِد

 الدباغ البن" القلوب أنوار مشارق) ["املشوق كبد أفالذ بالشوق يقطع البروق لَمعانُ كان فلهذا ؛
 ].٣٦ص. هـ٦٩٦ سنة املتوىف

 روحيـة  متعـاً  ورأوا اِإلهلي، احلب ظالل يف والرضا االطمئنان ِإىل الصوفية وصل الذوق هذا مبثل  
 وجوده بفضله ويشعرون بقربه، وينعمون اهللا، مع يسرون أم وحسبهم. وشهواا احلياة متع دوا

}ِضيم اُهللا رهوا عنضور ههم{]. ٨: البينة[} عنِحبُو يهونِحبمـا  بعـد  فاختارهم]. ٥٤: املائدة[} ي 
 :فيهم فقيل أحبابه، وخواص خلقه، خالصة أولئك عنهم، ورضي أحبهم

ــه  ــوا يف حبــ ــوم أَخلصــ     قــ
علـــيهم الظـــالم ـــنِإذا ج قـــوم    
    يتلـــذذون بـــذكره يف ليلـــهم  
ــرائسٍ   ــاً بعـ ــيغنمون عرائسـ     فسـ
ــم    ــي هل ــا أُخِف ــنهم مب ــر أعي     وتقَ

١ 

 فاختــارهم ورضــي ــم خــداماً     
 أبصـــرت قومـــاً ســـجداً وقيامـــاً  
 ويكابـــدون بـــه النـــهار صـــياماً  
ــاً    ــان خيامـ ــن اِجلنـ ــوؤن مـ  ويبـ
ــالماً     ــل س ــن اجللي ــمعون م  وسيس

١ 
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 الكشف
 

 :تعريفه
: احلقيقة أهل حاصطال ويف والنظر، التثبت: اللغة يف الِفراسة: (تعريفاته يف تعاىل اهللا رمحه السيد قال  
 ].١١٠ص السيد تعريفات) [الغيب ومعاينة اليقني، مكاشفة هي
 يتجلى وارد أو القلب، على يهجم خاطر هي الفراسة: (تعاىل اهللا رمحه عجيبة ابن باهللا العارف وقال  
 رواه[" اهللا بنـور  ينظر فِإنه املؤمن، فراسة اتقوا: "احلديث ويف القلب، صفا ِإذا غالباً خيطىء ال فيه،

 القـرب  قـوة  حسب على وهي]. التفسري كتاب يف عنه اهللا رضي اخلدري سعيد أيب عن الترمذي
 احلق حضرة من قربت ِإذا الروح ألن الفراسة، صدقت املعرفة ومتكنت القرب، قوي فكلما واملعرفة،

 ].١٨ص" التشوف معراج ["احلق ِإال غالباً فيها يتجلى ال
 دوـم  ويزيل احلس، حجاب هلم يكشف ؛ تعاىل اهللا ِإىل سريهم يف للسالكني حيصل نور والكشف  

 رمحه الغزايل اِإلسالم حجة قال [وذكر وخلوة جماهدة من أنفسهم به يأخذون ملا نتيجة املادة أسباب
 باب فالتقوى اتقوا، الذين ِإال منه يتمكن ال وِإنه بالذكر، حيصل وِإبصاره القلب جالء ِإن: (تعاىل اهللا

 علوم ِإحياء). "تعاىل اهللا بلقاء الفوز وهو األكرب، الفوز باب والكشف الكشف، باب والذكر الذكر،
 أمـامهم  وتنمحي اهللا بنور فينظرون بصائرهم، يف أبصارهم فتنعكس]. ١١ص. ٣ج للغزايل" الدين

 قيـد  يف يـزال  ال مـن  يستطيعه ال اطالعاً اهللا أمر من عواملَ على فيطَّلعون واملكان، الزمان مقاييس
 النيـرة  القلـوب  تلك ِإال له تتسع وال الشيطانية، والوساوس العقائدية والبدع والشكوك الشهوات
 ووساوسـها،  الشـكوك  غيـوم  عنها وانقشعت وغواشيها، الدنيا ظلمات عنها زالت اليت السليمة
 .وأوضارها املاديات وكثافةُ

 وتعود تعاىل، اهللا مبراقبة باطنه وعمر شهوات،ال عن نفسه وكف احملارم، عن بصره غض من ِإنَّ نعم  
 مرآة يف الظلمانية نفسه تنفست احملرمات ِإىل نظره أطلق ومن وفراسته، كشفه خيطىء مل احلالل أكل
 .نورها فطمست قلبه

 على روحه تغلبت الباطن احلس ِإىل الظاهر احلس عن انصرف ِإذا العبد أن ِإىل الكشف هذا ويرجع  
 واردات ويتلقى الكشف، حينئذ له فيحصل - كشافة لطيفة والروح - ببدنه املتلبسة وانيةاحلي نفسه
 .اِإلهلام
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 والـذكر  واخللـوة  ااهدة هذه ِإن مث: (بصدده حنن فيما تعاىل اهللا رمحه خلدون ابن املؤرخ يقول  
 شيء ِإدراك ساحل لصاحب ليس اهللا أمر من عوامل على طالعإلوا احلس، حجاب كشف غالباً يتبعها
 ِإىل الظـاهر  احلـس  عـن  رجع ِإذا الروح أن الكشف هذا وسبب. العوامل تلك من والروح ؛ منها

 مـع  وأعـان . نشوؤه وجتدد سلطانه، وغَلَب الروح، أحوال وقويت احلس، أحوال ضعفت الباطن،
 كـان  أن بعد شهوداً، يصري أن ِإىل وتزايد منو يف يزال وال الروح، لتنمية كالغذاء فِإنه ؛ الذكر ذلك
 فيتعـرض  اِإلدراك، عني وهو ذاا، من هلا الذي النفس صفاء ويتم احلس، حجاب ويكشف ِعلماً،
 يعـِرض  ما كثرياً الكشف وهذا: قال أن ِإىل.. اِإلهلي والفتح اللدنية والعلوم الربانية للمواهب حينئذ
 اهللا رضـوان  الصحابة كان وقد.. اهمسو يدرك ال ما الوجود حقائق من فيدركون ؛ ااهدة ألهل
 ـا  هلم يقع مل لكنهم احلظوظ، أوفر الكرامات هذه من حظهم وكان ااهدة، هذه مثل على عليهم
 أهـل  ذلـك  يف وتبعهم منها، كثري عنهم اهللا رضي وعلي وعثمان وعمر بكر أيب فضائل ويف. عناية

 ابـن  مقدمـة ) ["بعدهم من طريقتهم تبع ومن ذكرهم على القشريية الرسالة اشتملت ممن الطريقة
 ].٣٢٩ص" خلدون

 وتصـديقهم  صدقهم بسبب عنهم، اهللا رضي أصحابه وِرثَها صادقة، حممدية وراثة الكشف وهذا  
 .سريرم وصفاء

 
 :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عند الكشف

 اهللا رسول كشف من نوعاً نذكر بعدهم، ومن الصحابة من املورثني هؤالء عن شيئاً نذكر أن وقبل  
 معجـزة،  والسـالم  الصـالة  عليـه  له الكشف أن على ِإياه، اهللا منحه الذي وسلم عليه اهللا صلى

 .وسلم عليه اهللا صلى لنبيه معجزةٌ لويل كرامة وكلُّ كرامة، بعده من واألولياء وللصحابة
 بوجهـه  وسلم عليه اهللا لىص اهللا رسول علينا فأقبل الصالة، أُقيمت: قال عنه اهللا رضي أنس عن  

 كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه" [ظهري وراء من أراكم فِإين وتراصوا، صفوفكم أقيموا: "فقال
 ].الصالة كتاب يف ومسلم اجلماعة، أبواب

 اهللا صلى كان لذلك واملكاين، الزماين املقياس أمامه وينمحي احلس، عامل عن بعيداً الكشف كان وملا  
 :والبعد القرب الرؤية يف عنده يستوي وسلم عليه

 ورفـع  رواحة، وابن وجعفراً زيداً، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعث: عنه اهللا رضي أنس يقول  
 اخلـرب،  جييَء أن قبل الناس ِإىل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فنعاهم مجيعاً، فأُصيبوا زيد، ِإىل الراية
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 وِإن فأُصيب، رواحة بن اهللا عبد أخذها مث فأُصيب، جعفر أخذها مث فأُصيب، زيد الراية أخذ: "فقال
 رواه" [له فَفُِتح ِإمرة، غري من الوليد بن خالد أخذها مث تذرفان، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عيين

 .مؤتة غزوة يوم وسلم عليه اهللا صلى قاله]. املناقب وكتاب اجلنائز كتاب يف صحيحه يف البخاري
 

 :الكرمي القرآن يف الكشف
 السـمواتِ  ملكُـوت  إبراهيم نري وكذِلك{: السالم عليه اهللا خليل ِإبراهيم حق يف تعاىل اهللا قال  

 ].٧٥: األنعام[} املوقنني ِمن وِليكُونَ واألرِض
 املسائل يف السالم عليه موسى صحب حني السالم، عليه اخلضر عن وجل عز اهللا أخرب ما وكذلك  

 :ةالثالث
 غاشـم  ملك سيأخذها البحر، عرب طريقهم يف جماناً ركبها اليت السفينة أن للخضر انكشف: األوىل  

 السـفينةُ  أمـا {: باملعروف للمعروف مكافأة الغاصب ذلك شر من ولينقذها ليعيبها فخرقها ظلماً،
فكانت لُونَ ملساكنيالبحر يف يعم تها أنْ فأردوراءهم وكانَ أعيب ِلكذ مةٍ  كلَّ يأخـباً  سـفينغَص {

 ].٧٩: الكهف[
 رمحـة  فقتله الكفر، يف ويوقعهما كربه، يف أبويه فسيقتل حياً بقي ِإن ؛ الغالم عن له كُشف: الثانية  

 أبـواه  فكـانَ  الغالم وأما{: ورمحة زكاةً منه خبري بِإبداله تعاىل اهللا ِإلرادة واستجابة املؤمنين، بأبويه
} رحمـاً  وأقرب زكاةً منه خرياً ربهما يبِدلَهما أن فأردنا . وكُفراً طُغياناً يرِهقَهما أنْ افخشين مؤمنِني

 ].٨١-٨٠: الكهف[
 حفظـاً  اجلدار فأقام صاحل، أب من يتيمن لغالمني وكان اجلدار، حتت الذي الكرت له كشف: الثالثة  

 اجلـدار  وأما{: وِإخالصاً مروءةً مقابل، وبال أجر بال الصاحل، ألبيهما وحمبةً للغالمني، ورمحةً للكرت،
 أشـدمها  يبلُغا أنْ ربك فأراد صاحلاً أبومها وكانَ هلما كرتٌ حتته وكان املدينة يف يتيمِني لغالمِني فكانَ

 ].٨٢: الكهف[} ربك ِمن رحمةً كنزهما ويستخِرجا
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 :أمجيعن يهمعل اهللا رضوان الصحابة عند الكشف
 :عنه اهللا رضي الصديق بكر أيب عند الكشف  
] وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول [بالصدِق جاء والذي{ : بقوله بالصديقية له اهللا شهد الذي وهو  

قدعـن  الغطـاء  لنا تكشف كثري، من واحدة واقعة أذكر وِإين. }]عنه اهللا رضي بكر أبو [ِبِه وص 
 .عنه اهللا رضي بكر أيب مآِثر حيصي أن ساٍنِإلن أين ومن ذلك،

 دعاها الوفاة، حضرته ملا بكر أبا أن: عنها اهللا رضي عائشة عن عنهما، اهللا رضي أبيه عن عروة عن  
 حنلتـك  كنت وِإين منك فقراً علي أعز وال منك، غىن ِإيلَّ أحب أحد بعدي أهلي يف ليس ِإنه: فقال

 ٤ج األثـري  البن احلديث غريب يف كذا استحقاق وال عوض غري من ءابتدا واهلبة العطية: النحلة[
 وهو النخل صرام: والكسر بالفتح اجلداد: األثري ابن قال: اجلداد [جداد بالعالية أرض من] ١٣٩ص
 قال: الوسق [وسقاً عشرين - صرام: يعين -] ١٧٣ص. ١ج جداً جيدها الثمرة جد يقال مثرا قطع
 واحـداً  عاماً متراً جددِتِه كنِت فلو ،]محالً محله البعري وأوسق بعري، محل أو اًصاع ستون: القاموس يف

وأختاك أخواك مها وِإمنا الوارث، مال هو وِإمنا لك، احناز .فقال أمساء، هي ِإمنا: فقلت :بطـنِ  وذات 
 يف سعد ابن أخرجه [كلثوم أُم فولدت خرياً، ا فاستوصي جاريةٌ أا روعي يف أُلقي قد خارجة، ابنِة

 ].١٩٥ص. ٣ج. بكر أيب وصية ذكر الطبقات،
 
 :عنه اهللا رضي بكر أليب كرامتان وفيه: (تعاىل اهللا رمحه السبكي التاج قال  
 .وارث مالُ اليوم هو وِإمنا: قال حيث املرض، ذلك يف ميوت أنه ِإخباره: ِإحدامها  
 اهللا رضـي  عائشة قلب استطابة ذلك ِإظهار يف والسر. ةجاري وهو له، يولد مبولود ِإخباره: والثانية  

 بأنـه  فأخربها ثقة، على لتكون خيصها، ما مبقدار وِإعالمها تقبضه، ومل هلا وهبه ما استرجاع يف عنها
 الـبريويت  النبـهاين  يوسـف  للشيخ" العاملني على اهللا حجة ["وأختني أخوين معها وأنَّ وارث، مال
 ].٨٦٠ص

 :عنه اهللا رضي الثاين اخلليفة اخلطاب بن عمر عند الكشف
 :امللهمني من أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له شهد وقد  
 من قبلكم فيمن كان لقد: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عن  

 املناقـب،  كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه" [عمر فِإنه أحد أميت يف يك فِإن محدثون، ناس األمم
 ].الصحابة فضائل كتاب يف ومسلم
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 أوىل، فيهـا  فوجودهم غريها يف وجدوا أم ثبت وِإذا األمم، أفضلُ والسالم الصالة عليه أمته فِإن  
 ال الصداقة كمال اختصاص يريد. ففالن صديق يل كان ِإن: القائل كقول التأكيد، مورد أورده وِإمنا
 األعلى، املأل ِقبل من شيٌء قلبه يف أُوِقع من وهو الظن، الصادق امللهم هو: واحملدث. غريه عن نفيها
 .غريه حدثه كالذي فيكون

 علـى  اخللجـي  زنيم بن سارية أمر قد عنه اهللا رضي عمر كان: (تعاىل اهللا رمحه السبكي التاج قال  
 وهو وند باب على احلال عسكره على فاشتد فارس، بالد على وجهزه املسلمني، جيوش من جيش

 املنرب فصعد باملدينة، عنه اهللا رضي وعمر ينهزمون، املسلمون وكاد األعداء، مجوع وكثرت حياصرها،
 فقـد  الغنم الذئب استرعى من. اجلبل! سارية يا: [صوته بأعلى خطبته أثناء يف استغاث مث وخطب،
 اهللا فأمسع]. ٣٨٠ص. ٢ج حسن حديث حجر ابن احلافظ قال كما وِإسناده: العجلوين قال] [ظلم
 صوت هذا وقالوا اجلبل، ِإىل فلجؤوا عمر، صوت اوند باب على وهم أمجعني، وجيشه سارية تعاىل
 ).وانتصروا فنجوا املؤمنني، أمري

 ،عيانـاً  القوم ورأى له، كُِشف وِإمنا الكرامة، ِإظهار يقصد مل: (تعاىل اهللا رمحه السبكي التاج وقال  
 املسـلمني،  دهم مبا حواسه واشتغلت باملدينة جملسه عن وغاب حقيقة، أظهرهم بني هو كمن وكان

 الـبريويت  النبـهاين  يوسـف  للشيخ" العاملني على اهللا حجة) ["معه هو من خطاب أمريهم فخاطب
 ]. ٨٦٠ص
 :شيئان القصة هذه ففي

 هـذه  مثل يف) التلفزيون (وأين ميال،األ آالف بعد على العيانية والرؤية الصحيح الكشف: األول  
  ؟ قرناً عشر أربعة قبل الواقعة القصة

 .الشاسع البعد هذا على ساريةَ صوته ِإبالغ: الثاين  
 اهللا قاتلـه : (قال مث وصوب فيه النظر فصعد األشتر فيهم مذحج من قوماً عنه اهللا رضي عمر ورأى  
 للعالمة" الصغري اجلامع شرح القدير فيض) ["كان ما منه نفكا عصيباً يوماً منه للمسلمني ألرى ِإين

 ].١٤٣ص. ١ج املناوي
 فيكِْذبـه  باحلـديث  عمر ليحدث الرجل كان ِإنْ: (قال شهاب بن طارق عن عساكر ابن وأخرج  

 ِإال حق حدثتك ما كل: له فيقول هذه، احبس: فيقول باحلديث حيدثه مث هذه، احبس: فيقول الِكذبة
 ].١٢٨-١٢٧ص السيوطي الدين جالل للعالمة" اخللفاء تاريخ) ["أحبسه أن أمرتين ما
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 تـاريخ ) ["اخلطاب بن عمر فهو حدث ِإذا الكذب يعرف أحد كان ِإن: (قال احلسن عن وأخرج  
 ].١٢٨-١٢٧ص السيوطي الدين جالل للعالمة" اخللفاء

 أمريهم، حصبوا العراق أهل بأن عمر أُخِبر: (قال احلمصي هدية أيب عن الدالئل يف البيهقي وأخرج  
 علـيهم،  فـالبس  علي لبسوا قد ِإم اللهم: قال سلم فلما صالته، يف فسها فصلى غضبان، فخرج
 عـن  يتجـاوز  وال حمسـنهم،  من يقبل ال ؛ اجلاهلية حبكم فيهم حيكم الثقفي بالغالم عليهم وعجلْ
 ).مسيئهم

 جـالل  للعالمة" اخللفاء تاريخ ["يومئذ احلجاج وِلد وما: يعةهل ابن قال. احلجاج ِإىل به أشار: قلت  
 ].١٢٨-١٢٧ص السيوطي الدين

 
 :عنه تعاىل اهللا رضي عفان بن عثمان عند الكشف

 رجـل،  عنه اهللا رضي عثمان على دخل أنه: (وغريه الطبقات يف تعاىل اهللا رمحه السبكي التاج ذكر  
 أثـر  عينيه ويف أحدكم، يدخل: عنه اهللا رضي عثمان له فقال فتأملها، الطريق، يف امرأة لقي قد كان
). املـؤمن  فراسة ولكنها ال،: قال ؟ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعد أوحي: الرجل فقال ؟ الزنا
 للنبـهاين " العـاملني  على اهللا حجة ["فعله شيٍء عن له وزجراً للرجل، تأديباً هذا عثمان أظهر وِإمنا
 ].٨٦٢ص
 

 :عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي عند الكشف
 بـني  وسـلم  عليه اهللا صلى النيب آخى وملا حجره، يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رباه الذي  

]. غريب حسن: وقال عمر، ابن عن املناقب كتاب يف الترمذي أخرجه" [أخي أنت: "له قال أصحابه
 عـن  املغازي يف البخاري رواه" [؟ موسى من هارون مبرتلة مين تكون أن ترضى أال: "أيضاً له وقال
 ].عنه اهللا رضي وقاص أيب بن سعد

 منـاخ  ههنا: (علي فقال احلسني، قرب مبوضع فمررنا علي مع أتينا: قال تعاىل اهللا رمحه األصبغ عن  
 يقتلون وسلم عليه اهللا صلى حممد آل من فتية. دمائهم مهراق وههنا رحاهلم، موضع وههنا ركام،

صة، ذهرالطـربي  للمحب" العشرة مناقب يف النضرة الرياض) ["واألرض السماء عليهم تبكي الع 
 ].٢٩٥ص. ٢ج



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-٢١٣-

 وسـلم،  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول بيت أهلُ بكم سيرتل: (الكوفة ألهل عنه اهللا رضي علي وقال 
" الصغري اجلامع شرح القدير فيض ["كان ما احلسني شأن يف منهم فكان) يغاثوا فلم بكم فيستغيثون
 ].١٤٣ص. ١ج املناوي للعالمة

 عـن  خلرجنا وفراستهم، كشفهم يف عنهم اهللا رضي الكرام الصحابة تراجم نستقصي أن أردنا ولو  
 .هذه رسالتنا يف موضوعنا

 
 :العارفني كشف

 علـى  جلور الكعبة، ِبِفناء كانا أما: (تعاىل اهللا رمحهما احلسن بن وحممد الشافعي اِإلمام عن روي  
 فسـأله  الرجـل  ِإىل حضر من فتبادر حداداً، بل: اآلخر وقال جناراً، أراه: أحدمها فقال املسجد باب
 ].٤٤ص. ١٠ج" القرطيب تفسري) ["حداد اليوم وأنا جناراً كنت: فقال

 فقلت خرقتان، عليه فقرياً فرأيت احلرام، املسجد دخلت: (قال تعاىل اهللا رمحه اخلراز سعيد أيب وعن  
 أنفُِسـكُم  يف مـا  يعلَـم  اَهللا أنَّ واعلموا{: وقال فناداين ؛ الناس على كَلٍّ وأشباهه هذا: نفسي يف

فاحذَروه {]٢٣٥: البقرة .[تي، يف اهللا فاستغفروقال فناداين سر :}لُ الذي وهوقْبـةَ  يعـن  التوب 
 ].٢١ص ٣ج للغزايل" اِإلحياء) ["أره ومل عين، غاب مث]. ٢٥: الشورى[} عباِدِه
 اجلنيـد  أن يل فوقـع  بييت، يف جالساً كنت: (تعاىل اهللا رمحه النساج خري يقول. لغريه وقع هذا ومثل
 اخلاطر مع خترج مل ِلم: فقال اجلنيد، فِإذا فخرجت، وثالثاً، ثانياً فوقع ذلك، قليب عن فنفيت بالباب،
 ].١١٠ص" القشريية الرسالة) ["؟ األول

 من مجاعة وهناك املدينة، جامع يف بغداد يف كنت: (قال تعاىل اهللا رمحه اخلواص يمِإبراه عن وحكي  
 أنـه  يل يقع: ألصحابنا فقلت الوجه، حسن احلرمة حسن الرائحة، طيب ظريف شاب فأقبل الفقراء،
 ؟ الشـيخ  قـال  ِإيش: وقال ِإليهم رجع مث الشاب، وخرج فخرجت ذلك، كرهوا فكلهم يهودي،

 ما: فقيل وأسلم، يدي على وأكب فجاءين،: قال. يهودي ِإنك: قال: فقالوا عليهم فأحل فاحتشموه،
 ِإن: فقلت فتأملتهم املسلمني، أمتحن: فقلت فراسته ختطىء ال الصديق أن كتبنا يف جند قال ؟ السبب
 علـي  اطّلـع  فلما عليهم، فلبست سبحانه، حديثه يقولون ألم الطائفة هذه ففي صديق، فيهم كان

 ].١١٠ص" القشريية الرسالة) ["الصوفية كبار من الشاب وصار صديق، أنه علمت يفَّ وتفرس
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 يعرفون عباداً هللا ِإن: "بقوله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول هذا عن أخرب فقد ذلك يف عجب وال  
 جممع يف كما حسن، وِإسناده. مالك بن أنس عن األوسط يف والطرباين البزار رواه" [بالتوسم الناس
 ].٢٦٨ص ١٠ج الزوائد

 ما! الشيخ أيها: فقال الناس، على اجلامع يف يتكلم وهو تعاىل، اهللا رمحه اجلنيد على نصراين ووقف  
. اخلدري سعيد أيب حديث من الترمذي رواه" [اهللا بنور ينظر فِإنه املؤمن فراسة اتقوا: "حديث معىن
 الغـالم  فأسلم ِإسالمك، وقت جاء فقد أسلم: وقال رأسه رفع مث اجلنيد فأطرق]. التفسري كتاب يف
 ].٢٢٩ص اهليثمي حجر البن" احلديثية الفتاوى["
 الشخص يكاشف منهم الواحد جتد األولياء، من لكثري يقع الذي الكشف يف أصل الفراسة وحديث  
 .الرمحن بأخالق يتخلق مل من حق يف فتنة وهي. معه حاضر كأنه غيبته، يف له حصل مبا
 :معذَّبني أو منعمني القبور أصحاب عن الكشف يكون وقد  
: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث شرحه عند تعاىل اهللا رمحه املناوي الرؤوف عبد العالمة قال  
 كتـاب  يف صحيحه يف مسلم أخرجه" [القرب عذاب من يسمعكم أن اهللا لدعوت تدافَنوا ال أن لوال"

 القـرب  عذاب ِإمساعهم أَحب وِإمنا]. عنه اهللا رضي مالك ابن أنس عن والنسائي نعيمها، ةومتع اجلنة
 يطيقـه  ال مبا كُوشف ومن الطاقة، حبسب الكشف أن وفيه. املنازل أول ألنه األهوال من غريه دون
 .هلك

 الرجـال،  من لكثري واقع قبورهم يف واملنعمني املعذَّبني على واالطالع: (الصوفية بعض قال: تنبيه  
 وهـذا  عنه، حيجبه أن اهللا ويسأل ويستغيث موتات، والليلة اليوم يف صاحبه ميوت عظيم، هول وهو
 خاطبهم فالذين. كالروحانيني يكون حىت جسمانيته، على روحانيته غلبة بعد ِإال للعبد حيصل ال املقام

 وسـلم  عليه اهللا صلى واملصطفى روحانيتهم، غلبت من ال جسمانيتهم غلبت الذين هم هنا الشارع
. ٥ج املنـاوي  للعالمـة " الصـغري  اجلامع شرح القدير، فيض) ["م يليق مبا قوم كل خياطب كان
 ].٣٤٢ص
 أن ِإال احلصـر،  عن خيرج وضمائرهم الناس اعتقادات عن وِإخبارهم املشايخ فراسة من حكي وما  

 ومن والتابعني الصحابة عن الصحيحة النقول من ذكرناه مما واألخبار الشواهد هذه تفيده ال اجلاحد
 .وراءها ما يصدق وال باملادة ِإال يؤمن ال مادام ؛ بعدهم
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 يقـع  فال اهللا، بنور ينظر صار قلبه صفا ِإذا املرء أن اعلم: (تعاىل اهللا رمحه السبكي الدين تاج قال  
 ما يدري وال كدراً هناك أن يعرف من فمنهم املقامات، ختتلف مث. عرفه ِإال صاٍف أو كدٍر على بصره
 تأمل فِإنَّ عنه، اهللا رضي لعثمان اتفق كما أصله، فيدري املقام هذا من أعلى يكون من ومنهم أصله،
 .سببه وفهم عثمان، فأبصره كدراً أورثه للمرأة الرجل

 قـال  كمـا  ناً،ري فيكون القلب يف سوداء نكتة وتوِرث كدر، هلا معصية كل أن وهي: دقيقة وهنا  
 باهللا، والعياذ يستحكم أن ِإىل]. ١٤: املطففني[} يكِْسبونَ كانوا ما قُلُوِبِهم على رانَ بلْ كال{: تعاىل
 على وطُِبع{: تعاىل قال كما. التوبة ِإىل سبيل يبقى فال عليه، فيطْبع النور أبواب وتغلق القلب فيظلم
قلوِبِهم مونَ ال فَه٨٧: بةالتو[} يفقَه.[ 

 من وغريه باالستغفاِر احملو قريب بقدرها صغرياً كدراً تورث املعاصي من فالصغرية ؛ هذا عرفت ِإذا  
 فـِإنَّ  اليسري، الكدر هذا أدرك حيث عنه، اهللا رضي كعثمان حاد بصر ذو ِإال يدركه وال. املكفرات

 عند" املعاين روح "كتابه يف األلوسي المةالع قال [أصله وعرف عثمان أدركه ِإليها والنظر املرأة تأمل
 النظـر  حيرم عما البصر غض ِإن مث]: (٣٠: النور[} أبضاِرِهم ِمن يغضوا للمؤِمنني قل{: تعاىل قوله
 عن وغريمها والترمذي داود، أبو أخرج فقد. عنها معفو - فيها التعمد - الفجأة ونظرة واجب، ِإليه
 لـك  فـِإن  النظرة، النظرة تتِبع ال: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال عنه اهللا رضي بريدة
 موسـى  أيب وعن. ١٢٥ص. ١٨ج األلوسي للعالمة املعاين روح تفسري" اآلخرة لك وليست األوىل
 وعـن . ثقات ورجاهلما والطرباين البزار رواه". زانية عني كل: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن

 جممـع  يف احلـديثان . الطرباين رواه". النظر العينني زنا: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن علقمة
 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي مسعود بن اهللا عبد وعن. ٢٥٦ص. ٦ج. الزوائد
 أبدلتـه  خمافيت ِمن تركها من ِإبليس، سهام من مسموم سهم النظرة: "وجل عز ربه عن يعين وسلم،

 أيب وعن. اِإلسناد صحيح: وقال حذيفة حديث من واحلاكم الطرباين رواه". قلبه يف حالوته جيد مياناًِإ
 أو فـروجكم،  ولَتحفظُن أبصاركم لَتغضن: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي أمامة

 مسلم من ما: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أيضاً وعنه. الطرباين رواه". وجوهكم اهللا ليكسفَن
. أمحد اِإلمام رواه". قلبه يف حالوا جيد عبادة اهللا له أحدث ِإال بصره يغض مث امرأة حماسن ِإىل ينظر
 .املقامات من كثري له خيضع عاٍل مقام وهذا]. ٣٦-٣٤ص. ٣ج والترهيب الترغيب يف
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 والعيـاذ  - وصلت حىت الذنوب ثرتتكا وِإذا الكدر، ازداد أخرى صغرية الصغرية ِإىل انضم وِإذا  
 متضـمخاً  رأى فمـن  بصـر،  ذي كل يشاهده حبيث صار القلوب ظالم من وصفناه ما ِإىل - باهللا

 املـانع  العمـى  مـن  عنـده  ملا يبصره مل ِإمنا أنه فليعلم ذلك فيه يتفرس ومل ؛ قلبه أظلم قد باملعاصي
) بـه  نتحفك ما فافهم يبصر، بصره فبقدر ،الداجي الظالم هذا ألبصر بصرياً كان فلو وإال لألبصار،

 ].٨٦٢ص البريويت للنبهاين" العاملني على اهللا حجة["
 بدينـهم،  متسكوا الذين الصاحلني عباده ا اهللا يكرم ِإهلية منحة وهي الوقوع، جائز أمر فالفراسة  

 .نفوسهم وهذبوا قلوم، وصقلوا جوارحهم، وحفظوا
 وِإمنـا  فراسـة،  قوم لكل ِإنَّ: "والسالم الصالة عليه قوله عند الصغري اجلامع شرح يف املناوي قال  

 باتبـاع  ظاهره عمر من: الكرماين قال احملارم، عن الغض: وأسها الفراسة قاعدة": (األشراف يعرفها
 أكـل  واعتاد املخالفات، عن بصره وغض الشهوات، عن نفسه وكف املراقبة، بدوم وباطنه السنة،
 شـرح  القدير فيض) ["بقلبه عياناً احلقائق أبصر لذلك وفِّق فمن اهـ. ابداً فراسته طىءخت مل احلالل
 ].٥١٥ص. ٢ج للمناوي" الصغري اجلامع

 كالزجـاج  فهي املظلمة، الذنوب أدران من وتنظيفها صقلها باختالف ختتلف فالقلوب كٍل وعلى  
 الـذي  اهـر  زجاج من النافذة جاجز فأين. ترى ال اليت اجلراثيم وكشف مثنه، ازداد صقل كلما

 القلـوب  تقـاس  ال كـذلك  اهر، بزجاج النافذة زجاج يقاس ال وكما ؟ الدقيقة اجلراثيم يكشف
 .بالشياطني املالئكة تقاس وال املظلمة، املكدرة بالقلوب املصقولة الصافية

 تدل والبدايات تيجة،الن ِإىل وصل املقدمة أتقن ومن وصل، الطريق على سار ومن وجد، جد فمن  
 .النهايات على

 

 اِإلهلام
 

: وقيل. الفيض بطريق الروع يف يلقَى ما: اإلهلام: (تعريفاته يف تعاىل اهللا رمحه اجلرجاين الشريف قال  
) حجـة  يف نظـر  وال بآية، استدالل غري من العمل إىل يدعو وهو. علم من القلب يف وقع ما اإلهلام

 ].٢٣ص جايناجلر" الشريف تعريفات["
 أو ترغيـب  أو ـي  أو أمر منه يفْهم مالئكته، قبل من أو تعاىل، اهللا ِقبِل من يكون أن ِإما واِإلهلام  

 ..ترهيب
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 :تعاىل اهللا ِقبل من الذي أما
 أيـام  يف النخل شجرة ِإىل أوت حينما عنها اهللا رضي مرمي عن كتابه يف تعاىل اهللا حضرةُ لنا فحكى  

 عليـكِ  تساِقطْ النخلة جبذِْع إليِك وهزي{: هلا وقال واسطة دون من ووحي بِإهلام طبهافخا الشتاء،
 ].٢٥: مرمي[} عيناً وقري واشريب فكُِلي . جنياً رطَباً

 النفث سبيل على كان ذلك ِإنَّ: (اآلية هذه تفسري عند تعاىل اهللا رمحه الرازي الدين فخر اِإلمام قال  
 إىل وأوحينا{: قوله يف السالم عليه موسى أُم حق يف كان كما القلب، يف واِإللقاء هلامواِإل الروع يف
٦٦٩ص. ٢ج الرازي الدين فخر لِإلمام" الكبري التفسري] ["٧: القصص[} موسى أُم.[ 
 ودامهها السالم، عليه ابنها أمر من احلال ا ضاق حينما السالم، عليه موسى أُم عن أخربنا وكذلك  
 أرِضعيِه أنْ موسى أُم إىل وأوحينا{: تعاىل فقال واسطة، بال ِإليها وأوحى فأهلمها، لقتله، فرعون نودج
: القصص[} املرسلني ِمن وجاِعلُوه إليِك رادوه إنا حتزين وال ختايف وال اليِم يف فألِْقيِه عليه ِخفِت فإذا
 اجلمهور عند باِإلحياء واملراد: (١٧٠ص. ١٦ج يةاآل هذه عند تفسريه يف األلوسي العالمة قال] [٧
 وِإهلـام : قـال  أن ِإىل].. ٦٨: النحل[} النحِل إىل ربك وأوحى{: تعاىل قوله يف كما بِإهلام، كان ما

 )].الكشف من نوع فِإنه فيه، بعد ال ذلك مثل القدسية األنفس
  موج هياج بني الكرمي الولد هذا يذهب أين ِإىل. اخلضم البحر أمواج بني كبدها وفلذة ابنها ألقت 

 الـوحي  مسـاع  من اعتادت ِلما أمرها، من يقني على كانت لكنها بعينه، اهلالك ِإنه! ؟ ترى يا البحر
 .وجلوا خلوا يف واسطة، بال را من يأتيها الذي

 

 النبـوة  ألن نبيـة  تكن مل موسى أم أن على األكثرون اتفق [نبية وليست وولية مؤمنة، امرأة هذه  
 يف جاء والوحي]. ١٠٩: يوسف[} إليِهم نوحي رجاالً إال قبلَك أرسلْنا وما{. الرجال يف منحصرة
{ ]. ١١١: املائـدة [} احلواريني إىل أوحيت وإذ{: تعاىل قال كما باِإلهلام بل النبوة، مبعىن ال القرآن
 بالك فما ِإسرائيلية، أُمة يف عنها اهللا رضي رميم وتلك ،]]٣٨: طه[ } يوحى ما أمك إىل أوحينا وإذ
 للناِس أُخِرجت أُمٍة خري كُنتم{: تعاىل قال! ؟ األمم سائر على باخلريية هلا اهللا شهد اليت احملمدية باألمة

 ].١١٠: عمران آل[} املُنكَِر عن وتنهونَ باملعروِف تأمرونَ
 
 



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-٢١٨-

 
 :املالئكة قبل من اِإلهلام وأما

 وتصـديق  بـاخلري  فِإيعاد امللك لَمةُ وأما: "..وسلم عليه اهللا صلى قال كما اِإلنسانَ، حيدث فاملَلَك  
 تفسـري  التفسـري،  كتاب يف الترمذي رواه" [اهللا فليحمد اهللا من أنه فليعلم ذلك وجد فمن باحلق،
 تقـع  واخلطرة اهلمة: واللمة. غريب حسن حديث: وقال عنه اهللا رضي مسعود ابن عن البقرة سورة
 ].احلديث غريب يف كما. القلب يف
 اَهللا إنَّ مـريم  يـا  املالِئكَةُ قالت وإذْ{: تعاىل قوله عند تعاىل اهللا رمحه الرازي الدين فخر اِإلمام قال  

 ما السالم عليها مرمي أن اعلم]: (٤٢: عمران آل[} العالَمني نساِء على واصطَفاِك وطَهرِك اصطفاِك
} القـرى  أهـلِ  ِمـن  إلـيِهم  نوِحي ِرجاالً إال قَبِلك ِمن أرسلْنا وما{: تعاىل لقوله األنبياء من نتكا
 شـفاهاً،  وكلمها هلا، كرامة السالم عليه جربيل ِإرسال كان ؛ كذلك كان وِإذا]. ١٠٩: يوسف[

" الكبري التفسري) ["مالسال عليهم املالئكة كلمتهم الصاحلني من كثري هناك بل ا، خاصاً هذا وليس
 ِإن: "قـال  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن روي فقد]. ٦٦٩ص. ٢ج الرازي الدين فخر لِإلمام
: قال ؟ تريد أين: قال عليه أتى فلما ملَكاً، مدرجِته على اهللا فأرصد أخرى، قرية يف له أخاً زار رجالً
 عـز  اهللا يف أحببته أين غري ال،: قال ؟ تربها نعمة من عليه لك هل: قال. القرية هذه يف يل أخاً أُريد
 يف صـحيحه  يف مسـلم  رواه" [فيه أحببته كما أحبك قد اهللا بأن ِإليك اهللا رسول فِإين: قال وجل،
 ].عنه اهللا رضي هريرة أيب عن اهللا يف احلب فضل باب والصلة الرب كتاب

 حافظـاً  أي: رصـداً  وجعله الطريق وهي جة،املدر حبفظ وكَّله أي: ملكاً مدرجته على اهللا أرصد  
 .ولده الرجلُ يريب كما وتربيها حتفظها أي: تربها. معداً

: قولـه  عنـد  الصاحلني رياض شارح تعاىل اهللا رمحه الشافعي الصديقي عالّن بن حممد العالمة قال  
 خاطبـه  املَلـك  أن ظاهره": (؟ تريد أين: قال عليه أتى فلما ملَكاً، مدرجته على تعاىل اهللا فأرصد"

 ].٢٣٢ص. ٣ج الصاحلني رياض لطرق الفاحلني دليل) [وشافهه
 حتزنـوا  وال ختافوا ال أنْ املالِئكَةُ عليِهم تتنزلُ استقاموا ثُم اُهللا ربنا قالوا الذين إنَّ{: تعاىل اهللا وقال 

-٣٠: فصـلت [} اآلِخـرة  ويف الدنيا احلياة يف اؤكُمأولي حنن . توعدونَ كنتم اليت باجلَنِة وأبِشروا
٣١.[ 
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 والقـرب  املـوت  عند تترتل: (اآلية هذه يف املالئكة ترتل مفسراً تعاىل اهللا رمحه األلوسي العالمة قال  
 يشـرح  مبـا  والدنيوية، الدينية األمور من هلم ويطرأ يِعن فيما ميدوم: عليهم تترتل: وقيل. والبعث

 .اِإلهلام بطريق واحلزن، اخلوف عنهم عويدف صدورهم،
 مجعاً وأن وغريها، الثالثة املواطن يف لترتهلم الشامِل والعموم اِإلطالق من فيه ملا ؛ األظهر هو وهذا  
 يأخـذون،  ما منهم يأخذون وِإم األحايني، من كثري يف املتقني على املالئكة بترتل يقولون الناس من

 .فتذكر
 توعدوا كنتم اليت أي]. ٣١: فصلت[} توعدونَ كنتم اليت باجلَنة وأبِشروا{: عاىلت قوله يف قال مث  
 .الثالثة املواطن أحد يف بشارام من هذا السالم، عليهم الرسل ألسنة على الدنيا يف
 أي الـدنيا،  يف بشارام من]: ٣١: فصلت[} الدنيا احلياة يف أولياؤكُم حنن{: تعاىل قوله يف وقال  

 املالئكة ِإن: قال أن ِإىل. وصالحكم خريكم فيه ما ِإىل ونرشدكم احلق نلهمكم أموركم، يف أعوانكم
 تفسري يف املعاين روح) [الدنيا احلياة يف أولياؤكم حنن: املواطن تلك غري يف شفاهاً املتقني لبعض تقول
. هـ١٢٧٠ سنة املتوىف تعاىل اهللا رمحه البغدادي األلوسي حممود للعالمة املثاين والسبع العظيم القرآن

 ].١٠٧ص ٢٤ج
 املالئكة عن أخرب تعاىل ِإنه مث: (اآليات هذه تفسري يف تعاىل اهللا رمحه الرازي الدين فخر اِإلمام وقال  
 أولياء كوم ومعىن] : ٣١: فصلت[}اآلِخرِة ويف الدنيا احلياة يف أولياؤكُم حنن {للمؤمنني قالوا أم

 احلقيقية، واملقامات اليقينية واملكاشفات باِإلهلامات البشرية األرواح يف تأثريات لمالئكةل أن للمؤمنني
 .ِإليها األباطيل وختييل فيها الوساوس بِإلقاء األرواح يف تأثريات للشياطني أن كما

 ألربـاب  معلومـة  كثرية جهات من حاصل الطاهرة الطيبة لألرواح أولياء املالئكة فكون وباجلملة  
 باقية تكون فهي الدنيا، يف حاصلة كانت الوالية تلك أن كما: يقولون فهم واملشاهدات، ملكاشفاتا
 وأبقـى،  أقوى املوت بعد تصري كأا بل للزوال، قابلة غري الزمة ذاتية العالئق تلك فِإن اآلخرة، يف

 ِإىل بالنسبة طرةوالق الشمس، ِإىل بالنسبة كالشعلة وهي املالئكة، جنس من النفس جوهر ألن وذلك
 لوال: "وسلم عليه اهللا صلى قال كما املالئكة، وبني بينها حتول اليت هي اجلسمانية والتعلقات. البحر
 العالئـق  زالـت  فـِإذا ". السماوات ملكوت ِإىل لنظروا آدم بين قلوب على حيومون الشياطني أن

 والشعلة بالبحر والقطرة باملؤثر، األثر فيتصل والوطاء، الغطاء زال فقد البدنية، والتدبريات اجلسمانية
] ٣١: فصـلت [} اآلخـرة  ويف الدنيا احلياة يف أولياؤكم حنن{: قوله من املراد هو فهذا بالشمس،

 ].٣٧١ص. ٧ج الرازي اِإلمام تفسري[
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 مث عنه، ذلك فاحنبس اكتوى، حىت املالئكة تسبيح يسمع عنه اهللا رضي احلصني بن عمران كان وقد  
 عليه اهللا صلى اهللا رسول أن ِإليه، بسنده الغابة أسد يف تعاىل اهللا رمحه األثري ابن وروى. ِإليه اهللا أعاده
 .جنحنا وال أفلحنا فما فاكتوينا،: عمران قال الكَي، عن ى وسلم

 العالمة ألف وقد [ِإليه عادت مث التسليم ففقد فاكتوى عليه، تسلم مرضه يف املالئكة وكانت: قال  
 مـا  منها ننقل" وامللك النيب رؤية ِإمكان يف احللك تنوير "مساها رسالة السيوطي الدين جالل الكبري
 .فيه نتكلم الذي موضوعنا يف يهمنا

 يل قـال : قـال  مطرف عن صحيحه يف مسلم أخرج: (تعاىل اهللا رمحه السيوطي الدين جالل قال  
. فعـاد  الكـي  تركـت  مث فترك اكتويت حىت علي يسلم كان قد: عنه اهللا رضي حصني بن عمران
 فيـه  تويف الذي مرضه يف حصني بن عمران ِإيل بعث: قال مطرف عن آخر وجه من مسلم وأخرج
 .علي سلِّم قد ِإنه: شئت ِإن ا فحدثْ مت وِإن عين، فاكتم عشت فِإن حمدثك ِإين: فقال

 فكـان  بواسـري،  به كانت حصني بن عمران أن األول احلديث معىن: مسلم شرح يف النووي قال  
 فعـاد  الكـي  ترك مث عليه، سالمهم وانقطع واكتوى، عليه، تسلم املالئكة وكانت أملها، على يصرب

 عليـه،  بالسالم اِإلخبار به أراد عين، فاكتم عشت فِإن: الثاين احلديث يف وقوله: قال. عليه سالمهم
 .املوت بعد ما خبالف للفتنة التعرض من فيه ملا حياته يف ذلك عنه يشاع أن كره ألنه
 اكتوى أن ِإىل واحتراماً، له ِإكراماً عليه تسلم كانت املالئكة أن يعين: مسلم شرح يف القرطيب وقال  

 ..األولياء كرامات ِإثبات ففيه عليه، السالم فتركت
 نونقـا  كتـاب  يف الترمذي، صحيح شارح املالكية، األئمة أحد العريب بن بكر أبو القاضي وقال  

 العالئـق،  وقطع القلب، تزكية يف النفس طهارة لِإلنسان حصل ِإذا أنه ِإىل الصوفية ذهبت: التأويل
 علمـاً  بالكلية، تعاىل اهللا على واِإلقبال باجلنس، واخللطة واملال اجلاه من الدنيا أسباب مواد وحسم
 األنبيـاء،  أرواح على واطلع أقواهلم، ومسع املالئكة ورأى القلوب، له كشفت مستمراً، وعمالً دائماً
 كرامـة،  ممكـن  كالمهم ومساع واملالئكة األنبياء ورؤية: عنده من العريب ابن قال مث كالمهم، ومسع

 سـنة  املتوىف السيوطي الدين جالل للعالمة ٢٥٨ ،٢٥٧ص ٢ج للفتاوي احلاوي). عقوبة وللكافر
 ].هـ٩١١

 واسـطةِ  بغري وكرمه اهللا فضل مبحض حاصالً لدنياً علماً اِإلهلام من الناتج العلم الصوفية مسى ولقد  
 .عبارٍة
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 :بعضهم قال 
    تعلّمنـــا بـــال حـــرٍف وصـــوِت

ــوتِ     ١ ــهٍو وفـ ــال سـ ــاه بـ  قرأْنـ
١ 

 .القويل والتدريس اللفظي، التعليم بطريق ال الرباين، واِإلهلام اِإلهلي، الفيض بطريق يعين
 صـافٍ  قلٍب على يسقط الغيب، سراج من ضوء اِإلهلام: (فقال اِإلهلام عن الغزايل اِإلمام سئل وقد  

 مـن  فارغـاً  صافياً القلب كان ِإذا ؛ اِإلهلام وصحة الكشف ِإمكان على يدل هذا كل) فارٍغ لطيٍف
 القلـوب  علـى  ِإال تقع ال الظلمانية فالشياطني. وظلماا الذنوب صدأ وِمن ومهومها، الدنيا عالئق
 يقـول  عنها، حجب ما مطالعة عن القلوب فتحجب الوسخة، األواين على بالذبا يقع كما العفنة،
" السـماء  ملكوت ِإىل لنظروا آدم بين قلوب على حيومون الشياطني أن لوال: "وسلم عليه اهللا صلى

 تعاىل اهللا بذكر القلوب تلك عن وسوستها وتصرف]. عنه اهللا رضي هريرة أيب عن أمحد اِإلمام رواه[
" قلبـه  الْتقم نسي وِإن خنس اهللا ذَكَر فِإنْ آدم، ابن قلب على خطمه واضع الشيطان ِإن: "هومراقبت

. ٢ج. فمه: خطمه. والترهيب الترغيب يف كما أنس، عن والبيهقي يعلى وأبو الدنيا، أيب ابن رواه[
 الذكر، اعتاد ذاِإ وأما. مِرض تعاىل اهللا ذكر عن والغفلة الوسوسة، اعتاد ِإذا القلب ألن]. ٤٠٠ص

قيتعاىل اهللا جتليات مشس عليه وسطعت بأنواره، وس الصالة عليه يقول األحياء، عداد يف وكان حِيي 
 يف صحيحه يف البخاري رواه" [وامليت احلي مثل ربه يذكر ال والذي ربه، يذكر الذي مثل: "والسالم
 ].عنه اهللا رضي األشعري موسى أيب عن الدعوات كتاب

 بربـه  مستأنساً بالتقوى، متحلياً شرعه على مستقيماً وكان تعاىل، اهللا ذكر على املؤمن واظب افِإذ  
 بطن يف جنيناً يظل بل يولد، أن له يأِن ومل يولد ال قلب: نوعان القلوب: القوم ويقول. باهللا حياً صار

 من وخلص املعرفة، ءمسا يف وحلَّق التوحيد، فضاء ِإىل وخرج ولد، وقلب. والضالل والغي الشهوات
 وجعلتـه  اليقني، أشعةُ جوانبه وأنارت تعاىل باهللا عينه فقرت هواها، واتباع وشهواا النفس ظلمات
 قـد  الروحيـة  فالطاقة ببعيد، هذا وليس. عليه له سلطان وال ِإليه، للشيطان سبيل ال شفافة، مرآةً

 بعد وملكياً مظلماً، كان أن بعد ومنوراً ميتاً، كان أن بعد حياً صاحبها وصار الغيب، عامل ِإىل انطلقت
 ].١٢٢: األنعام[} الناِس يف بِه ميشي نوراً له وجعلنا فأحييناه ميتاً كانَ من أَو{: شيطانياً كان أن
 ال منـها  شـيء  يف له نصيب ال فمن الكالم، مبجرد تدرك ال الروحية، األسرار تلك أن شك وال  

 :باريها القوس يعطي وأن أرباا، ِإىل يكلها أن يضره
ــوا  ــا خلقـ ــوام هلـ ــِة أقـ     فللكثافـ

 وللمحبــــِة أكبــــاد وأجفــــان   ١
١ 
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 منـه  يـرزق  ال أن ينكره من عقوبة وأقل ألهله، وتسليمه به التصديق العلم هذا من النصيب وأدىن
 ].ِإليه فليرجع املوضوع يف مستفيض حبث للغزايل اِإلحياء ويف [واملقربني الصديقني علم وهو. شيئاً

 

 
 األولياء كرامات

 
  - واإلستدراج الكرامة بني الفرق - الكرامات من احلكمة - الكرامات إثبات
 الكرامات من الصحابة موقف

 

 مـن  دليـل  هلـا  هل ؟ الشرع يف ثابتة هي هل ؛ الكرامات عن الزمان هذا يف الناس تساؤل كثر  
 موجـات  أن ومبـا . ِإخل .. ؟ واملتقني األولياء يد على ِإجرائها من احلكمة هي ما ؟ والسنة الكتاب
 مـن  كثري عقول يف فأثرت الوقت، هذا يف كثرت قد والتضليل التشكيك وتيارات واملادية، اِإلحلاد
 أو اجلاحـد،  املنكر موقف الكرامات من الوقوف على ومحلتهم مثقفينا، من العديد وأضلَّت أبنائنا،
د، الشاكم لضعف نتيجة املتعجب املستغرب أو املتردبأوليائـه  تصـديقهم  وقلـة  وقدرته باهللا ِإميا 
 .وأحبابه

 .تعاىل اهللا لشريعة ونصرة للحق، ِإظهاراً املوضوع هذا نعاجل أن ِإال يسعنا فال  
 

 :الكرامات ِإثبات
 آثـار  ويف سـلم و عليـه  اهللا صلى رسوله سنة ويف تعاىل اهللا كتاب يف األولياء كرامات ثبتت لقد  

 السـنة  أهـل  مـن  العلماِء مجهور وأقرها هذا، يومنا ِإىل بعدهم ومن عليهم، اهللا رضوان الصحابة
 ثبتـت  كما بذلك، ناطقة وتصانيفُهم الصوفية، ومشايخ واألصوليني واحملدثني الفقهاء من واجلماعة،
 كانـت  وِإن املعـىن،  يف بـالتواتر  ثابتة فهي. اِإلسالمية العصور خمتلف يف العيانية باملشاهدة كذلك

 وأفعالـه  وبصفاته تعاىل باهللا ِإميام ضعف ممن واالحنراف البدع أهل ِإال ينكرها ومل ؛ آحاداً التفاصيل
 كرامات ينكر من فمنهم خمتلفون، الكرامات ِإنكار يف والناس: (تعاىل اهللا رمحه اليافعي العالمة قال[

 بكرامـات  يكـذب  من ومنهم. مصروف التوفيق عن معروف، مذهب أهل وهؤالء مطلقاً، األولياء
 وسهل اجلنيد واِإلمام الكرخي كمعروف زمانه يف ليسوا الذين األولياء بكرامات ويصدق زمانه أولياء
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 هي ما واهللا: عنه اهللا رضي الشاذيل احلسن أبو قال كما فهؤالء عنهم، اهللا رضي وأشباههم التستري
 مـن  ومنـهم . زمنه أدركوا ألم وسلم عليه اهللا صلى مبحمد وكذبوا وسىمب صدقوا ِإسرائيلية، ِإال

 الرياحني، روض). زمانه أهل من معيٍن بأحد يصدق ال ولكن كرامات هلم أولياء تعاىل هللا بأن يصدق
 ].١٨ص اليافعي لِإلمام
 :تعاىل اهللا كتاب من عليها الدليل

 وأنه سنني، وتسع ثالمثائة مدة اآلفات عن املنيس أحياء النوم يف وبقائهم الكهف أصحاب قصة -١  
 وإذا الـيمنيِ  ذات كهِفِهم عن تزاور طَلَعت إذا الشمس وترى{: الشمس حر من حيفظهم كان تعاىل

تبم غَرهتقِرض م{: قال أن ِإىل]. ١٧: الكهف[} الشماِل ذاتهبأيقاظاَ وحتس موه قودم  رهقلِّـبون 
 يف ولَِبثوا{: قال أن ِإىل]. ١٨: الكهف[} بالوصيِد ذراعيِه باِسطٌ وكلْبهم الشمال وذات اليمني ذات
 تعـاىل  اهللا رمحه الرازي الدين فخر اِإلمام قال] [٢٥: الكهف[} تسعاً وازدادوا سنني ثالمثئٍة كَهِفِهم

 القـول  صحة على اآلية ذه الصوفية أصحابنا احتج: (الكهف أصحاب قصة عند الكبري تفسريه يف
 واألخبـار  القـرآن  األولياء كرامات جواز على يدل الذي: فنقول ظاهر، استدالل وهو بالكرامات
 ].٦٨٢ص ٥ج الرازي الدين فخر للعالمة الكبري التفسري يف مفصالً انظره..) واملعقول واآلثار

  ٢- مرمي هز اليابس، النخلة جذع منه وتساقط فاخضر طَبتعـاىل  قـال  أوانه، غري يف اجلين الر :
 ].٢٥: مرمي[} جنياً رطَباً عليِك تساِقطْ النخلَِة جبذِْع إليِك وهزي{
 احملـراب،  مرمي على دخل كلما كان السالم عليه زكريا أن من القرآن، يف علينا اهللا قص ما -٣  

: تقول ؟ هذا لك أنى مرمي يا: فيقول السالم عليه غريه أحد عليها يدخل ال وكان رزقاً، عندها وجد
 أنـى  مرمي يا قال ِرزقاً عندها وجد احملراب زكريا عليها دخلَ كلَّما{: تعاىل اهللا قال. اهللا عند من هو
 ].٣٧: عمران آل[} اِهللا عنِد ِمن هو قالَت هذا لِك
 قالَ{: تعاىل قوله يف املفسرين مجهور قاله ما على السالم عليه سليمان مع برخيا بن آصف قصة -٤  

 بعـرش  فجـاء ]. ٤٠: النمل[} طرفُك إليك يرتد أنْ قبلَ بِه آتيك أنا الِكتاِب ِمن ِعلْم ِعنده الذي
 .الطرف ارتداد قبل فلسطني ِإىل اليمن من بلقيس

 

 :الصحيحة السنة من عليها الدليل
 الصـحيحني  يف أخرجـاه  صحيح حديث ووه. املهد يف الطفل كلمه الذي العابد جريٍج قصة -١  
 عيسى،: ثالثة ِإال املهد يف يتكلم مل: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن[
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 ؟ أصلي أو أُجيبها: فقال فدعته، أمه، فجاءته يصلي كان جريج، له يقال رجل ِإسرائيل بين يف وكان
 ؛ وكلمته امرأة له فتعرضت صومعته يف جريج وكان. املومسات وجوه تريه حىت متته ال اللهم: فقالت
 صـومعته،  فكسروا فأتوه. جريج من: فقالت غالماً، فولدت نفسها، من فأمكنته راعياً، فأتت. فأىب

 نـبين : قالوا. الراعي: فقال ؟ غالم يا أبوك من: فقال ؛ الغالم أتى مث وصلّى، فتوضأ وسبوه، وأنزلوه
 .."].طني من ِإال ال،: قال ؟ هبذ من صومعتك

 ابناً ترضع امرأة وكانت: ".. آنفاً املذكور احلديث متام وهذا [املهد يف تكلم الذي الغالم قصة -٢  
 وأقبل ثديها فترك مثله، ابين اجعل اللهم: فقالت شارة، ذو راكب رجل ا فمر ِإسرائيل، بين من هلا
 ِإىل أنظـر  كأين: هريرة أبو قال". ميصه ثديها على أقبل مث ه،مثل جتعلين ال اللهم: فقال الراكب، على
 فتـرك  هـذه،  مثل ابين جتعل ال اللهم: فقالت بأمة، مر مث. "ِإصبعه ميص وسلم عليه اهللا صلى النيب
 األمـة  وهذه اجلبابرة، من جبار الراكب: فقال ؟ ذاك ِلم: فقالت. مثلها اجعلين اللهم: فقال ثديها،
. له واللفظ ِإسرائيل، بين ذكر كتاب يف صحيحه يف البخاري رواه". تفعل ومل زنت، ت،سرق: يقولون
 ].الوالدين بر كتاب يف ومسلم

 وهـو . البـاب  عليهم سدت أن بعد عنهم الصخرة وانفراج الغار، دخلوا الذين الثالثة قصة -٣  
 مسعـت : قال عنهما اهللا ضير اخلطاب بن عمر بن اهللا عبد الرمحن عبد أيب وعن [عليه متفق حديث
 غار، ِإىل املبيت أووا حىت قبلكم، كان ممن رهط ثالثة انطلق: "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 الصـخرة  هذه من ينجيكم ال ِإنه: فقالوا الغار، عليهم فسدت اجلبل، من صخرة فاحندرت فدخلوه،
 ال وكنـت  كبريان، شيخان أبوان يل كان مالله: منهم رجل فقال أعمالكم، بصاحل اهللا تدعوا أن ِإال

 هلمـا  فحلبـت  ناما، حىت عليهما أرح فلم يوماً، شيء طلب يف يب فنأى ماالً، وال أهالً قبلهما أغِبق
 على والقدح فلبثْت ماالً، أو أهالً قبلهما أغبق وأن أوقظهما أن فكرهت نائمني، فوجدما غبوقهما،

 ابتغاء ذلك فعلت كنت ِإن اللهم. غبوقهما فشربا فاستيقظا، الفجر، بِرق حىت استيقاظهما أنتظر يدي
 الـنيب  قـال ". اخلروج يستطيعون ال شيئاً فانفرجت. الصخرة هذه من فيه حنن ما عنا فَفَرج وجهك
 على فأردا ِإيل، الناس أحب كانت عم، بنت يل كانت ِإنه اللهم: اآلخر وقال: "وسلم عليه اهللا صلى
 أن علـى  دينار ومائة عشرين فأعطيتها فجاءتين، السنني من سنة ا أملَّت حىت: مين متنعتفا نفسها،
 حبقـه،  ِإال اخلـامت  تفض أن لك أحل ال: قالت عليها قدرت ِإذا حىت ففعلت، نفسها، وبني بيين ختلي

تجعليها الوقوع من فتحر أعطيتـها  الذي الذهب وتركت ِإيل، الناس أحب وهي عنها فانصرفْت .
 ال أـم  غـري  الصخرة، فانفرجت فيه، حنن ما عنا فافرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت كنت ِإن اللهم
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 أجـراء،  استأجرت اللهم: الثالث وقال: "وسلم عليه اهللا صلى النيب قال". منها اخلروج يستطيعون
 األمـوال،  منـه  كثرت حىت أجره، فثمرت وذهب، له الذي ترك واحد رجل غري أجرهم فأعطيتهم

 والبقر اِإلبل من أجرك من ترى ما كلُّ: له فقلت أجري، ِإيلَّ أد! اهللا عبد يا: فقال حني، بعد فجاءين
 فاستاقه، كله، فأخذه. بك أستهزىء ال ِإين: فقلت. يب تستهزىء ال: اهللا عبد يا: فقال والرقيق والغنم
 فانفرجـت . فيـه  حنن ما عنا فافرج وجهك غاءابت ذلك فعلت كنت فِإن اللهم. شيئاً منه يترك فلم

 يف ومسـلم  له، واللفظ اِإلجارة كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه". ميشون فخرجوا الصخرة،
 ].الذكر كتاب

 أيب عن املسيب بن سعيد روى [مشهور صحيح حديث وهو. صاحبها كلمت اليت البقرة قصة -٤  
 عليهـا،  محـل  قد بقرة على راكب رجل بينما: "وسلم يهعل اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي هريرة

 بقـرة  اهللا سـبحان : الناس فقال للحرث، خلقت وِإمنا هلذا، أُخلَق مل ِإين: فقالت البقرة ِإليه فالتفتت
 صحيحه يف البخاري رواه". وعمر بكر وأبو أنا ذا آمنت: وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال! تتكلم
 ].املناقب كتاب يف والترمذي الصحابة، فضائل كتاب يف سلموم املزارعة، كتاب يف
 

 :الصحابة آثار من عليها الدليل
 .الكثري الشيء الكرامات من عنهم نِقل وقد  
. كـان  مما أكثر األكل بعد صار حىت الطعام، تكثري يف أضيافه مع عنه اهللا رضي بكر أيب قصة -١  

 الطعـام  هلم فقدم أضياف، عنده كان بكر أبا أن: البخاري أخرج [البخاري يف صحيح حديث وهو
 وقـرة : قالت ؟ هذا ما فراس بين ياأخت: (المرأته قال شبعوا ِإذا حىت أسفله من ربا منه أكلوا فلما
 ].القصة آخر ِإىل.. يأكلوا أن قبل منها أكثر] القصعة تعين [هلي عيين

 حـديث  وهـو ! اجلبل سارية يا: بقائده ينادي املدينة منرب على وهو عنه، اهللا رضي عمر قصة -٢  
 ].٣٤٤ ص احلديث انظر [حسن

 نظره من طريقه يف أحدث عما فأخربه عليه، دخل الذي الرجل مع عنه اهللا رضي عثمان قصة -٣  
 ].٣٤٦ ص  احلديث انظر [احلديث. األجنبية املرأة ِإىل
 عـن  البيهقي أخرج [البيهقي هأخرج كما. املوتى كالم عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي مساع -٤  

 السـالم  القبـور  أهل يا: فنادى عنه، اهللا رضي علي مع املدينة مقابر دخلنا: (قال املسيب بن سعيد
 اهللا ورمحـة  السـالم  وعليكم: صوتاً فسمعنا: قال ؟ خنربكم أم بأخباركم ختربونا اهللا، ورمحة عليكم
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 أمـوالكم  وأما تزوجن، فقد أزواجكم أما: علي فقال. بعدنا كان عما خبرنا املؤمنني أمري يا وبركاته
 فهذه أعداؤكم، سكنه فقد شيدمت الذي والبناء اليتامى، زمرة يف حِشروا قد واألوالد اقتسمت، فقد
 وتقطعت الشعور، وانتثرت األكفان، خترقت قد: ميت فأجابه ؟ عندكم ما أخبار فما عندنا، ما أخبار
،مناه وما والصديد، بالقيح املناخر وسالت اخلدود، ىعل األحداق وسالت اجللودومـا  وجـدناه  قد 
 )].مرتهنون وحنن خسرناه، خلَّفناه

 عندما أحدمها عصا لَهما أضاءت اللذين عنهما اهللا رضي حضري بن وأسيد بشر بن عباد قصة -٥  
 البخاري أخرجه صحيح حديث وهو. مظلمة ليلة يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عند من خرجا

 البخـاري  يف وهو سعد، وابن نعيم وأبو والبيهقي وصححه الصحابة معرفة كتاب يف احلاكم أخرج[
 اهللا رسـول  عنـد  كانا عنهما اهللا رضي بشر بن وعباد حضري بن أسيد أن: "الرجلني تسمية غري من
 كل وبيد خرجا لظلمة،ا شديدة ليلة وهي ساعة، الليل من ذهب حىت حاجة يف وسلم عليه اهللا صلى
 أضاءت الطريق ما افترقت ِإذا حىت ضوئها، يف فمشيا أحدمها عصا هلما فأضاءت عصا منهما واحد
 "].أهله بلغ حىت عصاه ضوء يف منهما واحد كل فمشى عصاه، لآلخر

 حـديث  وهو. أوانه غري يف يأكله يده وجديف الذي العنب قطف يف عنه اهللا رضي خبيب قصة -٦  
 كان خبيباً أن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن الرجيع غزوة باب يف صحيحه يف البخاري أخرج [صحيح
 قط أسرياً رأيت ما: (تقول كانت احلارث بنت أن وفيها طويلة، قصة يف مبكة، احلارث بين عند أسرياً
 كان وما ديد،احل يف ملوثَق وِإنه مثرة يومئذ مبكة وما عنب، قطف من يأكل رأيته لقد خبيب، من خرياً
 )].اهللا رزقه رزق ِإال
 فاسـتجيب  عليه، كذب من على دعا منهما كالً أن وهي عنهما، اهللا رضي وسعيد سعد قصة -٧  
 الشـيخان  أخرج فقد عنه، اهللا رضي وقاص أيب بن سعد: منهما األول [ومسلم البخاري أخرجه. له

 سعد الكوفة أهل من ناس شكا: قال هعن اهللا رضي جابر عن عمري بن امللك عبد طريق من والبيهقي
 لـه  يقل فلم الكوفة، مساجد يف به فِطيف بالكوفة، عنه يسأل من معه فبعث (عمر ِإىل وقاص أيب بن
 يقسـم  ال كان سعداً فِإن أنشدتنا ِإذ أما: سعدة أبا يدعى رجل فقال مسجد، ِإىل انتهى حىت خري ِإال

 وأطل عمره، فأطلْ كاذباً كان ِإن اللهم: سعد فقال لقضية،ا يف يعدل وال بالسرية يسري وال بالسوية
 وقـد  الكـرب  من عينيه على حاجباه سقط قد كبرياً شيخاً فرأيته: عمري ابن قال للفنت، وعرضه فقره
 مفتـون  كـبري  شـيخ : يقول ؟ أنت كيف: له قيل فِإذا يغمزهن، الطريق يف للجواري يتعرض افتقر

 ).سعد دعوة أصابتين
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 رضي الزبري بن عروة عن املساقاة كتاب يف مسلم أخرج فقد. عنه اهللا رضي زيد بن سعيد: والثاين  
 ِإىل فخاصـمته  أرضـها  من شيئاً أخذ أنه زيد بن سعيد على ادعت أويس بنت أروى أن: (عنه اهللا

 اهللا صلى اهللا رسول من مسعته الذي بعد شيئاً أرضها من آخذ كنت أنا: سعيد فقال احلكم، بن مروان
 اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال ؟ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من مسعت وما: قال ؟ وسلم عليه
 أسألك ال: مروان له فقال" أرضني سبع ِإىل طُوقه ظلماً األرض من شرباً أخذ من: "يقول وسلم عليه
 ذهب حىت ماتت فما: قال أرضها، يف واقتلها بصرها فَعم كاذبة كانت ِإن اللهم: فقال. هذا بعد بينةً

 )].فماتت حفرة يف وقعت ِإذ أرضها يف متشي هي بينا مث بصرها،
 ابـن  أخرجه. بدعائه املاء ونبع فرسه على البحر عنه اهللا رضي احلضرمي بن العالء عبور قصة -٨  

 أحبـه  أزال ال أشـياء  ثالثةَ احلضرمي بن العالء من رأيت: (يقول هريرة أبو كان [الطبقات يف سعد
 نفد بالدهناء كانوا فلما البحرين، يريد املدينة من وقدم. دارين يوم فرسه على البحر قطع رأيته أبداً،

 فرجـع  متاعه، بعض منهم رجل وأنسي وارحتلوا، فارتووا رملة، حتت من هلم فنبع اهللا فدعا ماؤهم،
 غري على وحنن مات بِلياٍس كنا مافل البصرة صف ِإىل البحرين من معه وخرجت. املاء جيد ومل فأخذه
 جند فلم له لنلِْحد فرجعنا له، نلِْحد ومل بسيوفنا له وحفرنا فغسلناه فمطرنا سحابة لنا اهللا فأبدى ماء،

 ].٣٦٣ص. ٤ج. سعد البن الكربى الطبقات). قربه موضع
 سعد وابن والطرباين منعي وأبو البيهقي أخرجه. السم شربه يف عنه اهللا رضي الوليد بن خالد قصة -٩

: لـه  فقالوا احلرية، الوليد بن خالد نزل: قال السفر أيب عن نعيم وأبو البيهقي أخرج [صحيح بِإسناد
. شيئاً يضره فلم وشربه، اهللا بسم: وقال بيده فأخذه به، ائتوين: فقال األعاجم تسقيكه ال السم احذر
 ].١٢٥ص. ٣ج حجر البن التهذيب ذيب انظر

 التـاريخ  يف البخـاري  أخرجـه . مظلمة ليلة يف عنه اهللا رضي األسلمي محزة أصابع اءةِإض -١٠  
 وسلم عليه اهللا صلى النيب مع كنا: (قال عنه اهللا رضي األسلمي محزة عن التاريخ يف البخاري أخرج[
 أصـابعي  وِإن منهم هلك وما ظهرهم مجعوا حىت أصابعي فأضاءت ظلماء، ليلة يف فتفرقنا سفر، يف
 ].٣٠ص. ٣ج التهذيب ذيب انظر). نريلت
 رواه. فشـربت  السماء من دلو عليها فرتل هجرا، طريق يف عطشت وكيف أمين أم قصة -١١  
 عليه اهللا صلى اهللا رسول ِإىل مهاجرة أمين أم خرجت: (قال القاسم بن عثمان عن [احللية يف نعيم أبو

 عطـش  فأصاا احلر، شديد يوم يف صائمة وهي ادز معها ليس ماشية وهي املدينة ِإىل مكة من وسلم
 الشمس غابت فلما منها، قريباً أو بالروحاء وهي: قال العطش، شدة من متوت أن كادت حىت شديد
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 أبيض، برشاء مدلَّى السماء من بدلو أنا فِإذا ؛ رأسي فرفعت رأسي، فوق شيء حبفيف أنا ِإذا: قالت
 كنت فلقد: قالت رويت، حىت منه فشربت تناولْته منه تمكنأس حيث كان ِإذا حىت مين فدنا: قالت
 احلليـة  يف نعيم أبو أخرجه. بعدها عطشت وما أعطش، كي الشمس يف أطوف احلار اليوم ذلك بعد
 ].٦٧ص. ٢ج
 ابن عن [الترمذي رواه. فوقه خباء ضرب أن بعد قرب من امللك، سورة الصحابة بعض مساع -١٢  

 ال وهو قرب على خباءه وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب بعض ضرب: الق عنهما اهللا رضي عباس
 اهللا صلى النيب ختمها،فأتى حىت} امللك بيده الذي تبارك {سورة يقرأ ِإنسان فيه فِإذا قرب، أنه حيسب
 ِإنسـان  فيه فِإذا قرب، أنه أحسب ال وأنا قرب على خبائي ضربت ِإين: اهللا رسول يا فقال. وسلم عليه
 املنجيـة  هي املانعة، هي: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ختمها، حىت امللك تبارك سورة رأيق

 ].غريب حسن حديث: وقال القرآن، فضائل كتاب يف الترمذي أخرجه". القرب عذاب من تنجيه
 ومساعهمـا  عنـهما  اهللا رضـي  الدرداء وأبو الفارسي سلمان منها أكل اليت القصعة تسبيح -١٣  
 يأكالن وسلمان الدرداء أبو بينما: (قال قيس عن نعيم وأبو البيهقي أخرج [نعيم أبو رواه. تسبيحال
 )].فيها وما سبحت ِإذا صحفة من
 يف احلاكم أخرجه. األسد مع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول موىل عنه اهللا رضي سفينة قصة -١٤  

 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول موىل سفينة أن نكدرامل بن حممد عن [احللية يف نعيم وأبو املستدرك
 يف اللوح فطرحين ألواحها، من لوحاً فركبت فيها، كنت اليت سفينيت فانكسرت البحر ركبت: (قال
 وسـلم،  عليه اهللا صلى اهللا رسول موىل أنا احلارث أبا يا: فقلت يريدين، ِإيلَّ فأقبل األسد، فيها أمجة

 فظننت ومههم الطريق، على ووضعين األمجة من أخرجين حىت مبنكبه فدفعين ،ِإيلَّ وأقبل رأسه فطأطأ
. ٣ج الصحابة معرفة كتاب يف املستدرك يف احلاكم أخرجه). به عهدي آخر ذلك فكان يودعين، أنه
 بن قيس: هو وسفينة ٣٦٨ص. ١ج احللية يف نعيم وأبو. مسلم شرط على صحيح: وقال ،٦٠٦ص

 ].١٢٥ص. ٤ج التهذيب يف حجر ابن ذكره. لرمحنا عبد أبو وكنيته فروخ
 وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول صحابة كرامات عن ورد مما كثري من وقليل فيض، من غيض هذا  
 ممـا  هذا، يومنا ِإىل التابعني وتابعي التابعني عهد يف األولياء يد على الكثرية الكرامات ورود تواىل مث

 النوع: أنواع للكرامة: الكربى الطبقات يف السبكي التاج المةالع قال [حصره ويضيق عده، يصعب
 ِإنـزواء  -٥. األعيـان  انقـالب  -٤. املاء على املشي -٣. املوتى كالم -٢. املوتى ِإحياء األول
. الزمـان  طي -٩. احليوان طاعة -٨. العلل ِإبراء -٧. واجلمادات احليوانات كالم -٦. األرض
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. نوعـاً  وعشرين مخسة عد أن ِإىل.. وانطالقه الكالم عن اللسان ِإمساك -١١. الزمان نشر -١٠
 ألف وقد ،]مفصالً جتده هناك فراجعه الصوفية ومشايخ للعلماء جرت وحكاية مثاالً نوع لكل وذكر
: منهم لألولياء، الكرامة ِإثبات يف مصنفات منهم األئمة أكابر وصنف كثرية، جملدات ذلك يف العلماء
 الغـزايل،  اِإلسالم وحجة فورك، بن بكر وأبو احلرمني، وِإمام الباقالين، بكر وأبو الرازي الدين فخر
 وأبـو  األشـعري،  بكر وأبو السبكي، الدين وتاج النسفي، الدين وحافظ البيضاوي، الدين وناصر
 ال الذين احملققني العلماء من وغريهم النبهاين، ويوسف اليافعي، اهللا وعبد والنووي، القشريي، القاسم
 .الشبهات أو الشكوك ِإليه تتطرق ال ثابتاً، يقينياً قوياً علماً ذلك وصار عددهم، حيصى

 الـذين  األوليـاء  كرامات من أقل كثرا على الصحابة كرامات كانت ملاذا: بعضهم يتساءل وقد  
 ام: اجلواب: (بقوله الطبقات يف السبكي الدين تاج ذلك على وجييب!.. ؟ الصحابة عصر بعد جاؤوا
 ِإميـام  كان أُولئك: فقال ذلك، عن سئل حني عنه اهللا رضي حنبل بن أمحد اجلليل اِإلمام به أجاب
 فقـووا  أولئك ِإميان يبلغوا مل ضعيفاً ِإميام كان وغريهم به، يقوون شيء زيادة ِإىل احتاجوا فما قوياً،
 ].٢٠ص. ١ج البريويت النبهاين يوسف للشيخ األولياء كرامات جامع) [هلم الكرامات بِإظهار

 
 :األولياء يد على الكرامات ِإجراء من احلكمة

 ِإميام على هلم تكرمياً العادات، خوارق من بأنواع وأولياءه أحبابه يكرم أن تعاىل اهللا حكمة اقتضت  
 آمنوا الذين ليزداد تعاىل، اهللا لقدرة وِإظهاراً اهللا، لدين ونصرم جهادهم يف هلم وتأييداً وِإخالصهم،

 وأن وتقـديره،  اهللا صـنع  مـن  هي ِإمنا الكونية والنواميس الطبيعية القوانني أن للناس وبياناً ِإمياناً،
 السـنة  أهل مذهب هو كما ا، ال األسباب عند النتائج خيلق تعاىل اهللا بل ؛ بذاا تؤثر ال األسباب
 .واجلماعة

 الدليل بِإقامة يكون بل العادات، خبوارق يكون ال اهللا دين ونشر احلق تأييد ِإن: معترض يقول وقد  
 .العقلي والربهان املنطقي

 الدامغـة،  واحلجـة  الصحيح واملنطق السليم العقل بتأييد اِإلسالم تعاليم نشر من البد نعم: فنقول  
 يؤيـد  أن اهللا حكمـة  اقتضت كما بالكرامات العادات خترق أن ِإىل يدعوان والعناد التعصب ولكن
 والقلـوب  املتحجرة للعقول ومحالً دعوم، يف هلم وتأييداً لصدقهم، ِإظهاراً باملعجزات ورسله أنبياءه
 اِإلميـان  ِإىل يوصلها مستقيماً سليماً تفكرياً فتفكر تعصبها، من وتتحرر مجودها، من خترج أن املقفلة

 أن ِإال واملقاصد، اِحلكَم بعض يف تلتقيان واملعجزة الكرامة أن يظهر هنا ومن. اجلازم واليقني الراسخ،
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 وكـلُّ  لألولياء، ِإال تكون ال والكرامة السالم، عليهم لألنبياء ِإال تكون ال املعجزة أن بينهما الفارق
 .لنيب معجزةٌ لويل كرامة

 
 :واالستدراج الكرامة بني الفرق

 املنسـوبني  لفسـقة ا بعض نشاهد ألننا وذلك واالستدراج، الكرامة بني الفرق ِإىل التنبيه من بد ال  
. تعاىل اهللا دين عن منحرفون باملعصية، جماهرون أم مع العادات؛ خوارق يديهم على جتري لِإلسالم
 املتجنب الطاعات، على املواظب الصحيحة، العقيدة صاحب وهو ويلٌّ، يد على ِإال تكون ال فالكرامة
 أوِليـاءَ  إنَّ أال{: فيه تعاىل اهللا قال الذي وهو والشهوات، اللذات يف االماك عن املعرض للمعاصي،

 جيري ما وأما]. ٦٣-٦٢: يونس[} يتقونَ وكانوا آمنوا الذين . حيزنونَ هم وال عليِهم خوف ال اِهللا
 فهـو  ذلك، وغري والزجاج النار وأكل بالسيف اجلسم كطعن اخلوارق من والفسقة الزنادقة يد على
 .االستدراج قبيل من
 يف الـرازي  الـدين  فخر العالمة قال غريه، على ا يتفاخر وال الكرامة، ِإىل يسكن ال لويلا ِإن مث  

 خوفـه  يصري الكرامة ظهور عند بل الكرامة، بتلك يستأنس ال الكرامة صاحب ِإن: (الكبري تفسريه
 .االستدراج باب من ذلك يكون أن خياف فِإنه أقوى، اهللا قهر من وحذره أشد، تعاىل اهللا من

 الكرامـة  تلك وجد ِإمنا أنه ويظن عليه، يظهر الذي بذلك يستأنس فِإنه االستدراج، صاحب وأما  
 وال وعقابـه،  اهللا مكْـرِ  ِمن أَمن له وحيصل عليه، ويتكرب غريه، حيتقر وحينئٍذ هلا، مستحقاً كان ألنه
 كانـت  أا على ذلك دل الكرامة صاحب على األحوال هذه من شيء ظهر فِإذا العاقبة، سوء خياف

 مقـام  يف وقع ِإمنا اهللا حضرة عن االنقطاع من اتفق ما أكثر: احملققون قال فلهذا كرامة، ال استدراجاً
 يدل والذي البالء، أنواع من خيافون كما الكرامات، من خيافون احملققني ترى أن جرم فال الكرامات،

 نـذكر  حجة، عشرة ِإحدى عد حىت ذكرها مث) وجوه الطريق عن قاطع بالكرامة االستئناس أن على
 .واحدة منها

 لكرامـة  مسـتحقاً  صار أنه نفسه يف اعتقد من ِإنَّ: (تعاىل اهللا رمحه الرازي الدين فخر اِإلمام قال  
 ربه عرف ولو جاهالً، كان عنده وقع لعمله كان ومن قلبه، يف عظيم وقع لعمله حصل عمله، بسبب
 قصـور،  ونعمائه آالئه جنب يف شكرهم وكل تقصري، اهللا جالل جنب يف اخللق طاعات كل أن لعلم
 جملس يف املقرئ قرأ أنه الكتب بعض يف رأيت وجهلٌ، حريةٌ عزته مقابلة يف وعلومهم معارفهم وكلُّ
]. ١٠: فاطر[} يرفَعه الصاحلُ والعملُ الطَّيب الكَِلم يصعد إليِه{: تعاىل قوله الدقاق علي أيب األستاذ



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-٢٣١-

 فهـو  نظـرك  يف عملك بقي فِإن] عملك أي [عندك يبقى ال أن عملك رفع احلق أن عالمةُ: فقال
 ].٦٩٢ص. ٥ج" الرازي تفسري) ["مرفوع فهو معك يبق مل وِإن مدفوع،

 بالواليـة،  عليه حنكم أن نستطيع ال العادات خبوارق يأيت الناس من أحداً نرى حني فِإننا هذا وعلى  
 اهللا رمحـه  يزيـد  أبو قال. اهللا بشريعة ومتسكه سلوكه نرى حىت كرامة هذا عمله نعترب أن ميكن وال
 يف جتدونه كيف تنظروا حىت به تغتروا فال اهلواء يف وتربع املاء على مصالَّه بسط رجالً أن لو: (تعاىل
 ].٤٠٠ص للطوسي" اللمع) ["والنهي األمر

 
 :الكرامات من الصوفية موقف

 الكرامـات  ِإىل الوصول هو سريهم من الصوفية مقصد أن يدعي الصوفية عن ملنحرفنيا بعض ِإن  
 السـادة  علـى  التـهجم  ِإىل الذميم واخللق الدفني احلقد دفعه الذي الوكيل الرمحن عبد بينهم من[

 كتـاب  يف وجعلها الصوفية على دست اليت األشياء فجمع عليهم، والدس كالمهم وتزييف الصوفية
 الصـوفية  نرى أننا مع ؛ دفينة وعلل خبيثة أمراض من نفوسهم يف عما يترمجون ِإمنا هذا يف وهم] له

 أن العالية، بالصفات وحتليتها والنفاق، كالرياء املذمومة صفاا من وختليصها النفس بتزكية يهتمون
 نـراهم  كمـا . ضـاه ور تعاىل اهللا وجه ِإال يبتغي وأال والغايات، العلل عن بعيداً معهم سريه يكون

 .الرياء شبهة عن بعداً الكرامة من يستترون
 العادات وخوارق اآليات لظهور كارهاً يكن مل من: (تعاىل اهللا رمحه القرشي اهللا عبد أبو الشيخ قال  
 نفسه عوائد خرق من فِإنَّ رمحة، عليه وسترها حجاب، حقه يف فهو املعاصي لظهور اخللق كراهية منه
 فِإذا ذلك، من وأحقر أقل عنده نفسه تكون بل له، العادات وخوارق اآليات من يءش ظهور يريد ال

ورود أهليـة  لـه  حصـلت  والذلة، احلقارة بعني نفسه رؤية يف حتقق له فكان مجلةً ِإراداته عن فَِني 
 ].١٢٧ص صقر حلامد التحقيق نور) [الصديقني مبراتب والتحقق األلطاف،

 ا ويزدادون أيديهم، على الكرامات وقوع من خيافون الكُمل: (تعاىل اهللا رمحه اخلواص علي وقال  
 ٢ج الشـعراين  الوهـاب  لعبـد  واجلـواهر  اليواقيت) [استدراجاً تكون أن الحتمال وخوفاً وجالً
 ].١١٣ص
 الكـافرين  أمـام  اهللا شـريعة  كنصـرة  ؛ صحيح لغرض ِإال الكرامة ِإظهار مينعون الصوفية ِإن مث  

: بقوله لنا يرويها وهو الفيلسوف، مع قصته يف عريب بن الدين حمي الشيخ مع حدث كما [واملعاندين
 املسـلمون،  يثبتـها  الذي احلد على النبوة ينكر فيلسوف ومخسمائة ومثانني ست سنة عندنا حضر(
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 وبـني  والشتاء الربد زمن وكان تتبدل، ال احلقائق وأن العوائد خرق من األنبياء به جاءت ما وينكر
 يف أُلقي السالم عليه ِإبراهيم ِإن: تقول العامة ِإن: املكذب املنكر فقال ناراً، يشتعل عظيم منقل يديناأ

 يف القرآن يف املذكورة النار كانت وِإمنا لالحتراق، القابلة اجلسوم بطبعها حمرقة والنار حترقه، فلم النار
 بعـض  لـه  قال قوله من فرغ فلما. الغضب نار فهي وحنقه، منرود غضب عن عبارة ِإبراهيم قصة

 مل أـا  النـار  يف قاله ما ظاهر يف اهللا صدق أنا أريتك فِإن]: نفسه الدين حمي الشيخ أي [احلاضرين
 مقـام  املقـام  هذا يف لك أقوم وأنا وسالماً، برداً - قال كما - عليه جعلها اهللا وأن ِإبراهيم، حترق
. نعـم : قال ؟ احملرقة النار هذه أليست: له فقال يكون، ال هذا: املنكر فقال ؟ عنه الذب يف ِإبراهيم
 املنكر يقلبها مدة ثيابه على وبقيت املنكر، ِحجر يف املنقل يف اليت النار ألقى مث نفسك، يف تراها: فقال
 يـده  فقـرب  منها، أيضاً يدك قرب: له قال مث املنقل، ِإىل ردها مث تعجب، حترقه مل رآها فلما بيده،

 تعـاىل  واهللا كذلك، اِإلحراق وتترك باألمر حترق مأمورة، وهي األمر، كان هكذا: له فقال. حرقتهفأ
 املكيـة  الفتوحات من ومائة والثمانون اخلامس الباب). واعترف املنِكر ذلك فأسلم. يشاء ملا الفاعل

 يضـلوا  أن يريدون الذين املشعوذين الفسقة أو والضالني الكافرين سحر وكِإبطال] ٣٧١ص. ٢ج
 يف اهليثمي حجر ابن العالمة ذكره ما ذلك ومن [وِإميام عقائدهم يف ويشككوهم دينهم عن الناس

 فطـار  الرياضات، ملزيد خوارق هلم تظهر قوم والربامهة برمهياً، ناظر صوفياً أنَّ من احلديثية الفتاوى
 األرض علـى  وقـع  حىت فعهوتص رأسه تضرب تزل ومل الشيخ نعل ِإليه فارتفعت اجلو، يف الربمهي
 أما]. ٢٢٢ص حجر البن احلديثية الفتاوى انظر. ينظرون والناس الشيخ يدي بني رأسه على منكوساً
 .والعجب واملفاخرة النفس حظ من فيه ملا مذموم، فهو مشروع سبب بدون ِإظهارها

 مجلـة  من معدودة جالالر أكابر عند الكرامة أن خيفى وال: (تعاىل اهللا رمحه الدين حمي الشيخ قال  
 هم، ال عندهم، الفاعل هو تعاىل اهللا ألن مصلحة، جلب أو دين لنصر كانت ِإنْ ِإال النفس، رعونات
 فـِإذا  ؛ غريهم دون يدهم على اخلارق الفعل ذلك وقوع ِإال اخلصوصية وجه وليس مشهدهم، هذا
) تعجـب  فال القدرة ِإىل األمر رجع وِإذا بقدرم، ال اهللا بقدرة ذلك فِإمنا دجاجة أو مثالً كبشاً أحيا

. ٢ج للشـعراين  واجلواهر اليواقيت يف كذا. املكية الفتوحات من واملائة والثمانون اخلامس الباب[
 ].١١٧ص
 .تعاىل اهللا شرع على االستقامة هي الكرامات أعظم أن يعتربون الصوفية ِإن مث  
 تكـون  الـيت  الكرامـات  أجلِّ من أن واعلم: (التهرس يف تعاىل اهللا رمحه القشريي القاسم أبو قال  

 ].١٦٠ص" القشريية الرسالة) ["واملخالفات املعاصي من واحلفظ للطاعات، التوفيق دوام لألولياء
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! ؟ الكرامات وما اآليات وما: (فقال الكرامات تعاىل اهللا رمحه التستري اهللا عبد بن سهل عند وذُكر  
) حممـود  خبلق نفسك أخالق من مذموماً خلُقاً تبدلَ أنْ الكرامات ربأك ولكن لوقتها، تنقضي أشياء

 ].٤٠٠ص للطوسي" اللمع كتاب["
 االسـتقامة،  حصـول  هـي  ِإمنا احلقيقية الكرامة: (تعاىل اهللا رمحه الشاذيل احلسن أبو الشيخ وقال  

 صلى اهللا رسول به جاء ما واتباع. وجل عز باهللا اِإلميان صحة: أمران ومرجعها. كماهلا ِإىل والوصول
 يف ِإال مهـة  له تكون وال عليهما ِإالّ حيرص ال أن العبد على فالواجب ؛ وباطناً ظاهراً وسلم عليه اهللا

 مل مـن  ـا  يرزق قد ِإذ احملققني، عند ا عربة فال العادة خرق مبعىن الكرامة وأما. ِإليهما الوصول
 كرامـة  ؛ حميطتـان  جامعتان كرامتان هي ِإمنا: (وقال) ستدرجونامل ا يرزق وقد استقامته، تكتمل
 واملخادعة، الدعاوي وجمانبة واملتابعة االقتداء على العمل وكرامة العيان، وشهود اِإليقان مبزيد اِإلميان
 والعمـل  العلـم  يف حـظ  ذا ليس كذاب، مفْتٍر عبد فهو غريمها ِإىل يشتاق جعل مث أعطيهما فمن

 وخلـع  الـدواب  سياسـة  ِإىل يشتاق فجعل الرضا نعت على امللك بشهود أُكرم منك ؛ بالصواب
 ].١٢٨ص التحقيق نور) [الرضا

 ومعنويـة،  حسية: قسمني على الكرامة أن واعلم: (تعاىل اهللا رمحه عريب بن الدين حمي الشيخ وقال  
 واآلتيـة،  والكائنة املاضية غيباتبامل واِإلخبار اخلاطر، على الكالم مثل ؛ احلسية ِإال العامةُ تعرف وال

 األبصـار،  عـن  واالحتجاب األرض، وطي اهلواء، واختراق املاء، على واملشي الكون، من واألخذ
 املعنويـة  الكرامة وأما. هذا مثل ِإال الكرامات تعرف ال فالعامة. ذلك وحنو احلال، يف الدعاء وِإجابة
 آداب العبـد  على يحفظ أن وهي ذلك تعرف ال العامةو تعاىل، اهللا عباد من اخلواص ِإال يعرفها فال

 يف مطلقاً الواجبات أداء على واحملافظة سفاسفها، واجتناب األخالق مكارم لفعل يوفَّق وأن الشريعة،
 وطهـارة  الظن، وسوء واحلسد للناس صدره من واحلقد الغل وِإزالة اخلريات، ِإىل واملسارعة أوقاا
 ويف نفسـه  يف تعـاىل  اهللا حقوق ومراعاة األنفاس، مع باملراقبة وحتليته مذمومة، صفة كل من القلب
 وردت ِإذا بـاألدب  فيتلقاها وخروجها، دخوهلا يف أنفاسه ومراعاة قلبه، يف ربه آثار وتفقد األشياء،
 ال الـيت  املعنوية األولياء كرامات عندنا كلها فهذه تعاىل، اهللا مع احلضور حلة وعليه ويخرجها عليه

 ].٣٦٩ص. ٢ج املكية الفتوحات من ومائة والثمانون الرابع الباب) [استدراج وال مكر يدخلها
 علـى  أفضليته على دليالً الصاحل الويل يد على الكرامات ظهور يعتربون ال الصوفية السادة ِإن مث  

 مـن  أفضلَ األولياء نم كرامة له من كلُّ يكون أن يلزم ال: (تعاىل اهللا رمحه اليافعي اِإلمام قال. غريه
 لـه  مـن  بعض من أفضل منهم كرامة له ليس من بعض يكون قد بل منهم، كرامة له ليس من كل
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 أفضليته، على ال فضله وعلى صدقه على ودليالً صاحبها، يقني لتقوية تكون قد الكرامة ألن كرامة،
 اهللا لعبـد  الغاليـة  احملاسن نشر تابك) [تعاىل باهللا املعرفة وكمال اليقني، بقوة تكون األفضلية وِإمنا

 ].١١٩ص اليافعي
 .واليته عدم على دليالً ليس الصاحل الويل يد على الكرامة ظهور عدم أن يعتربون الصوفية أن كما  
 مل الـدنيا،  يف عليـه  ظاهرة كرامة للويل يكن مل لو: (رسالته يف تعاىل اهللا رمحه القشريي اِإلمام قال  

 هذا عند القشريي لرسالة شرحه يف األنصاري زكريا اِإلسالم شيخ وقال) ولياً كونه يف عدمها يقدح
 بظهـور  ال الـيقني  بزيادة هي ِإمنا األفضلية ألن كرامات، له ظهر ممن أفضل يكون قد بل: (الكالم
 ].١٥٩ص القشريية الرسالة) [الكرامة

 

 اخلامس الباب
 التصوف عن األفكار تصحيح

 
 الشريعةو احلقيقة بني -١  
 : اِإلسالمية العلوم على الدس -٢  
 احلديث - ب          التفسري -أ 
 التـصوف - د       التاريخ -ج 
 واالحتاد واحللول الوجود وحدة -٤  الصوفية السادة كالم تأويل -٣  
 شـــــهــادات -٧ التصوف أعداء -٦  التصوف وأدعياء الصوفية بني -٥  
 
 والشريعة احلقيقة بني

 

 :وتعريف متهيد
 ِإىل الـدين  تقسـيم  عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر يرويه الذي املشهور جربيل حديث يف ورد لقد  

" ديـنكم  يعلمكُـم  أتاكم جربيل فِإنه: "لعمر وسلم عليه اهللا صلى الرسول قول بدليل أركان، ثالثة
 واِإلسـالم  اِإلميـان  بـاب  يف همسند يف أمحد واِإلمام. اِإلميان كتاب يف صحيحه يف مسلم أخرجه[

 ].٦٤ص. ١ج واِإلحسان
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 األعضـاء  وحملـه  تعبدية، وأُمور ومعامالت عبادات من ؛ العملي اجلانب هو: اِإلسالم فركن -١  
 .الفقهاء السادة بدراسته واختص بالشريعة، تسميته على العلماء اصطلح وقد. اجلسمانية الظاهرة

 ورسـله،  وكتبـه،  ومالئكته، باهللا، ِإميان من ؛ القليب عتقادياال اجلانب وهو: اِإلميان وركن -٢  
 .التوحيد علماء السادة بدراسته اختص وقد.. والقدر والقضاء اآلخر، واليوم

 تراه تكن مل فِإن تراه، كأنك اهللا تعبد أن وهو ؛ القليب الروحي اجلانب وهو: اِإلحسان وركن -٣  
 وقـد  وهبية، وعلوم عرفانية، ومقامات وجدانية، وأذواق أحوال من ذلك عن ينتج وما يراك، فِإنه

 .الصوفية السادة ببحثه واختص باحلقيقة، تسميته على العلماء اصطلح
 وأعماهلـا  حبركاـا  فاِإلتيـان  الصالة، مثالً لذلك نضرب واحلقيقة الشريعة بني الصلة ولتوضيح  

 وهـو  الشـريعة،  جانب ميثل الفقه، لماءع ذكره مما ذلك وغري وشروطها، أركاا والتزام الظاهرة،
 .الصالة روح وهو احلقيقة، جانب ميثل الصالة يف تعاىل اهللا مع القلب وحضور. الصالة جسد

 أن وكمـا ! ؟ روح بـال  اجلسد فائدة وما. روحها واخلشوع جسدها، هي البدنية الصالة فأعمال  
: تعـاىل  اهللا قـال  وهلـذا  ا، يقوم روح ِإىل حيتاج اجلسد فكذلك فيه، تقوم جسد ِإىل حتتاج الروح

: يقـل  مل ولذا وروح، جبسد ِإال اِإلقامة تكون وال]. ١١٠: البقرة[} الزكاةَ وآتوا الصالةَ أقيموا{
 .الصالة أوجدوا

 هـو  الكامل واملؤمن. واجلسد الروح كتالزم واحلقيقة الشريعة بني الوثيق التالزم ندرك هذا ومن  
 عليـه  الرسول أثر بذلك مقتفني للناس، الصوفية توجيه هو وهذا واحلقيقة، الشريعة بني جيمع الذي
 .الكرام وأصحابه والسالم الصالة

 
 الـنفس،  جماهـدة  وهي الطريقة، سلوك من البد الكامل، واِإلميان الرفيع، املقام هذا ِإىل وللوصول  

 اجلسر فهي املرشدين، بصحبة الكمال مقامات يف والترقي كاملة، صفات ِإىل الناقصة صفاا وتصعيد
 .احلقيقة ِإىل الشريعة من املوصل

 مـن  تعـاىل،  اهللا ِإىل بالسالكني املختصة السرية هي الطريقة: (تعريفاته يف تعاىل اهللا رمحه السيد قال  
 ].٩٤ص السيد تعريفات) [املقامات يف والترقي املنازل قطع

 متكاملـة  الثالثة األشياء وهذه الثمرة هي قيقةواحل الوسيلة، هي والطريقة األساس، هي فالشريعة  
. تنـاقض  وال تعارض بينها وليس الثالثة، ِإىل فوصل الثانية سلك منها باألوىل متسك فَمن منسجمة،
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 وكيـف ). زندقـة  فهي الشريعة خالفت حقيقة كل: (املشهورة قواعدهم يف الصوفية يقول ولذلك
 .تطبيقها من جتنت ِإمنا وهي الشريعةَ احلقيقةُ ختالف

 الظاهرة اهللا أحكام تعرف ال ِإذ بفقه، ِإال تصوف ال: (تعاىل اهللا رمحه زروق أمحد الصوفية ِإمام يقول  
 ِإال] والفقـه  التصوف [مها وال. تعاىل هللا وتوجه بصدق ِإال عمل ال ِإذ بتصوف، ِإال فقه وال. منه ِإال

 وال لألرواح، األجسام كتالزم احلكم، يف لتالزمها ميعاجل فلزم. دونه منهما واحد يصح ال ِإذ بِإميان،
. ٣ قاعـدة  زروق أمحد للشيخ" التصوف قواعد) ["فافهم ا، ِإال هلا حياة ال كما فيها، ِإال هلا وجود

 ].٣ص
 فقـد  يتصوف ومل تفقه ومن تزندق، فقد يتفقه ومل تصوف من: (تعاىل اهللا رمحه مالك اِإلمام ويقول  

. ١ج القـاري  علـي  مال لِإلمام" احللم وزين العلم عني شرح) ["حتقق فقد بينهما مجع ومن تفسق،
 ].٣٣ص
 أمـر  يف له خيار ال اِإلنسان وأن باجلرب فقال الشريعة، عن جمردة احلقيقة ِإىل نظر ألنه األول تزندق  
 :القائل قول يتمثل فهو األمور، من

يف ألقاه ا، والعمل الشريعة أحكام بذلك فعطَّل  باملاِء تبتلَّ أنْ ِإياك هلِإياك وقال مكتوفاً اليم  وأبطـل 
 .ِإليها والنظر حكمتها

 حىت احملاسبة، وطريقة املراقبة، وواعظ اِإلخالص وسر التقوى، نور قلبه يدخل مل ألنه الثاين وتفسق  
 .السنة بأهداب ويتمسك املعصية، عن حيجب

 حـديث  يف اجتمعت اليت واِإلحسان، واِإلسالم، اِإلميان،: دينال أركان كل مجع ألنه الثالث وحتقق  
 .السالم عليه جربيل

 أبيح وكما وروحها، آداا التصوف علماء حفظ كذلك الشريعة، حدود الظاهر علماء حفظ وكما  
 والتحـرمي  بالتحليل واحلكم والفروع، احلدود واستخراج األدلة استنباط يف االجتهاد الظاهر لعلماء
 وـذيب  املريـدين  لتربيـة  ومنـاهج  آداباً يستنبطوا أن للعارفني فكذلك نص، فيه يِرد مل ما على

 .السالكني
 بـني  مجعوا ِإذ الصحيح، واِإلسالم احلقة بالعبودية الصادقون والصوفية الصاحل السلف حتقق ولقد  

 .املستقيم الصراط ِإىل الناس يهدون متحققني، متشرعني فكانوا واحلقيقة، والطريقة الشريعة
 .مثرته وفسدت أغصانه، وذوت أصولُه، جفَّت حقيقته من خال ِإن فالدين  
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 :الصوفية على املتحاملني مناقشة
 :الصوفية السادة على املعترضون هؤالء أما  
 فهم آنفاً، بيناه الذي النحو على] وحقيقة وطريقة، شريعة، [ِإىل التقسيم هذا ينكرون كانوا ِإن -  
 الـدين  أركان من هاماً ركناً يهدموا وأن جسده، عن اِإلسالم روح يفصلوا أن بذلك يريدون شكال

 .فقهائه وكبار اِإلسالم علماء وخيالفوا السالم، عليه جربيل حديث يف املوضحة الثالثة
 املختصـة  ةالسري هي: الطريقة): (احملتار ِبرد (املشهورة حاشيته يف تعاىل اهللا رمحه عابدين ابن يقول  

 هـي : فاحلقيقـة : (تليها اليت الصفحة يف ويقول). املقامات يف والترقي املنازل، قطع من بالسالكني
 والشـريعة  والطريقـة  وهـي . جهة وال له حد ال معنوي سر هي: ويقال بالقلب، الربوبية مشاهدة
. احلقيقـة  وباطنـها  طريقة،وال الشريعة فظاهرها وباطن، ظاهر هلا تعاىل اهللا ِإىل الطريق ألن متالزمة،
 خمضـه،  بـدون  بزبده اللنب من يظفر ال لبنه، يف الزبد كبطون والطريقة، الشريعة يف احلقيقة فبطون
 حاشية) [العبد من املراد الوجه على العبودية ِإقامة] واحلقيقة والطريقة، الشريعة، [الثالثة من واملراد
 ].٣٠٣ص. ٣ج عابدين ابن
 طريقـة  وهلا. الربوبية أسرار مشاهدة هي احلقيقة ِإن: (تعاىل اهللا رمحه اليافعي اهللا عبد الشيخ ويقول  
 الشيء واية. الشريعة عزائم اية فاحلقيقة. احلقيقة ِإىل وصل الطريقة سلك فمن الشريعة، عزائم هي
 .]١٥٤ص. ١ج الغالية احملاسن نشر) [الشريعة لعزائم خمالفة غري فاحلقيقة له، خمالفة غري
 أيضاً، احلقيقة علم التصوف علم: ويقال: (التصوف علم عن حديثه يف الظنون كشف صاحب وقال
 وعلم. الدنية األغراض عن القلب وتصفية الردية، األخالق عن النفس تزكية أي الطريقة، علم وهو

 .باطل الشريعة علم بال احلقيقة وعلم عاطل، احلقيقة علم بال الشريعة
 بِإصالح يتعلق وما الطريقة وعلم. احلج بلوازم العلم مبرتلة الظاهر بِإصالح يتعلق اوم الشريعة علم  

 ال املنـازل  علـم  وجمـرد  اللوازم، علم جمرد أن فكما. الطريق وعقبات باملنازل، العلم مبرتلة الباطن
 يعةالشـر  بأحكام العلم جمرد كذلك املنازل، وسلوك اللوازم ِإعداد بدون الصوري احلج يف يكفيان
 أسـامي  عـن  الظنون كشف) [مبوجبيهما العمل بدون املعنوي، احلج يف يكفيان ال الطريقة وآداب
 ].٤١٣ص. ١ج خليفة حلاجي والفنون، الكتب

: التسـمية  هـذه  ينكـرون  ولكنهم الذكر، السالفة التقسيم فكرة يقرون املعترضون كان وِإن -  
 ].واحلقيقة والطريقة، الشريعة،[
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 مشـاحة  وال اصطالح، وهو بينا كما الفقهاء عليه وجرى العلماء، عليه درج تعبري اهذ: هلم نقول  
 .االصطالحات يف
 وأذواقهـم  القلبية، أحواهلم الصوفية على ينكرون ولكنهم والتسمية، التقسيم يقرون كانوا وِإن -  

 .الوهبية وعلومهم الوجدانية،
 علـى  حجـر  وال الصادقني، وأحبابه املخلصني، عباده ا تعاىل اهللا يكرم أمور هذه ِإن: هلم نقول  

 .اِإلهلية القدرة
 اهللا صلى اهللا رسول عن ثبت فقد ِإياها، اهللا منحهم وفتوحات، وكشوفات ومفاهيم، أذواق هي ِإمنا  

 العلـم  فـذلك  القلب، يف ثابت علم: رواية ويف القلب، يف علم: علمان العلم: "قال أنه وسلم عليه
 تارخيـه  يف اخلطيـب  بكر أبو احلافظ رواه" [خلقه على اهللا حجة فذلك اللسان، على وعلم. النافع
 يف كمـا  صحيح بِإسناد مرسالً احلسن عن العلم كتاب يف النمري الرب عبد ابن ورواه حسن، بِإسناد

 ].٦٧ص. ١ج والترهيب الترغيب
 بـن  أنـس  عن احللية يف نعيم أبو أخرج فقد عنه، اهللا رضي جبل بن معاذ حديث ذلك على ويدل  

 كيـف : "فقـال  وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول على دخل جبل بن معاذ أن عنه اهللا رضي مالك
قال".؟ معاذ يا أصبحت :حقيقة، حق ولكل مصداقاً، قول لكل ِإن: "قال. تعاىل باهللا مؤمناً أصبحت 

 أمسيت وما أمسي، ال أين ننتظ ِإال قط صباحاً أصبحت ما! اهللا نيب يا: قال". ؟ تقول ما مصداق فما
 ِإىل أنظر وكأين أخرى، أتبعها ال أين ظننت ِإال خطوة خطوت وال أصبح، ال أين ظننت ِإال قط مساء
 عقوبة ِإىل أنظر وكأين اهللا دون من تعبد كانت اليت وأوثاا نبيها معها كتاا، ِإىل تدعى جاثية أمة كل
 ].٢٤٢ص. ١ج احللية يف نعيم أبو أخرجه" [فالزم عرفت: "قال. اجلنة أهل وثواب النار، أهل

 أثـر  واقتفائهم والسنة، بالكتاب بتمسكهم ِإال واملعارف الكشوفات هذه ِإىل الصاحلون يصل فلم  
 الـدنيا  هـذه  يف وزهدهم وقيام، صيام من ألنفسهم، وجماهدم الكرام، وأصحابه األعظم الرسول
 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول عليه أقره الذي الكشف ذا عنه اهللا رضي معاذاً اهللا أكرم كما الفانية،
 ".فالزم عرفت: "بقوله وسلم

 ـج  على ساروا الذين للصوفية تعاىل اهللا ِإكرام عن يتحدث تعاىل اهللا رمحه الشعراين اِإلمام وهذا  
 :فيقول عنه اهللا رضي معاذ أمثال من وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 بالعمـل  اسـتنارت  حني األولياء قلوب يف انقدح علم عن عبارة التصوف علم أن أخي يا اعلم  (
 األلسنة تعجز وحقائق، وأسرار وآداب علوم ذلك من له انقدح ما عمل من فكل والسنة، بالكتاب
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 التصـوف ) ["أحكامهـا  من علموه مبا عملوا حني أحكام، من الشريعة لعلماء انقدح ما نظري عنها،
 ].٧٠ص سرور الباقي عبد لطه الشعراين واِإلمام مياِإلسال

 هللا اِإلخـالص  وجه على يعلمون ما بكل يعملون عنهم اهللا رضي الصاحل السلف علماء كان وقد  
 ال أقوام بعدهم من وخلف ذهبوا فلما أعماهلم، القادحة العلل من وخلصت قلوم، فاستنارت تعاىل،
 .فأنكروها القوم أحوال عن وحجبت قلوم، أظلمت عملهم يف وال علمهم يف باِإلخالص يعتنون

 زوراً ويتـهموم  وغـريه،  تيمية ابن بكالم مستشهدين الصوفية على يتحاملون مغرضون وهناك  
 كشـفهم  علـى  يعتمـدون  وأـم  الشريعة، جانب ويهملون فقط، باحلقيقة يهتمون بأم وتاناً،

. نفسـه  تيمية ابن كالم بطالنه على يشهد باطل، افتراء كله فهذا الشريعة، خالفت ولو ومفاهيمهم
 السلوك علم قسم يف والسنة بالكتاب الصوفية السادة متسك عن تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن حتدث فقد
 أمـراً  زمام مشائخ أعظم من وحنوه] تعاىل اهللا رمحه اجليالين [القادر عبد والشيخ: (فقال فتاواه من

 اهلـوى  بتـرك  أمـراً  املشائخ أعظم ومن والقدر، الذوق على وتقدميه والنهي رواألم الشرع بالتزام
 السالك يأمر فهو اجلهة، هذه من تقع ِإمنا ِإرادة هي حيث من اِإلرادة يف اخلطأ فِإن النفسية، واِإلرادة

 تبني ِإن ةشرعي ِإرادة ِإما ؛ وجل عز الرب يريد ما يريد بل ؛ أصالً هو جهته من ِإرادة له تكون ال أن
 اخللق له سبحانه وهو. خلقه مع وِإما الرب أمر مع ِإما فهو القدرية، اِإلرادة مع جرى وِإال ذلك، له

 ].٤٨٩-٤٨٨ص. ١٠ج تيمية بن أمحد فتاوى جمموع)[صحيحة شرعية طريقة وهذه. واألمر
 عيـاض،  بـن  الفضيل مثل السلف مشائخ كجمهور السالكني من املستقيمون فأما: (أيضاً وقال  

 حممـد،  بن واجلنيد السقطي، والسري الكرخي، ومعروف الداراين، سليمان وأيب أدهم، بن وِإبراهيم
 وغريهم البيان، أيب والشيخ محاد، والشيخ ،]اجليالين [القادر عبد الشيخ ومثل املتقدمني، من وغريهم

 األمـر  عن خيرج أن ملاء،ا على مشى أو اهلواء، يف طار ولو للسالك يسوغون ال فهم املتأخرين، من
 دل الـذي  احلق هو وهذا. ميوت أن ِإىل احملظور ويدع املأمور، يفعل أن عليه بل الشرعيني، والنهي
. ١٠ج" تيمية بن أمحد فتاوى جمموع) ["كالمهم يف كثري وهذا السلف وِإمجاع والسنة الكتاب عليه
 ].٥١٧-٥١٦ص
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 :على تشهد وتوجيهام صوفيةال السادة أئمة أقوال من يسرية نبذة وهذه 
 :والسنة بالكتاب متسكهم

 ِإىل ِطر. زندقة فهي الشريعة هلا تشهد ال حقيقة كل: (تعاىل اهللا رمحه اجليالين القادر عبد الشيخ قال  
) وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  الرسول يد يف ويدك عليه ادخل والسنة، الكتاب جبناحي وجل عز احلق

 ].٢٩ص اجليالين القادري بدع للشيخ" الرباين الفتح["
 تـرك : (األحوال من حال يف السالك عن تسقط الشرعية التكاليف أن يعتقد من على منكراً وقال  

 مـن  حـال  يف أحد عن الفرائض تسقط ال معصية، احملظورات وارتكاب. زندقة املفروضة العبادات
 ].٢٩ص اجليالين القادري عبد للشيخ" الرباين الفتح) ["األحوال

 واالقتـداء  تعاىل، اهللا بكتاب التمسك: أشياء سبعة أصولنا: (تعاىل اهللا رمحه التستري سهل ويقول  
 وأداء والتوبـة،  اآلثـام،  واجتناب األذى، وكِف احلالل، وأكل وسلم، عليه اهللا صلى رسوله بسنة

 ].٢١٠ص للسلمي" الصوفية طبقات) ["احلقوق
 والسنة الكتاب الصحيح كشفُك عارض ِإذا: (يقول تعاىل اهللا رمحه الشاذيل احلسن أبو الشيخ وكان  

 الكتـاب  يف العصـمة  يل ضمن تعاىل اهللا ِإن: لنفسك وقل الكشف، ودع والسنة بالكتاب فاعمل
 ].٣٠٣-٣٠٢ص. ٢ج" اهلمم ِإيقاظ) ["واِإلهلام الكشف جانب يف يل يضمنها ومل والسنة،

" القشـريية  الرسـالة ) ["باطـلٌ  فهو ظاهر خيالفه باطٍن كلُّ: (تعاىل اهللا رمحه اخلراز سعيد أبو وقال  
 ].٢٧ص
 اهللا صـلى  حبيبه ومبوافقة باهللا، ِإال اهللا ِإىل العبد يصل ال: (تعاىل اهللا رمحه الوراق احلسني أبو وقال  

) مهتد أنه يظن حيث من يضل االقتداء غري يف الوصول ِإىل الطريق جعل ومن شرائعه، يف وسلم عليه
 ].٣٠٠ص للسلمي" الصوفية اتطبق["
 والسـنة  الكتـاب  على حمررة القوم طريق ِإن: (تعاىل اهللا رمحه الشعراين الوهاب عبد الشيخ وقال  

 املـنن  لطائف) ["وسكون حركة كل يف شرعي ميزان ِإىل سالكها فيحتاج واجلوهر، الذهب كتحرير
 ].٢ص. ١ج للشعراين" واألخالق

) فقط أحدمها ال وحقيقة، شريعة، وحلمتها سداها وعمل، علم القوم قطري حقيقة ِإن: (أيضاً وقال  
 ].٢٥ص ١ج للشعراين" واألخالق املنن لطائف["
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. الشريعة عن تعاىل اهللا أهل علوم من شيء خيرج ال أنه عِلم النظر دقَّق فَمن: (أيضاً الشعراين وقال  
ـ  كل يف وجل عز اهللا ِإىل صلتهم والشريعة خيرج وكيف  واِإلمـام  اِإلسـالمي  التصـوف ) ["ةحلظ

 ].٧١ص سرور الباقي عبد لطه" الشعراين
 وسنة بيمينه اهللا كتاب يأخذ الذي هو: (فقال الصويف عن تعاىل اهللا رمحه البسطامي يزيد أبو وسئل  

 ،باآلخرة ويرتدي بالدنيا، ويأتزر النار، ِإىل وباألخرى اجلنة، ِإىل عينيه بِإحدى وينظر بشماله، رسوله
 ].٩٦ص البدوي الرمحن لعبد" الصوفية شطحات) ["لبيك اللهم لبيك: للموىل بينهما من ويليب

 واجتناب الفرائض، أداء: البدن على فريضة أشياء عشرة: (تعاىل اهللا رمحه يزيد أيب توجيه مجلة ومن  
 مجيع يف اهللا مرضاة وطلب والفاجر، للبر والنصيحة اِإلخوان، عن األذى وكف هللا، والتواضع احملارم،
 وصـي  يكـون  وأن اجلفا، ظهور من واادلةُ والبغي والكرب الغضب، وترك املغفرة، وطلب أموره،
 ].١٠٣ص" الصوفية شطحات) ["للموت يتهيأُ نفسه

 مـرتع  هـذا : [قالوا القوم أخالق من بشيء مسعوا ِإذا التصوف على احلاقدين جند هذا كل ومع  
 الشريعة لب أنه واحلال الشريعة، أصل عن خارج أمر التصوف أن السامع فيتوهم] شرعي ال صويف،
 والرسـالة  نعيم، أليب احللية كتاب: مثل ؛ الدس من السليمة القوم كتب يطالع من وِإنَّ. رأيت كما

 للغـزايل،  واِإلحيـاء  للطوسي، واللمع للكالباذي، التصوف أهل ملذهب التعرف وكتاب القشريية،
 عـريب،  بن الدين حمي للشيخ والوصايا للمحاسيب، اهللا حلقوق والرعاية للسلمي، ةالصوفي وطبقات
 الصوفية حماسبة لكثرة أبداً، الشريعة خيالف فيها مما خلُقاً جيد يكاد ال الصوفية، كتب من ذلك وغري

 .وحقيقة شريعة وحلمتها سداها وعمل، علم القوم طريق حقيقة فِإن بالعزائم، وأخذهم ألنفسهم
 

 :والشريعة احلقيقة بني الفصل من التحذير
 هـو  الـدين  من املقصود ِإن: وقالوا اِإلسالم، عن احنرفوا ونفاقاً، كذباً التصوف ادعوا أُناس هناك  

: وقـالوا  املخالفات، وأباحوا التكاليف، أنفسهم عن فأسقطوا الشريعة، أحكام وعطلوا فقط، احلقيقة
 ضـالون  فهـؤالء ]. الظـاهر  أهل وهم الباطن، أهل حنن: [ويقولون ب،القل صالح عليه املُعول ِإن

 .املخلصني الصادقني الصوفية السادة على حجة وأحواهلم أعماهلم نأخذ أن جيوز ال زنادقة، منحرفون
 مـن  وتـربؤوا  وجمالستهم، صحبتهم من وحذروا خطرهم، ِإىل نبهوا قد الصوفية أئمة السادة وِإن  

 هـذا  ِإىل ننظر حىت بنا قم: (أصحابه لبعض تعاىل اهللا رمحه البسطامي يزيد أبو لقا. واحنرافهم سريهم
 خـرج  فلما ِإليه، فمضينا بالزهد، مشهوراً مقصوداً رجالً وكان بالوالية، نفسه شهر قد الذي الرجل
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 غـري  هذا: وقال عليه، يسلّم ومل يزيد أبو فانصرف القبلة، جتاه ببصاقه رمى املسجد ودخل بيته من
) يدعيـه  مـا  على مأموناً يكون فكيف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول آداب من أدب على مأمون

 يف يرتقـي  حىت الكرامات من أعطي رجل ِإىل نظرمت لو: (أيضاً وقال]. ١٦ص" القشريية الرسالة["
 )الشـريعة  وأداء احلـدود  وحفـظ  والنهي األمر عند جتدونه كيف تنظروا حىت به تغتروا فال اهلواء

 ].١٦ص" القشريية الرسالة["
 لعدم اتباعه يصح فال بالسنة يظهر مل شيخ وكل: (قواعده يف تعاىل اهللا رمحه زروق أمحد الشيخ وقال  

 أمحد للشيخ" التصوف قواعد) ["أمره من كرامة ألف ألف عليه وظهر نفسه يف صح وِإن حاله، حتقق
 ].٧٦ص رزوق

 اجلبـابرة : الناس أصناف من ثالث صحبة احذر: (تعاىل هللا رمحه التستري اهللا عبد بن سهل وقال  
 ].٧٦ص. ١ج عجيبة البن" احلكم شرح) ["اجلاهلني واملتصوفة املداهنني، والقُراء الغافلني،

 البـاطن،  أهل حنن: [املتصوفة بعض يقول كما تقولوا ال: (تعاىل اهللا رمحه الرفاعي أمحد السيد وقال  
 بطـن،  ملا الظاهر لوال باطنه، ظرف وظاهره ظاهره، لب باطنه اجلامع ينالد هذا]. الظاهر أهل وهم
 نـور  والقلب لفسد، اجلسد لوال بل جسد، بال يقوم ال القلب. صح وملا الباطن كان ملا الظاهر لوال
 باألركـان  عمـل  فـاألول  القلب، ِإصالح هو الباطن، بعلم بعضهم مساه الذي العلم هذا. اجلسد

 الربا، وأكلت وزنيت، وسرقْت وقتلْت طويته، وطهارة نيته حبسن قلبك انفرد ذاِإ. باجلَنان وتصديق
عبدت وِإذا ؟ قلبك وطهارة نيتك من الفائدة فما القول، وأغلظت وتكربت وكذبت اخلمر، وشربت 

) ؟ عملك من الفائدة فما والفساد، الرياء قلبك وأبطن وتواضعت، وتصدقت وصمت وتعففت، اهللا
 ].٦٨ص بالعراق عبيدة بأم هـ٥٧٨ سنة تويف. تعاىل اهللا رمحه الرفاعي أمحد للسيد" املؤيد انالربه["
 عـن  تسقط الشرعية التكاليف أن يعتقد من على تعاىل اهللا رمحه اجليالين القادر عبد الشيخ وينكر  

 كـاب وارت زندقـة،  املفروضـة  العبـادات  ترك: (قوله بك مر كما األحوال، من حال يف السالك
 عبـد  للشيخ" الرباين الفتح) ["األحوال من حال يف أحد عن الفرائض تسقط ال. معصية احملظورات
 ].٢٩ص اجليالين القادر

) والسـنة  الكتـاب  بأصـول  مقيد هذا مذهبنا: (تعاىل اهللا رمحه اجلنيد اِإلمام الصوفية شيخ وقال  
 ].١٥٩ص للسلمي" الصوفية طبقات["
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 الصـالة  عليـه  الرسـول  أثـر  اقتفى من على ِإال اخللق على مسدودة اكله الطرق: (أيضاً وقال  
" الصـوفية  طبقـات ) ["عليـه  مفتوحة كلها اخلريات طرق فِإنَّ طريقته، ولزم سنته واتبع والسالم،
 ].١٥٩ص للسلمي

 الرب باب من] األعمال [احلركات ترك ِإىل يصلون باهللا املعرفة أهل: فقال املعرفة عنده رجل وذكر  
 األعمـال  بِإسقاط تكلموا قوم قول هذا ِإن: (تعاىل اهللا رمحه اجلنيد فقال. وجل عز اهللا ِإىل لتقربوا
 فـِإن  هذا، يقول الذي من حاالً أحسن ويزين يسرق والذي عظيمة، عندي وهو] التكليفية الصاحلة[

 مـن  أنقص مل عام ألف تبقي ولو فيها، رجعوا وِإليه تعاىل، اهللا عن األعمال أخذوا تعاىل باهللا العارفني
 التصوف أخذنا ما: (أيضاً وقال]. ٢٢ص" القشريية الرسالة) ["دوا يب حيال أن ِإال ذرة الرب أعمال
 الرسـالة ) ["واملستحسنات املألوفات وقطع الدنيا وترك] الصوم [اجلوع عن لكن والقال القيل عن

 ].٢٢ص" القشريية
 وترك والسنة، الكتاب مالزمة التصوف أصل: (تعاىل اهللا هرمح أباذي النصر حممد بن ِإبراهيم وقال  

 والقيـام  الرفقـاء،  صـحبة  وحسن اخللق، أعذار ورؤية املشايخ، حرمات وتعظيم والبدع، األهواء
 والتـأويالت،  الرخص ارتكاب وترك األوراد على واملداومة اجلميلة، األخالق واستعمال خبدمتهم،

 طبقـات ) [االنتـهاء  يف يـؤثر  االبتداء فساد فِإن االبتداء، فسادب ِإال الطريق هذا يف أحد ضل وما
 ].٤٨٨ص للسلمي الصوفية

 
 :الصوفية الفقهاء

 اهللا صلى األعظم الرسول أثر على يسريون واحملدثني، الفقهاء من اِإلسالمية الشريعة علماء كان لقد  
 بسـر  مـتحققني  العملية باداتالع ويؤدون واحلقيقة، والطريقة الشريعة بني فيجمعون وسلم، عليه

 نفوسـهم  لتهـذيب  جماهدات هلم كانت وقد أسرارها، مدركني حالوا، متذوقني فيها، اِإلخالص
 اهللا ومـنحهم  العلميـة،  املراتب هذه نالوا ومعرفة وتقوى صالح من به حتلَّوا وِلما. قلوم وِإصالح
 فكـأم  واأليام، السنني مر على بعلومهم مةاأل اهللا ونفع شرعه، يف والتعمق لكتابه الفهم هذا تعاىل
 .املباركة العلمية وجهودهم اخلالدة بآثارهم أحياء

 هذه أخذت أنا: (قال تعاىل اهللا رمحه الدقاق علي أبا أن: الدر صاحب احلصكفي احلنفي الفقيه نقل  
 السـري  مـن  وهـو  ي،الشبل من أخذا أنا: القاسم أبو وقال أباذي، النصر القاسم أيب من الطريقة
 حنيفـة  أيب من والطريقة العلم أخذ وهو الطائي، داود من وهو الكرخي، معروف من وهو السقطي،
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 يـا  لـك  عجباً فيا: (معلقاً الدر صاحب قال مث..) بفضله وأقر عليه أثىن منهم وكلٌ عنه، اهللا رضي
 واالفتخار، اِإلقرار هذا يف همنيمت أكانوا ؟ الكبار السادات هؤالء يف حسنة أسوة لك يكن أمل! أخي
 مـا  وكـل  تبع، فلهم األمر هذا يف بعدهم ومن ؟ واحلقيقة الشريعة وأرباب الطريقة هذه أئمة وهم
 حممـد  وهو عابدين ابن حاشية وعليه. ٤٣ص. ١ج املختار الدر) [مبتدع مردود اعتمدوه ما خالف
 مـن  لـه  عصره، يف احلنفية وِإمام الشامية الديار فقيه الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني

 األنظـار  رفع وله عابدين، ابن حباشية يعرف جملدات مخسة يف] املختار الدر على احملتار رد [التآليف
 ونسـمات  جـزءان،  احلامدية الفتاوى تنقيح يف الدرية والعقود املختار، الدر على احلليب أورده عما

 ].هـ١٢٥٢-١١٩٨ سنة دمشق يف ووفاته مولده.. لالرسائ وجمموعة املنار، شرح األسحار
 الطريقـة  يعطـي  تعاىل، اهللا رمحه النعمان حنيفة أبا الكبري، اِإلمام أن تسمع عندما تستغرب ولعلك  

 !.الصوفية من والصاحلني األولياء من األكابر هؤالء ألمثال
 بعلمهم، اهللا لينفع واحلقيقة، الشريعة بني ومجعوا جه، على فساروا اِإلمام، ذا الفقهاء تأسى فهالَّ  
 !تعاىل اهللا رمحه حنيفة أيب والورع التقوى معدن الكبري، اِإلمام األعظم، بِإمامهم نفع كما

 كـالم  على تعليقاً تعاىل، اهللا رمحه حنيفة أيب عن متحدثاً حاشيته يف تعاىل اهللا رمحه عابدين ابن يقول  
 وتصفية والعمل العلم على احلقيقة علم مبىن فِإن امليدان، ذاه فارس هو: (الذكر اآلنف الدر صاحب
 مـن  كان ِإنه: حقه يف] تعاىل اهللا رمحه [حنبل بن أمحد فقال السلف، عامة بذلك وصفه وقد النفس،
 فلـم  القضاء، ِليِلي بالسياط ضِرب ولقد أحد، يدركه ال مبحل اآلخرة وِإيثار والزهد والورع العلم
 ألنه حنيفة، أيب من به يقْتدى أن من أحق أحد ليس]: تعاىل اهللا رمحه [املبارك بن اهللا عبد وقال. يفعل
. وتقـى  وفطنـة  وفهم ببصر أحد يكشفه مل كشفاً العلم كشف فقيهاً، عاملاً ورعاً نقياً تقياً ِإماماً كان
 حاشـية ) ["ضاألر أهل أعبد عند من جئت لقد: حنيفة أيب عند من جئت: له قال ملن الثوري وقال
 ].٤٣ص. ١ج" عابدين ابن
 .حقيقة الصوفية هم العاملني، والعلماء اتهدين األئمة أن نعلم هذا ومن  
 هلـم  نرى وال كتباً، اتهدون األئمة فيه لوضع مشروع، أمر التصوف طريق أن لو: قائل قال فِإن  

  ؟ ذلك يف كتاباً قط
 األمراض لقلة كتاباً ذلك يف اتهدون يضع مل ِإمنا: (فيقول هذا على تعاىل اهللا رمحه الشعراين جييب  
 ذلك، من عصرهم أهل سالمة عدم بتقدير مث. والنفاق الرياء من سالمتهم وكثرة عصرهم، أهل يف

 هو ِإمنا ذاك ِإذ اتهدين مهة معظم وكان. عيب هلم يظهر يكاد ال قليلني، أناس بعض يف ذلك فكان
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 وـا  علـم،  كل مادة هي اليت وتابعيهم، التابعني أئمة مع والثغور املدائن يف ةاملنتشر األدلة مجع يف
 اليت القلبية أعماهلم يف أناس بعض مبناقشة االشتغال من أهم ذلك فكان األحكام، مجيع موازين يعرف
 .األصل حكم يف ا يقعون ال وقد الدين، شعار ا يظهر ال
 يعلـم  عنهم، اهللا رضي أمحد أو الشافعي أو مالك أو حنيفة أيب ماِإلما مثل ِإن: قط عاقل يقول وال  

 ولـوال . أبداً يناقشها وال نفسه جياهد ال مث نفاقاً أو حسداً أو كرباً أو عجباً أو رياًء نفسه من أحدهم
 لطائف) ["علم كل على بعالجها االشتغال لقدموا واألمراض اآلفات تلك من سالمتهم يعلمون أم
 ].٢٦-٢٥ص ١ج للشعراين" خالقواأل املنن

  

 اِإلسالمية العلوم على الدس
 التصوف - التاريخ - احلديث - التفسري

 

 وحتطيم بنيانه، تقويض حاولوا أِلداء وأعداء أشداء، خصوم ِإىل فجره انبثاق منذ اِإلسالم تعرض لقد  
 التفسـري  يف ذلـك  نرى كما علومه، يف واخلرافات األباطيل ودس معامله، تشويه طريق عن أركانه،

 .وغريها.. والتصوف التاريخ ويف واحلديث
 غـري  وعقائد كاذبة، أساطري ِإال ليست اليت اِإلسرائيليات بعض كتبه يف نقرأ ما فكثرياً: التفسري أما  

 ولكـن  خملصـني  أو خملصني، غري اِإلسالم اعتنقوا الذين اليهود اِإلسالمي الدين ِإىل نقلها ِإسالمية،
 دخلـها  اليت أنبيائهم كتب عن فنقلوها اليهودية، دين على كانوا حني األساطري هذه ذهامبأ علقت

 .صحيحة أا على املسلمني بعض وتقبلها والتغيري، التحريف
 ضـررها،  ِإىل املسـلمني  وتنبيـه  اِإلسرائيليات هذه متحيص ِإىل املسلمني علماء تعاىل اهللا وفق وقد  

 علـى  الـدود  ظهـر  حىت مرض السالم عليه أيوب بأن كاِإلخبار عقيدة،بال يضر ما منها وخصوصاً
 بعـض  امـرأة  عشـق  السالم عليه داود أن زعموا فقد األنبياء، بعض ِإىل املعاصي وكنسبة جسده،
 عليـه  يوسـف  أن زعموا كما. وتزوجها فقُتل لقتله، احلربية املواقع لبعض زوجها أَرسلَ مث جنوده،
 الرسـل  مبقـام  تليق ال وحكايات قصصاً ذلك يف ولفَّقوا وسوء، فُحٍش هم زيزالع بامرأة هم السالم
 .وفاحشة سوء كل من اهللا عصمهم الذين الكرام،

 الصـحيحة  اِإلسـالمية  املصادر على واالعتماد اِإلسرائيليات، هذه نبذُ مسلم كل على فالواجب  
 .الشهرية
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 أحاديـث  وضـع  طريق عن اِإلسالم معامل تشويه املغرضون الدساسون حاول فلقد: احلديث وأما  
 ودس العقيـدة،  حتطـيم  بذلك يقصدون ؛ وسلم عليه اهللا صلى الرسول لسان على مفتراة مكذوبة
 .الفاسدة العقائد من ذلك وغري واجلهة، والفوقية والتشبيه كالتجسيم ؛ اهلدامة األفكار

 تكذبون ِلم: هلم قيل وِإذا. سلطان من ا اهللا أنزل ما والترهيب الترغيب يف أحاديث وضعوا كما  
 ؟"النـار  من مقعده فليتبوأْ متعمداً علي كذب من: "يقول وهو وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول على

 اِإلميان، كتاب يف ومسلم عنه، اهللا رضي هريرة أيب عن العلم كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه[
 كـان  كمـا . عليه ال له نكذب حنن: قالوا] السنة أبواب يف ماجه وابن العلم، كتاب يف والترمذي
 مادي ومكسب دنيوي مطمع يف رغبة امللوك، ِإىل وتزلفاً احلكام، ِإىل تقرباً احلديث يضع بعضهم
 تلـك  حمصـوا  غيـورين،  خملصـني  علماء وسلم عليه اهللا صلى رسوله لسنة قيض تعاىل اهللا ولكن

 كـاملُزي  الغريبة، من واملشهورة احلسنة، من واملوضوعة الضعيفة، نم الصحيحة وبينوا األحاديث،
 النبوية األحاديث على الغيورين العلماء بعض مجع وقد [وغريهم حجر وابن والذهيب العراقي والزين
 وكشف للسيوطي، املوضوعة األحاديث يف املصنوعة الآليل: منها املوضوعة األحاديث فيها بينوا كتباً
 ].البريويت للحوت املطالب وأسىن عجلوين،لل اخلفاء

 اِإلسـالم  تـاريخ  يف املضللون ألصق حيث ؛ واالفتراِء للدس خصباً ميداناً كان فقد: التاريخ وأما  
 ِإىل نسبوا كما اِإلسالم، وملوك اخللفاء سرية تشويه بذلك حاولوا. خياهلم نسيج من وحوادث قصصاً
 .وليلة ليلة ألف أكاذيب يف جندها منكرة، غريبة أُموراً الرشيد هارون

 افتراءات من اِإلسالم تاريخ يف لَفَّهم لف ومن واملستشرقون الصليبيون املضللون أحدثه ما خيفى وال  
 .والتشكيك التهدمي ِإال ا يقصدوا مل البطالن واضحة وأضاليل وترهاٍت

 وغريهم، هشام وابن األثري، وابن كثري، ابنو والطربي، كالذهيب، احملققني املسلمني املؤرخني ولكن  
 احلقيقة طالب فعلى. سليماً نقياً وأخرجوه الدخائل، عنه ونفوا وهذبوه اِإلسالمي، التاريخ دونوا قد
 .السمني من والغث الطيب، من اخلبيث مييز كي الصحيحة، املراجع هذه ِإىل يعود أن
 الـدخالء  هـؤالء  مـن  والتحريـف  الدس من يسلم مل الدينية، العلوم من فكغريه: التصوف وأما  

 .واملفترين
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 سـلطان،  مـن  ـا  اهللا أنزل ما سيئة وعبارات منحرفة، أفكاراً الصوفية كتب يف أدخل من فمنهم 
 :كقوهلم

    ومــا الكلــب واخلرتيــر ِإال ِإهلنــا   
ــة     ١ ــب يف كنيس ــرب ِإال راه ــا ال  وم

١ 
}ترةً كَبكَِلم جختر أ ِمناِهِهمقُولونَ إنْ فو٥: الكهف[} كَِذباً إال ي.[ 
 الصوفية رجال بعض ِإىل فنسب ؛ عقائدهم متس أُخر بأشياء املسلمني دين يفسد أن أراد من ومنهم  

 عـني  والكون املخلوق، عني اخلالق وبأن واالحتاد، باحللول كالقول ؛ السنة أهل عقيدة ختالف أقواالً
 .املكون

 حـوادث  كتبـهم  يف فدس م، الناس ثقة ونزع الصوفية، رجال تاريخ تشويه ولحا من ومنهم  
 يف كـثرياً  ذلك جند كما والكبائر، لآلثام واقتراف للمنكرات ارتكاب فيها خياله، نسج من وقصصاً
 .سيأيت كما بريء منها وهو تعاىل، اهللا رمحه الشعراين لِإلمام الكربى الطبقات

 وكتبـوا  الصـوفية،  السادة كتب درسوا الذين االستعمار وأبواق ستشرقون،وامل املبشرون ومنهم  
 وأن صميمه، يف اِإلسالم يطعنوا أن بذلك يقصدون والدس، والتزوير التحريف ألجل املؤلفات عنهم

 هـؤالء  كتب من التصوف يفهموا أن أرادوا أقوام م خدع ولقد جسده، عن الدين روح يسلخوا
 ،]وغريهـم  الفرنسي وماسينيون اليهودي، زيهر وجولد اِإلنكليزي، نكلسون[ كأمثال املستشرقني،

 يثـق  كيف أدري وال. الصوفية حماربة تيار يف واجنرفوا أفكارهم، من وتسمموا أحابيلهم، يف فوقعوا
  ؟ املاكر املخادع عدوه بأقوال صادق مسلم

. كتبهم يف ويثبتوا املدسوسة األمور ذه فيعتقدون وهؤالء، هؤالء يصدقون الذين السذَّج ومنهم  
 .والتصوف الصوفية عن بعيد هذا وكل

 يف وجودهـا  بـدليل  كالمهم من حقاً هي خمالفة أقوال من الصوفية ِإىل نسب ما ِإنَّ: قائل قال فِإن  
 .املنشورة املطبوعة كتبهم

 أحوجنا وما. والتحريف دسال محالت من تسلم مل ألا ؛ هلم الصوفية كتب يف ما كل ليس: نقول  
 .وحتريف دس من به حلق مما الثمني اِإلسالمي التراث هذا لتنقية املخلصني املؤمنني جهود تضافر ِإىل
 فـرد  كلمة ليست: فنقول الشريعة حلدود خمالف كالم الصوفية بعض عن صحيح بطريق ثبت ولو  

 شرط أول ِإن: ليقولون ِإم حىت. نةوالس بالكتاب التمسك ومذهبها شعارها مجاعة، على حجة واحد
 هـذا  ختطـى  هـو  فِإذا. شعرة قيد عنها ينحرف وأال الشريعة، حدود عند واقفاً يكون أن الصويف
 .له ليس ما وزعم فيه ليست صفة لنفسه اختلق فقد صويف، بأنه نفسه ووصف الشرط،
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 يف القـوم  هؤالء على املفتراة ألباطيلوا الترهات هذه مبثل االنشغالَ الثمني الوقت ِإضاعة من وِإن  
 والعلمـاء  احملققـني  الصـوفية  لدى معروفة فهي ا، اادلة من أهم هو ما يوجد اليت األوقات هذه

 ولكنـه  الكراريس، ومطالعة الكتب بقراءة نتلقاه علماً ليس التصوف أن نعرف أن وعلينا. املدققني
 اهللا صـلى  الرسول دي اهتدوا الذين الرجال، بصحبة ِإال ينال ال ومعارف، وأذواق وِإميان، أخالق
 الصـدر،  ِإىل الصدر من ينتقل علم وهو. واملعارف واألخالق والعمل العلم عنه وورثوا وسلم، عليه

 .القلب يف القلب ويفرغه
 وحتريـف  وتشـويه  دس من فيها ما وتتبعوا الصوفية السادة كتب درسوا مغرضون، أقوام وهناك  

 الصـوفية  السادة على الشديدة وجمام العنيفة محالم يف عليها وارتكزوا ثابتة، قائقح واعتربوها
 واعتصامهم بالشريعة استمساكهم من كتبهم مجيع يف التصوف رجال يعلنه ما قرأوا أم ولو. األبرار
 عقيـدة  بنيِهموت املعتربة، اِإلسالمية باملذاهب وتقيدهم وسلم عليه اهللا صلى رسوله وسنة اهللا بكتاب
 كتبهم يف ورد ما أن متاماً ألدركوا والشريعة، احلقيقة بني حبث يف آنفاً بيناه كما واجلماعة، السنة أهل
 .مدسوس أو مؤول هو ِإمنا السوي، واملنهج الواضح املبدأ هذا يناقض مما
 :كتبهم يف والعلماء الصوفية على املفتراة الدس أمثلة بعض وِإليك  
 مـن  الكـثري  رووا قـد  ِإم وحرب ومسدد املروزي بكر أيب عن نقالً طبقاته يف الفراء ناب يقول  

 :يقول املسائل هذه ذكر يف يفيض أن وبعد.. حنبل بن أمحد لِإلمام ونسبوها املسائل،
 فقـد  الصـادق  جعفر أما حنبل، بن وأمحد الصادق، جعفر: سوء بأصحاب بليا صاحلان رجالن  (

 أمحد، اِإلمام وأما. منها بريء وهو له، أا على اِإلمامية الشيعة فقه يف دونت كثرية، أقوال ِإليه نسبت
 لطـه  الشعراين واِإلمام اِإلسالمي التصوف) [ا يقل مل العقائد يف آراء احلنابلة بعض ِإليه نسب فقد
 ].٨٢ص سرور الباقي عبد

 علـى  خيفـى  ال ما احلنابلة عقائد يف: به فعناون تعاىل اهللا رمحه اهليثمي حجر ابن الفقيه اِإلمام وسئل  
  ؟ كعقائدهم عنه اهللا رضي حنبل بن أمحد اِإلمام عقيدة فهل علمكم، شريف

 متقلبه املعارف جنان وجعل وأرضاه عنه اهللا رضي حنبل بن أمحد السنة ِإمام عقيدة: (بقوله فأجاب  
 أهل لعقيدة موافقةٌ جنانه، من األعلى دوسالفر وبوأه امتنانه، سوابغ من وعليه علينا وأفاض ومأواه،
 مـن  ؛ كبرياً علواً واجلاحدون الظاملون يقول عما تعاىل اهللا ترتيه يف التامة املبالغة من واجلماعة السنة
 ومـا  مطلـق،  كمال فيه ليس وصف كل وعن بل النقص، مسات سائر من وغريها واجلسمية اجلهة
 فكذب حنوها أو اجلهة من بشيء قائل أنه من اتهد األعظم ماماِإل هذا ِإىل املنسوبني جهلة بني اشتهر
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 بني وقد منها، اهللا برأه اليت املثالب هذه من بشيء رماه أو ِإليه، نسب من فلُعن. عليه وافتراء وتان
 القبيحـة  الوصمة هذه من املربئني مذهبه أئمة من اجلوزي بن الفرج أبو اِإلمام القدوة احلجة احلافظ
 بطـالن  يف صـرحية  نصوصه وأن وتان، وافتراء عليه كذب ذلك من ِإليه نسب ما كل أن عةالشني
 ].١٤٨ص املكي حجر البن احلديثية الفتاوى) [مهم فِإنه ذلك، فاعلم عنه، تعاىل اهللا وترتيه ذلك

 ذكـر  دفق أكثره، أو البالغة ج كتاب عليه دس فقد عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي اِإلمام وأما  
 ـج  كتاب بوضع املتهم هو: (أنه املرتضى الشريف احلسني بن علي ترمجة يف تعاىل اهللا رمحه الذهيب
 الصـراح  السب ففيه عنه، اهللا رضي علي املؤمنني أمري على مكذوب بأنه جزم طالعه ومن البالغة،
 والعبارات الركيكة ءواألشيا التناقض من وفيه عنهما، اهللا رضي وعمر بكر أيب السيدين على واحلط

 الكتاب بأن جزم املتأخرين من بعدهم ممن غريهم وبنفَس الصحابة، القرشيني بنفَس معرفة له من اليت
 ].١٢٤ص ٣ج للذهيب االعتدال ميزان) [باطل أكثره

 ولقـد  الكـربى،  الطبقات يف عليه دس ما وأكثر تعاىل، اهللا رمحه الشعراين اِإلمام عليهم دس وممن  
 علـى  صربي علي، به وتعاىل تبارك اهللا من ومما: (فقال واألخالق املنن لطائف كتابه يف ذلك أوضح
 وتاناً، زوراً علي يستفتون وصاروا الشريعة، ظاهر خيالف كالماً كتيب يف دسوا ملا واألعداء، احلسدة

 هـذا  حنو من مصر يف يل وقع الءابت أول أن أخي يا ِإعلم. ذلك وحنو السلطان، ِلباِب يفَّ ومكاتبتهم
 األئمة ِإلمجاع خرق فيها مسألة مجاعة علي زور وتسعمائة، وأربعني سبع سنة حججت ملا أنين النوع،
: قـالوا  حاجـة،  العبد وراء كان ِإذا وقتها عن الصالة بتقدمي الناس بعض أفتيت أنين وهو األربعة،
 إىل وصـلت  فلمـا  اجلبل، من مصر ِإىل بذلك اتباتمك األعداء بعض وأرسل احلج، يف ذلك وشاع
 الدولة وأكابر والصعيد والشرقية الغربية ِإقليم ِإىل ذلك وصل حىت عظيم، رج ِمصر يف حصل مصر،
 شـذراً،  ِإيلَّ ينظر الناس غالب وأجد ِإال مصر ِإىل رجعت فما الضرر، غاية ألصحايب فحصل مبصر،
 والث اغتـابين،  من عدد يعلم فال مكة، من جاءم اليت باملكاتبات ينفأخربو ؟ الناس بال ما: فقلت
 .وجل عز اهللا ِإال بعرضي

 األربعـة  املـذاهب  علماء عليه وكتب والعهود، املواثيق يف املورود البحر كتاب صنفت ملا ِإين مث  
 علـى  احتالواف احلسدةُ، ذلك من غار نسخة، أربعني حنو منه فكتبوا لكتابته، الناس وتسارع مبصر،
 عقائد فيها ودسوا كراريس، بعض منها هلم وكتبوا نسخته، منه واستعاروا أصحايب، من املغفلني بعض
 وسـبكوا  الراونـدي،  وابن جحا، عن وسخريات وحكايات املسلمني، ِإلمجاع خارقة ومسائل زائغة
 وأرسـلوها  ريس،الكرا تلك أخذوا مث املؤلف، كأم حىت كثرية، مواضع يف الكتاب غضون يف ذلك
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 امسـي  ورأوا الكـراريس،  تلك يف فنظروا العلم، طلبة جممع وهو السوق، يوم يف الكتِبيني سوق ِإىل
 علـى  كتـب  كان ممن األزهر، جامع علماء على ا دار مث تعاىل، اهللا خيشى ال من فاشتراها عليها،
 واألسـواق  املسـاجد  يف يب يلوثـون  الناس ومكث كبرية، فتنة ذلك فأوقع يكتب، مل ومن الكتاب
 احلنبلي، اِإلسالم وشيخ اللقاين، الدين ناصر الشيخ يل وانتصر. أشعر ال وأنا سنة، حنو األمراء وبيوت
 األزهر، باجلامع احملبني من شخص يل فأرسل أشعر، ال وأنا ذلك كل اجلليب، بن الدين شهاب والشيخ
 دسه مما شيئاً فيها جيدوا فلم فيها، فنظروا ماء،العل خطوط عليها اليت نسخيت فأرسلت اخلرب وأخربين
 .معروف وهو ذلك، فعل من فسبوا احلسدة، هؤالء

  رين، من مجاعة بعض وأعرفأوالً مسعوه ما على بناء وهذا هذا، وقيت ِإىل السوء يفَّ يعتقدون املتهو 
 وجعلـها  الكـراريس  تلك يف دست اليت املسائل تلك مجع احلسدة، بعض ِإن مث احلسدة، أُولئك من

 ِإىل احتجت فِإن بفالن، تتعلق مسائل بعض عندي ِإن: له يقول يكرهين، أحداً مسع كلما وصار عنده،
 علي ويستفتون هذا، وقيت ِإىل حاسد بعد حلاسد املسائل بعض يعطي صار مث عليه، أطلعتك منها شيء
 مفتـراة  وهي األسئلة، ذه املقصود أنا نينأ األزهر علماء جلميع أرسلت شعرت، فلما أشعر، ال وأنا
،١٩٠ص. ٢ج للشـعراين " واألخالق املنن لطائف "كتاب)[عليها الكتابة من العلماء فامتنع علي-
١٩١.[ 

 يف الـذهب  شـذرات  كتابه يف تعاىل اهللا رمحه احلنبلي العماد بن احلي عبد الكبري املؤرخ ذكر وقد  
 مؤلفاته وذكر عليه، أثىن أن وبعد تعاىل اهللا رمحه الشعراين هابالو عبد الشيخ ترمجة ذهب من أخبار

 الشـرع،  ظاهرها خيالف كلمات عليه فدسوا طوائف وحسده: (فيه قال أيضاً عليها وأثىن الكثرية،
 عظيمـة،  بكل ورموه وسبوا، وشنعوا القيامة، عليه وأقاموا اِإلمجاع، ختالف ومسائل زائغة، وعقائد
 علـى  الفاقة ذوي مؤِثراً الورع، يف ومبالغاً السنة، على مواظباً وكان عليهم اهللا ظهرهوأ اهللا، فخذهلم
.. وِإفـادة  وتسليٍك تصنيٍف بني ما ؛ العبادة على أوقاته موزعاً لألذى، متحمالً مبلبوسه، حىت نفسه
 املصـطفى  على بالصالة اجلمعة ليلة حييي وكان واراً، ليالً النحل كدوي دوي لزاويته يسمع وكان
 ِإىل تعـاىل  اهللا نقله أن ِإىل الصدور، صدور يف معظَّماً ذلك، على مقيماً يزل ومل وسلم، عليه اهللا صلى
 املتوىف احلنبلي احلي عبد األديب الفقيه للمؤرخ" ذهب من أخبار يف الذهب شذرات) ["كرامته دار
 ].٣٧٤ص. ٨ج. هـ١٠٨٩ سنة

 اِإلمـام  وسادة حتت الزنادقة دس وقد: (واجلواهر اليواقيت كتابه يف تعاىل اهللا رمحه الشعراين وقال  
 مبا الفتتنوا االعتقاد، صحة منه يعلمون أصحابه أن ولوال زائغة، عقائد موته، مرض يف حنبل بن أمحد
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. ١ج الشعراين الوهاب عبد للشيخ األكابر عقائد بيان يف واجلواهر اليواقيت) [وسادته حتت وجوده
 ].٨ص
 صنف املالحدة بعض أن: اللغة يف القاموس صاحب أبادي الفريوز الدين جمد الشيخ ذكر لكوكذ  

 مجـال  الشيخ ِإىل أوصله مث ِإليه، وأضافه عنه تعاىل اهللا رضي حنيفة أيب األعظم اِإلمام تنقيص يف كتاباً
 ِإين: (له يقول لدينا جمد الشيخ ِإليه فأرسل التشنيع، أشد الشيخ على فشنع اليمين، اخلياط بن الدين
 الغاية، ِإىل تعظيمه يف وبالغت حافالً كتاباً مناقبه يف وصنفت االعتقاد، غاية حنيفة أيب اِإلمام يف معتقد
وافتراء كذب فِإنه اغسله، أو عندك، الذي الكتاب هذا فأحِرق واألخـالق  املـنن  لطـائف ) [علي 

 ].١٢٧ص. ١ج للشعراين
 كتـاب  يف وقـع  مبا تغتر أن وِإياك: (تعاىل اهللا رمحه املكي اهليثمي حجر بن أمحد الكبري الفقيه وقال  

 من فيها عليه دسه فِإنه. اجليالين القادر عبد الشيخ واملسلمني، اِإلسالم وقطب العارفني، ِإلمام الغنية
 مـن  تضـلعه  مع الواهية املسألة هذه عليه تروج وكيف. ذلك من بريء فهو وِإال منه، اهللا سينتقم
 أن من لذلك انضم ما مع هذا. املذهبني على يفيت كان حىت واحلنابلِة، الشافعيِة وفقِه والسنِة الكتاِب
.. أحوالـه  من وتواتر عليه ظهر ما عنه أنبأ وما. والباطنة الظاهرة واخلوارق املعارف من عليه من اهللا
 وأمثاهلم اليهود عن ِإال مثلها يصدر ال اليت القبائح بتلك قائل أنه يتوهم أو يتصور فكيف: قال أن ِإىل
) عظيم تان هذا سبحانك. يستحيل وما جيوز وما له جيب وما وصفاته باهللا اجلهل فيهم استحكم ممن
 ].١٤٩ص حجر البن" احلديثية الفتاوى["
 من بنسخة عياض القاضي وظفر اِإلحياء، كتاب يف مسائل عدة الغزايل اِإلمام على دسوا وكذلك  

 ].٨ص. ١ج" واجلواهر اليواقيت ["بِإحراقها فأمر النسخ تلك
 ِإن: [قال ِإنه عنه قوهلم عنه، بعضهم وأشاعه الغزايل، على دسوا ومما: (تعاىل اهللا رمحه الشعراين قال  
]. هاألقام اآلن الساعة يقيم أن سألوه لو عباداً هللا وِإن يقمها، مل الساعة يقيم ال أن سألوه لو عباداً هللا
 كـل  علـى  جيب وأرضاه، عنه تعاىل اهللا رضي اِإلسالم حجة اِإلمام على وزور كذب ذلك مثل فِإن
 ِإىل ذلـك  فيـؤدي  الساعة، مقدمات يف الواردة القاطعة النصوص يرد ألنه عنه، اِإلمام ترتيه عاقل

 فـذلك  مـام اِإل مؤلفات بعض يف ذلك وجد وِإنْ أخرب، فيما وسلم عليه اهللا صلى الشارع تكذيب
 السـنة  ألهـل  املخالفـة  بالعقائد مشحوناً كامالً كتاباً رأيت وقد املالحدة، بعض من عليه مدسوس
 مجاعـة،  ابن الدين بدر الشيخ عليه فاطلع الغزايل، اِإلمام ِإىل ونسبه امللحدين بعض صنفه واجلماعة،
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 املـنن  لطـائف ) ["سـالم اِإل حجـة  ِإىل الكتاب هذا أضاف من وافترى واهللا كذب: عليه فكتب
 ].١٢٧ص. ١ج للشعراين" واألخالق

 الزائغـة،  العقائـد  مـن  مجلةً املورود بالبحر املسمى كتايب يف أنا علي دسوا وكذلك: (أيضاً وقال  
 ملَّا الكتاب خطبة يف بينت كما منها بريء وأنا سنني، ثالث حنو ومكة مصر يف العقائد تلك وأشاعوا
 عليهـا  اليت النسخة ِإليهم أرسلت حىت الفتنة سكنت فما وأجازوه، عليه كتبوا لعلماءا وكان غريا،

 ].٨ص. ١ج" واجلواهر اليواقيت) ["خطوطهم
 املعروفة، كتبه يف السيما وتضليالً، وكذباً وافتراء وحسداً، حقداً حوله الدنيا خصومه مأل وقد هذا  

 .الكربى الطبقات وأشهرها
 وقـد  بالشريعة، الصوفية متسك فيه يعلن الذي تعاىل اهللا رمحه الشعراين كالم بني فاملُنِص قارن فلو  
] الكتـاب  هذا من ٣٨١ص والشريعة احلقيقة بني حبث انظر [والشريعة احلقيقة بني حبث يف بك مر
 .الطبقات يف ما كذب له ولظهر ظاهراً، تبايناً لرأى الكربى الطبقات يف كالمه وبني

 عنـه  اهللا رضي كان: (الشعراين قال تعاىل، اهللا رمحه عريب بن الدين حمي الشيخ ىعل دسوا وكذلك  
 وهذا: قال أن ِإىل.. هلك حلظة يده من الشريعة ميزان رمى من كل: ويقول والسنة، بالكتاب متقيداً
 مـا  ومجيـع  يه،مراق ِلعلِّو هو ِإمنا كالمه من الناس يفهمه مل ما ومجيع الساعة، قيام ِإىل اجلماعة اعتقاد
 أبو سيدي بذلك أخربين كما عليه، مدسوس فهو اجلمهور عليه وما الشريعة ظاهر كالمه من عارض
 خبطه اليت الشيخ نسخة على قابلها اليت الفتوحات نسخة يل أخرج مث املشرفة، مكة نزيل املغريب طاهر
 قـال  مث.. الفتوحـات  تصرتاخ حني وحذفته فيه توقفت كنت مما شيئاً فيها أر فلم قونيه، مدينة يف

 دسوا كما كتبه، يف الشيخ على دسوا احلسدة أن فيحتمل ذلك، علمت ِإذا: تعاىل اهللا رمحه الشعراين
 اليواقيـت ) ["آمـني  وهلم لنا يغفر فاهللا حقي، يف عصري أهل عن شاهدته قد أمر فِإنه أنا، كتيب يف

 ].٩ص ١ج للشعراين" واجلواهر
 بـن  الـدين  حمي للشيخ احلكم فصوص عن قال من: (أن املختار الدر صاحب احلنفي الفقيه ذكر  

 نعم،فيـه : أجاب ؟ يلزمه ماذا ملحد، طالعه ومن لِإلضالل، وقدصنفه الشريعة، عن خارج ِإنه عريب،
 بعـض  أن تيقنتـه  الذي لكن الشرع، ِإىل ِإلرجاعها املتصلِّفني بعض وتكلف الشريعة، تباين كلمات
 العالمـة  قال. الكلمات تلك مطالعة بترك االحتياط سره،فيجب اهللا قدس الشيخ ىعل افتراها اليهود
 بـدليلٍ  وذلك]: تيقنته الذي لكن: [عندقوله املختار الدر على حاشيته يف تعاىل اهللا رمحه عابدين ابن
 ـا أ عنـده  فتعين تأويلها، ميكن ال وأنه فيها، الشيخ مراد على اطالعه عدِم لسبِب أو عنده، ثبت



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-٢٥٣-

 مكفـرة،  أشـياء  كتبه بعض يف احلساد بعض عليه افترى أنه الشعراين للشيخ وقع كما عليه، مفتراة
 هي فِإذا العلماء خطوط عليها اليت كتابه مسودة هلم فأخرج عصره، بعلماء اجتمع حىت عنه، وأشاعها
 افتراؤها ثبت ِإن ألنه ]:االحتياط فيجب: [قوله عند أيضاً عابدين ابن وقال. عليه افْتِري عما خالية
 فهم أو عليه، اِإلنكار من فيها الناظر على فيخشى فيها، مراده أحد كلُّ يفهم فال وِإال ظاهر، فاألمر
 الـدين  عالء حممد الشيخ املختار الدر وصاحب ،٣٠٣ص. ٣ج عابدين ابن حاشية) [املراد خالف

 ].هـ١٠٨٨ سنة املتوىف احلصكفي
 بـدخوهلم  يتلذذون النار أهل بأن القول: أيضاً تعاىل اهللا رمحه الدين حمي الشيخ على املدسوس ومن  

 .اخلروج بذلك تعذبوا منها، أخرجوا لو وأم النار،
 مررت فِإين عليه، مدسوس فهو كتبه من شيء يف ذلك حنو وجد وِإن: (تعاىل اهللا رمحه الشعراين قال  
" األمحر الكربيت) ["النار أهل عذاب على بالكالم مشحوناً فرأيته مجيعه املكية الفتوحات كتاب على
 ].٢١ص ١٣٨١ حمرم عدد احملمدية العشرية جملة يف كذا. ١٢٧٧ طبعة ٢٧٦ص
 بأن قال عريب بن الدين حمي الشيخ أن والفتوحات، الفصوص كتاب يف دس من كذب: (أيضاً وقال  
 ذلـك  رأيت كما ِإليها، الرجوع وطلبوا ثوا،الستغا منها أُخرجوا لو وأم بالنار، يتلذذون النار أهل
 مشـس  الشيخ عن ورد حىت. هلا اختصاري حال الفتوحات من ذلك حذفت وقد. الكتابني هذين يف

 الشيخ، غري عن نقلت اليت الزائغة العقائد من كثرياً كتبه يف الشيخ على دسوا بأم الشريف، الدين
 على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول جليس وكان الطريق، لأه بِإمجاع العارفني كُمل ِمن الشيخ فِإن

 الباطلة، األديان مجيع وبني دينه بني ويساوي شريعته، أركان من شيئاً يهدم مبا يتكلم فكيف الدوام،
 أن أخـي  يـا  فِإيـاك . عقله عنه عزلَ من ِإال الشيخ يف يعتقده ال هذا! ؟ سواء الدارين أهل وجيعل
 نصـحتك  وقد وقلبك، وبصرك مسعك واحِم الشيخ، ِإىل الزائغة العقائد من شيئاً يضيف من تصدق،
 والنـار  اجلنـة  أهـل  أن ونعتقد: نصه ما الواسطي الدين حمي الشيخ عقائد يف رأيت وقد. والسالم
 بأهـل  ومرادنا: قال.. الداهرين ودهر اآلبدين أبد داره من منهم أحد خيرج ال داريِهما، يف خملدون
 من خيرجون فِإم املوحدين عصاة ال واملعطِّلني، واملنافقني واملشركني الكفار من أهلها هم الذين النار
 ].٢٠٥ص. ٢ج للشعراين" واجلواهر اليواقيت) ["بالنصوص النار
 البـاب  يف نفسـه  الشيخ ذكره ما الدين حمي الشيخ على مدسوس القول هذا بأن ذكرنا ما ويؤيد
 اللحـم  كقطع أهلها يصري كيف النار، أبواب تغلق عندما لفتوحات،ا من وثلثمائة والسبعني احلادي
 على شرحه يف الشافعي الباجوري اِإلمام ذكره ما وكذلك. أعالهاأسفلها ويصري النار م تغلي حينما
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 علـى  مدسـوس  لتأملوا اجلنة يف أُلْقُوا لو حىت بالعذاب، النار أهل بتمرن يقال وما: (التوحيد جوهرة
 العالمة حاشية] [٣٠: النبأ[} عذاباً إال نزيدكُم فَلَن فذُوقُوا{: تعاىل قال وقد كيف] يةالصوف [القوم
 ].١٠٨ص الباجوري ِإبراهيم اِإلسالم شيخ

 علـى  نص وقد ؟ واجلماعة السنة أهل عقيدة ختالف اليت الفاسدة العقيدة هذه مسلم يعتقد فكيف  
 ذكـر  ومنعمـون،  فيها خملدون وأم اجلنة، فريق ذكر أن بعد الكايف، يوسف بن حممد الشيخ ذلك
: بعضـهم  وقال العذاب، أمل عنهم ينقطع ال أبداً، فيه خالدون السعري وفريق: (فقال النار أهل فريق

 مـن  فيـه  هم ملا َألبوها، اجلنة عليهم عرضت لو حبيث استلذاذاً، حقهم يف وينقلب عنهم، ينقطع[
 كَفَـروا  الـذين  إنَّ{: خربه يف تعاىل اهللا لتكذيبه ريب، وال شك بال كافر هذا ومعتقد]. االستلذاذ
 عنـهم  خيفَّـف  ال فيهـا  خالدين . أمجعني والناِس واملالئكَِة اِهللا لعنةُ عليِهم أولئك كُفَّار وهم وماتوا

وال العذاب مونَ هظَرنإنَّ{: أيضاً خربه ويف]. ١٦٢-١٦١: البقرة[} ي وا الذينسوف آياِتناب كفر 
 وغـري ]. ٥٦: النساء[} العذاب ليذوقوا غريها جلوداً بدلْناهم جلُودهم نِضجت كُلَّما ناراً نصليهم
 الكـايف  يوسـف  بـن  حممد للشيخ الكافية املسائل) [عذام استمرار على الدالة اآليات من ذلك

 ].١٩ص التونسي
 .التكليف بسقوط: القولُ عليه افتراًء أيضاً تعاىل اهللا رمحه الدين حمي الشيخ ِإىل نسب ومما  
 ِإىل املبادرة قط لويل جيوز ال أنه الدين حمي الشيخ ذكر وقد: (تعاىل اهللا رمحه الشعراين العالمة يقول  
 اليـوم  يف ميرض أن له كُشف ملن جيوز ال كما عليه، تقديرها على كشفه طريق من اطلع معصية فعل

 اهللا ألن باملرض، يتلبس حىت الصرب عليه جيب بل اليوم، ذلك يف للفطر يبادر أن رمضان، من الفالين
 احملققني ومذهب مذهبنا وهذا: قال األعذار، من غريه أو باملرض التلَبس مع ِإال الفطر شرع ما تعاىل
 ].٢١ص ١٣٨١ حمرم عدد احملمدية العشرية جملة) [وجل عز اهللا أهل من
 أتكلـم  أن ريب يل أذن: (قوله تعاىل اهللا رمحه الدسوقي ِإبراهيم الشيخ لكبريا العارف على دس ومما  

 اِإلطالـة  عن يغين ما واالجتراء، الشناعة من هذا ويف) تباِل وال اهللا أنا: قل: يل فقال اهللا، أنا وأقول
 ].٢٣ص ١٣٨١ حمرم عدد احملمدية العشرية جملة[
 وقد] [األرض يف املعبود الصنم هذا: [الكعبة عن قوهلا تعاىل، اهللا رمحها العدوية رابعة على دس ومما  

 ليتخذها الصوفية على واملكذوبة املدسوسة النصوص مجيع تقصي ِإىل الدساسني املغرضني بعض عمد
 عـن  بعيدة منحطة وعبارات مقذع بأسلوب الصوفية على الشنيع وجمه املغرضة، محلته يف ذريعة
]. شخصـية  ومآرب نفسي وهوى دفني حقد ِإال ذلك ِإىل يدفعه ال ننياملؤم وصفات اِإلسالم أخالق
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 حني قال فقد عليها، ومكذوب مدسوس أنه ويبني ِإليها القول هذا نسبة يكذِّب نفسه تيمية ابن وهذا
 كذب فهو األرض، يف املعبود الصنم ِإنه: البيت عن قوهلا من رابعة عن ذكر ما وأما: (ذلك عن سئل
. كذب وهو قتل، وِإال تاب فِإن يستتاب، كافراً لكان قال من هذا قال ولو التقية، منةاملؤ رابعة على
 جمموعـة ) ["ِإليـه  والصالة به بالطواف البيت رب يعبدون ولكنهم ؛ املسلمون يعبده ال البيت فِإن

 ].٨١-٨٠ص ١ج تيمية البن" واملسائل الرسائل
 ِإذ الرسـالة،  هـذه  وِسعتنا ملا والتصوف سالمياِإل التاريخ يف التزييف ألوان نستقصي ذهبنا ولو  

 روح هـو  التصوف أن أدركوا املزيفني ألن غريه، من أعظم واالفتراء الدس من نصيبه كان التصوف
 هـذا  يطفئـوا  أن فأرادوا املشرقة، الوضاءة وشعلته الضخمة النافذة قوته هم الصوفية وأن اِإلسالم،
: الصـف [} الكافرونَ كَِره ولو نوِرِه مِتم واُهللا بأفواِهِهم اِهللا نور طِْفئواِلي يريدونَ{: تعاىل قال. النور

٨.[ 
 الشديدة واملراقبة الفنية الطباعة عدم واالفتراء والتضليل الدس على ساعد الذي أن ننسى ال وِإننا  
 يتجرأ ملن القانونية العقوبات ومن املنظم، الطبع من احلاضر عصرنا يف اليوم عليه هي كما املاضي، يف
 الدساسون كان فقد اخلطية، للكتب النسخ عصر خبالف مؤلفها، ِإذن بغري الكتب من شيء طبع على

 كتـب  علـى  ويدخلون عليم، به اهللا ما والكذب الدجل من فيها ما فيها كتباً يروجون والكذابون
 .واألباطيل الدسائس الصوفية وخصوصاً العلماء

 وبينوا اِإلسالمية، الكتب تنقية على سهروا رجاالً الدين هلذا قيض - احلمد وله - تعاىل اهللا ولكن  
 .الصحيح من فيها املدسوس

 دخيلة وأمور دسائس من به علق مما اِإلسالمي التصوف تنقية يف نساهم املتواضع الكتاب ذا وحنن  
 الـذي  العصر هذا يف اِإلميانية ونفحته الروحية طاقاته من الناس ولينتفع وبريقه صفاءه له لنعيد عليه،

 ..والوجودية اِإلحلاد وتيارات اِإلباحية وآثام املادية ظلمات عليه خيمت
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 الصوفية السادة كالم تأويل
 

 :هي وأحكامها، الشريعة نصوص ظاهرها خيالف اليت األمور من الصوفية كتب يف نراه ما ِإن  
 .بينا كما اِإلسالم وأعداء واحلسدة الزنادقة قبل من معليه مدسوسة تكون أن ِإما -  
 ذلك نرى كما ااز، أو الكناية أو اِإلشارة باب من به حتدثوا للتأويل، قابالً كالماً يكون أن وِإما -  
: تعـاىل  قولـه  يف كما عديدة، مواطن يف تعاىل اهللا كتاب يف بارزاً وجنده العريب، الكالم من كثري يف
 .العجل حب أي]. ٩٣: البقرة[} الِعجلَ قُلوِبِهم يف بواوأُشِر{
 .القرية أهل أي]. ٨٢: يوسف[} القريةَ واسأِل{: تعاىل وقوله  
 اهللا فأحيـاه  القلب، ميت كان أي]. ١٢٢: األنعام[} فأحييناه ميتاً كانَ من أو{: وجل عز وقوله  

 .تعاىل
 نور ِإىل الكفر ظلمات من أي]. ١: ِإبراهيم[} النوِر إىل الظُّلُماِت نِم الناس لتخِرج{: تعاىل وقوله  

 .اِإلميان
 ودققنا فهمها، يف تعمقنا لو ولكنا الظاهر، يف تعارضاً الكرمية القرآنية اآليات بعض يف نالحظ كما  
 أو تعارضـاً  آنالقر يف ِإن: نقول أن نستطيع ال وبذلك للتأويل، قابلة لوجدناها ومتعلقها، مدلوهلا يف

 .تصادماً
: آخـر  مـوطن  يف ويقول]. ٥٦: القصص[} أحببت من ِدي ال إنك{: تعاىل اهللا يقول ؛ فمثالً  
}كهِدي وإنقيٍم صراٍط إىل لَتست٥٢: الشورى[} م.[ 
 صلى ولالرس عن ينفي األول ألن ؛ تعارضاً النصين بني أن التفسري يف علم عنده ليس من يرى فقد  
 اآلية يف اهلداية أن ألخربوه الذكر أهل سأل لو ولكنه. اهلداية له يثبت والثاين اهلداية، وسلم عليه اهللا

 عنـد  النصني بني تعارض فال. واِإلرشاد الداللة الثانية اآلية يف معناها وأن اهلداية، خلِْق مبعىن األوىل
 .الفهم أهِل

 تأويلـها  من البد بل ظاهرها، على محلها يصح ال الشريفة النبوية األحاديث بعض أن جند وكذلك  
 اِإلمـام  يقـول  املعىن هذا ويف الكرمي، القرآن صريح وتطابق الشرع، نصوص باقي تالئم معان على

 يرتل: "كحديث الصفات، أحاديث تأويل وجوب على احلق أهل أمجع وقد: (تعاىل اهللا رمحه الشعراين
 فأستجيب يدعوين من: فيقول ؛ اآلخر الليل ثلث يبقى حىت الدنيا مساء ىلِإ ليلة كل وتعاىل تبارك ربنا
 أبـواب  كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه" [؟ له فأغفر يستغفرين من ؟ فأعطيه يسألين من ؟ له
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 أن الضـالني  بأحد بلغ وقد]. والدعاء الذكر كتاب يف ومسلم عنه، اهللا رضي هريرة أيب عن التهجد
 عن كرتويل ؛ السماء ِإىل كرسيه عن ربكم يرتل: للناس وقال منه درجة فرتل منرب، على وكان يقول،
 البـاقي  عبد لطه" الشعراين واِإلمام اِإلسالمي التصوف) ["جهل فوقه ليس جهل وهذا هذا، منربي
 ].١٠٥ص سرور

ـ  رواه" [صـورته  علـى  آدم خلق اهللا ِإن "حديث تأويل احلديث، يف التأويل مجلة ومن    يف لممس
 أخـاه  أحدكم قاتل ِإذا: "احلديث وأول عنه اهللا رضي هريرة أيب عن والصلة الرب كتاب يف صحيحه
 يكـون  أن ويصح: (ذلك مؤوالً تعاىل اهللا رمحه اهليثمي حجر ابن العالمة قال.."]. الوجه فليجتنب
 خلق تعاىل اهللا أن أي ،الصفة بالصورة املراد أن يتعني وحينئٍذ السياق، ظاهر هو كما تعاىل هللا الضمري
 اهللا رضـي  عائشـة  عن الصحيح احلديثُ هذا ويؤيد وغريمها، والقدرة العلم من. أوصافه على آدم
 قـال : "ولفظه طويل حديث من فقرة احلديث هذا" [القرآن خلُقُه وسلم عليه اهللا صلى كان: "عنها
 تقـرأ  ألسـت : قالت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خلق عن أنبئيين املؤمنني أم يا: هشام بن سعد
 يف مسـلم  رواه". القـرآن  كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب خلُق فِإن: قالت بلى،: قلت ؟ القرآن
 اهللا بأخالق ختلقوا: "وحديث ،]الليل صالة جامع باب وقصرها، املسافرين صالة كتاب يف صحيحه
 ".تعاىل

 ربه، بأخالق تأس نوع له ليحصل نقص، كل من وصافهوأ أخالقه، يطهر أن الكامل من فاملطلوب  
 غايـة  احلـديث  هذا أن يعلَم التقرير وذا. واحلادث القدمي أوصاف بني ما فشتان وِإال صفاته، أي

: قال أن ِإىل.. قررته الذي باملعىن تعاىل كصفاته صفاٍت فيه اهللا أوجد حيث السالم، عليه آلدم املدح
 مـذهب  مـن  املعروف هو ما على تأويله وجب تعاىل، هللا فيه الضمري أعيد نِإ احلديث أن واحلاصل
 والتجسـيم  اجلهة من عظاِئم وارتكبوا احلق، عن ضلوا لفرقة خالفاً وأعلم، أحكم هو الذي اخللف
 حجر البن احلديثية الفتاوى) [وكرمه مبنه ذلك من اهللا أعاذنا العلماء، من كثري عند كفر مها اللذين
 ].٢١٤ص يثمياهل
 يقـول  اهللا ِإن: "وسلم عليه اهللا صلى قوله عند الصغري، اجلامع على شرحه يف املناوي العالمة قال  
 أما: قال ؟ العاملني رب وأنت أعودك كيف رب، يا: قال. تعدين فلم مرضت آدم ابن يا القيامة، يوم

أما ؟ تعده فلم مرض فالناً عبدي أنَّ علمت د لو أنك علمتهعيف مسلم أخرجه [؟" عنده لوجدتين ت 
 العـارفني  بعض سئل: (احلديث ِإخل]... عنه اهللا رضي هريرة أيب عن والصلة الرب كتاب يف صحيحه

 كما تأويلها أو وردت، ما على ِإبقاؤها اَألوىل هل ؛ لنفسه والظمأ اجلوع ِإضافة يف احلق تنزالِت عن



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-٢٥٨-

 جانـب  يف يقعوا لئال للعوام تأويلها الواجب: فقال ؟ ِإخل.. طعمكأ كيف: قال حني لعبده احلق أوهلا
 حد على ال اهللا، يعلمه ما حد على ا اِإلميان فعليه العارف وأما حرمة، وانتهاك حمظور بارتكاب احلق
 وال جـنس  يف خلقه مع قط جيتمع فال احلقائق، لسائر خمالفة تعاىل وحقيقته الستحالته، للخلق نسبتها
. األحوال من حال يف خلقه مع جيتمع ملن ِإال تكون ال ألا ؛ تشبيه صفةُ تلحقه وال شخص، وال نوع
 مباأولوه، ال به باِإلميان ِإال كلفهم ما ألنه اِإلميان، كمال يفوتهم لئال ظاهرها على السلف أبقاها ولذا
 شرح القدير فيض) [ِإخل.. اىلتع لنفسه أضافه ما كلَّ ِإليه ِإضافتنا فاألدب للحق، مراداً يكون ال فقد

 ].٣١٣ص ٢ج املناوي للعالمة الصغري اجلامع
 اللفـظ  ووضـوح  والبالغة الفصاحة أويت وقد وسلم عليه اهللا صلى املرسلني سيد كالم كان فِإذا  

 مـا  غري على معانيه حبمل ؛ التأويل ِإىل األحيان بعض يف احتاج قد ؛ الكلم وجوامع التعبري وِإشراق
 حمتمـل  للتأويل قابل والفصاحة البيان يف شأوه يبلغ مل ممن أمته من غريه كالم فِإن لفظه، هرظا يفيده
 .أوىل باب من للتفسري

 والنحـو  واملنطـق  واحلديث كالفقه العلوم من علم أو الفنون من فن لكل فِإن أخرى، ناحية ومن  
 الطبيب يفهم فهل العلم، ذلك ابأرب ِإال يعلمها ال به، خاصة اصطالحات والفلسفة واجلرب واهلندسة
  ؟ فنه ومسميات آالته عن منهما كل يعرب حني الطبيب اصطالح املهندس يفهم أو املهندس، اصطالح

 فِإنـه  وِإشـاراته،  رموزه على يطلع أو اصطالحاته، يعرف أن دون العلوم من علم كتب قرأ ومن  
 .ويضل فيتيه الكاتبون يريده ملا ناقضةوم العلماء، يقصده ملا مغايرة شىت تأويالت الكالم يؤول

 حني ومواجيدهم، مدركام تصوير يف العبارة مقام الشيء بعض قامت اليت اصطالحام وللصوفية  
 ويتعـرف  عبارام، له تتضح حىت صحبتهم من عنهم الفهم يريد ملن فالبد. ذلك عن اللغة عجزت
 الشريعة عن ينحرفوا ومل والسنة، الكتاب عن رجواخي مل أم له فيستبني ؛ ومصطلحام ِإشارام على

 .لتراثها احلارسون حقيقتها، على الواقفون لروحها، الفامهون هم وأم الغراء،
 اليواقيـت ) ["طريقنـا  أهل من يكن مل من على كتبنا يف النظر حيرم قوم حنن: (العارفني بعض قال  

 عليها اطلع فِإذا ألهلها، ِإيصاهلا العلوم هذه ينتدو من الغاية ألن]. ٢٢ص. ١ج للشعراين" واجلواهر
نرمحه وفا بن علي السيد قال ولذلك. جهل ملا عدو اِإلنسان ألن عاداها، مث جهلها، أهلها من ليس م 
 هو ليس ممن فيها يطالع من رأى لو بل للجمهور، يدوا ملْ واألسرار املعارف دونَ من ِإنَّ: (تعاىل اهللا

 ].السابق املصدر نفس) [عنها لنهاه بأهلها
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 :نقول للموضوع وتوضيحاً  
 هـذه  قـراءة  من اصطالحام يعرف وال كالمهم يفهم ال من حتذير يف الصوفية السادة كالم ِإن  

 وخشية يقصدون، ما غري كتبهم من الناس يفهم أن من خوفاً ولكن العلم، كتم قبيل من ليس الكتب
. العلوم من علماً جيهل من شأن واالعتراض، اِإلنكار يف فيقعوا حقيقته، ريغ على كالمهم يؤولوا أن
 العلـم  يف مسـتواهم  مع يتفق وما الكالم من يناسبهم مبا الناس خياطب أن املؤمن من املطلوب ألن

 قومـاً  بالعلم خص من باب: "فقال ذلك يف باباً صحيحه يف البخاري أفرد وهلذا واالستعداد، والفهم
 أن أحتبـون  يعرفـون،  مبا الناس حدثوا: (عنه اهللا رضي علي وقال يفهموا، ال أن كراهية قوم دون

كذَّباهللا ي شرحه يف تعاىل اهللا رمحه العيين العالمة قال]. العلم كتاب"  البخاري صحيح" ["؟ ورسوله 
ـ  علـى  كلموهم واملراد فهمهم، لقصور بالعلم التخصيص من الناس بعض ترك: (احلديث هلذا  درق

 مـا  ودعـوا : "آخره يف معروف عن داود بن اهللا عبد عن ِإياس بن آلدم العلم كتاب ويف عقوهلم،
 ومثله. العامة عند يذكَر أن ينبغي ال املتشابه أن على دليل وفيه فهمه، عليهم يشتبه ما أي". ينكرون
 مبحـدثٍ  أنت ما: "قال صحيح بسند كتابه مقدمة يف مسلم ذكره عنه، اهللا رضي مسعود ابن قول
 يتصور ال وما يفهمه، ال ما مسع ِإذا الشخص ألن". فتنة لبعضهم كان ِإال عقوهلم تبلغه ال حديثاً قوماً
 عمدة) ["تكذيبهما يلزم ورسوله اهللا ِإىل أُسِند فِإذا وجوده، يصدق فال جهالً، استحالته يعتقد ِإمكانه
 ].٢٠٥-٢٠٤ص. ٢ج العيين لِإلمام" البخاري صحيح شرح القاري

 التصوف فليس يعم، وما خيص ما علم كل يف: (قواعده يف تعاىل اهللا رمحه زروق أمحد الشيخ وقال  
 وما عموماً، كٍل من باملعامالت املتعلقة اهللا أحكام بذل يلزم بل وخصوصه، عمومه يف غريه من بأوىل
 اهللا يكـذَّب  أن أحتبون ون،يعرف مبا الناس حدثوا: "حلديث قاِئله، قدر ال قاِبله حسب على ذلك وراء

 اهللا رضي علي عن آخرين دون قوماً خص من باب العلم كتاب يف تعليقاً البخاري رواه" [؟ ورسوله
 جتيب ما خبالف هذا فتجيب الواحدة املسألة عن الرجالن يسألك: تعاىل اهللا رمحه للجنيد وقيل]. عنه
"[ عقـوهلم  قدر على الناس نكلم أن أُِمرنا: "مالسال عليه قال. السائل قدر على اجلواب: فقال ؟ هذا
 ].٧ص زروق للشيخ التصوف قواعد]) [عنهما اهللا رضي عباس ابن عن ضعيف بسند الديلمي رواه

 مـا  الفتوحات من واخلمسني الرابع الباب يف تعاىل اهللا رمحه عريب بن الدين حمي الشيخ ذكر وهلذا  
 يعلمون فِإم ألنفسهم، بينهم فيما عليها اصطلحوا اليت راتاِإلشا يضعوا مل اهللا أهل أن اعلم: (نصه
 أن عليـه  شفقةً فيه، هم ما يعرف ال حىت بينهم، للدخيل منعاً وضعوها وِإمنا ذلك، يف الصريح احلق

 ومـن : قـال  أبداً، ذلك بعد يناله فال حبرمانه، فيعاقَب اهللا، أهل على فينكره ِإليه يصل مل شيئاً يسمع
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 املنطقـيني  مـن  علمـاً  حتمل طائفة من ما أنه فيها، ِإال يوجد ال بل الطريق، هذه يف اءاألشي أعجب
 ِإال فيهم الدخيل يعلمه ال اصطالح وهلم ِإال ؛ والفالسفة واملتكلمني واحلساب اهلندسة وأهل والنحاة
 وما طريقهم، لدخ ِإذا الصادق املريد فِإن خاصة، الطريقة هذه أهل ِإال. ذلك من البد منهم، بتوقيف

 ما مجيع فَِهم اِإلشارات، من به يتكلمون ما منهم ومسع معهم، وجلس عليه، اصطلحوا مبا خرب عنده
 يستغرب وال. العلم ذلك يف اخلوض يف ويشاركهم االصطالح، لذلك الواضع كأنه حىت به، تكلموا
 يـدري  وال يعلمه، زال ما فكأنه دفعه، على يقدر ال ضرورياً ذلك علم جيد بل نفسه، من ذلك هو

 يقرأ، ما يدري وال يسمع، ما يعرف فال الكاذب وأما الصادق، املريد شأن هذا. ذلك له حصل كيف
 سـريج،  بـن  أمحد باِإلمام وناهيك. القوم كالم فهم يف يتوقون عصر كل يف الظاهر علماء يزل ومل

 لكالمه أجد ولكن يقول، ما أدري ال: فقال ؟ كالمه من فهمت ما: له فقيل اجلنيد، جملس يوماً حضر
 مث. مبطل كالم كالمه وليس الضمري، يف وِإخالص الباطن يف عمل على تدل. ظاهرة القلب يف صولة
 وال: قـال  مث.. غـري  ال تأليفهم يف أو منهم، ليس من حضور عند ِإال باِإلشارة يتكلمون ال القوم ِإن
 احلسد، تركوا املنكرين أولئك أن ولو احلسد، من ينشأ اِإمن املبطلني األعداء من اِإلنكار أصل أن خيفى

 كان هكذا ولكن. علمهم ِإىل علماً وازدادوا حسد، وال ِإنكار منهم يظهر مل اهللا، أهل طريق وسلكوا
 ].١٩ص للشعراين واجلواهر اليواقيت) [العظيم العلي باهللا ِإال قوة وال حول وال األمر،

 عن سئل حني املختار، الدر صاحب كالم شارحاً حاشيته يف تعاىل اهللا هرمح عابدين ابن العالمة وقال  
 وِإال ظاهر، فاألمر افتراؤها ثبت ِإن ألنه ؛ االحتياط جيب: (عريب بن الدين حمي للشيخ احلكم فصوص

. املـراد  خـالف  فهم أو عليه، اِإلنكار من فيها الناظر على فيخشى فيها، مراده واحد كل يفهم فال
 فيـه  افترقـوا  النـاس  أن فيها ذكر ،]عريب ابن بتربئة الغيب تنبيه: [مساها رسالة السيوطي وللحافظ
 ال طريقـة  فيه عندي الفصل والقول: قال مث. خبالفها واألخرى واليته، تعتقد املصيبة الفرقة: فرقتني
 حيـرم  قوم حنن: [قال أنه عنه نقل وقد كتبه، يف النظر وحترمي واليته اعتقاد وهي ؛ الفرقتان يرضاها
 غـري  معـاين  ا وأرادوا عليها، اصطلحوا ألفاظ، على تواطؤوا الصوفية أن وذلك ،]كتبنا يف النظر
 بعض يف الغزايل ذلك على نص كفر، املتعارفة معانيها على محلها فمن الفقهاء، بني منها املتعارفة املعاين
 أصـل  ثبت وِإذا. واالستواء والعني واليد هكالوج والسنة، القرآن يف باملتشابه شبيه ِإنه: وقال كتبه

 منـه،  ليس ما فيه يدس أن الحتمال كلمة كلِّ ثبوِت من فالبد] الدين حمي الشيخ عن [عنه الكتاب
 ِإليـه،  سبيل ال وهذا املتعارف، املعىن الكلمة ذه قصد أنه وثبوِت زنديق، أو ملحد أو عدو ِقبِل من
 العلمـاء  أكابر بعض سأل وقد. تعاىل اهللا ِإال عليها يطلع ال اليت لقلبا أمور من ألنه كفر ادعاه ومن
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ستشنع اليت األلفاظ هذه على اصطلحتم أنكم على محلكم ما: الصوفية بعضغرية: فقال ؟ ظاهرها ي 
 ٣ج عابـدين  ابـن  حاشـية ) [أهله ليس من فيه ويدخل يحسنه ال من يدعيه أن هذا طريقنا على
 ].٣٠٣ص
 ؟ الفـارض  وابـن  عريب ابن كتب مطالعة حكم ما: تعاىل اهللا رمحه اهليثمي حجر ابن العالمة وسئل  

 فائدة على الكتب تلك اشتملت فكم مستحبة، بل كتبهما، مطالعة جائزة أا حكمها: (بقوله فأجاب
 ينتهي ال اليت اِإلهلية األسرار عجائب من وعجيبة خريها، هواطل تنقطع ال وعائدة غريها، يف توجد ال

رمجت وكم خريها، مددِإال يفهمهـا  ال برموز ورمزت سواها، من عنه الترمجة عن عجز مقاٍم عن ت 
 وأحكـام  الغـراء  الشريعة مواطن بني هم الذين الربانيون، ِإال محاها حومة حول حيوم وال العارفون،
 وِإنه هذا: قال أن ِإىل.. معترفني مؤلفيها بفضل كانوا ولذلك جامعون، ينبغي ما أكمل على ظواهرها

 ِإشـاراا  ورقـة  معانيهـا  دقة مع مطالعتها، فأدمنوا طغام، جهلة عوام أقوام الكتب هذه طالع قد
 على بكماهلا فهمها وتوقف واللوم، احملذور عن الساملني القوم اصطالح على وبنائها مبانيها، وغموض
 وزلَّـت  أفهامهم، ضعفت فلذلك الباهرة، قواألخال األحوال حبقائق والتحلي الظاهرة، العلوم ِإتقان

 االعتقاد، يف وأحلدوا التناد، يوم خبسار فباؤوا صواباً واعتقدوه املراد، خالف منها وفهموا أقدامهم،
 القبيحة، املفاسد هذه من شيئاً مسعت لقد حىت واالحتاد، احللول هفوة ِإىل القاصرة أفهامهم م وهوت

 مـن  هلـا  ما وعظم بأساليبها جهله مع الكتب، تلك مطالعة أدمن من عضب من الصرحية، واملكفرات
 ذلـك  يف وهلم ِإليها، باِإلنكار واملبادرة عليها، احلط األئمة من لكثري أوجب الذي هو وهذا. اخلطب

 من مؤلفيها على اِإلنكار ال هلم، القاتلة السموم تلك عن اجلهلة أولئك فطم قصدهم ألن عذر، نوع
 ].٢١٦ص املكي اهليثمي حجر البن احلديثية الفتاوى) [حاهلمو ذام حيث

 ِإال العارفني وكتب اخلاص، التوحيد كتب قراءة تِحلُّ فال وباجلملة: (تعاىل اهللا رمحه الشعراين وقال  
 مطالعة له ينبغي فال الرجلني، هذين من واحداً يكن مل من وأما. القوم طريق سلك من أو كامل، لعامل
 الفطن، غري عن فضالً منها، خيرج أن الفَِطن يكاد ال اليت الشبِه ِإدخال من عليه خوفاً ك،ذل من شيء
 واِإلمـام  اِإلسـالمي  التصوف) [يعنيها ال فيما اخلوض وحمبة الفضول، كثرة النفس شأن من ولكن

 ].١٠٥-١٠٤ص سرور الباقي عبد لطه الشعراين
 يف النـاظر  من ألتمس مث: (الكامل اِإلنسان كتابه يف تعاىل اهللا رمحه اجليلي الكرمي عبد الشيخ وقال  
 رسوله وسنة اهللا بكتاب مؤيد وهو ِإال الكتاب هذا يف شيئاً وضعت ما أين أعلمه أن بعد الكتاب، هذا
 مـن  ذلك أن فليعلم والسنة، الكتاب خبالف كالمه من شيء له الح ِإذا وأنه وسلم، عليه اهللا صلى
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 التسليم، مع به العمل عن فليتوقف ألجله، الكالم وضعت الذي مرادي حيث من ال مفهومه، حيث
.. وسلم عليه اهللا صلى نبيه وسنة اهللا كتاب من ذلك شاهد له وحيصل مبعرفته، عليه اهللا يفتح أن ِإىل
 مـا  له أنت جتد ال ما ألجل ال ضاللة، فهو والسنة الكتاب يؤيده ال علم كل أن واعلم: قال أن ِإىل
 فلـم  فهمه، من منعك استعدادك قلة ولكن والسنة، بالكتاب مؤيداً نفسه يف العلم يكون فقد ه،يؤيد

)[ التسـليم  هذا يف والطريق والسنة، بالكتاب مؤيد غري أنه فتظن حمله، من بيدك تتناوله أن تستطع
 كلمات فيه نأل الكتاب هذا مطالعة من القارىء وليحذر. ٥ص اجليلي الكرمي لعبد الكامل اِإلنسان
 كمـا  والسنة، بالكتاب مؤيداً كتابه ألف قد أنه مع حبال التأويل تقبل وال السنة، أهل لعقيدة خمالفة
 من الدس حبث انظر. عليه مدسوس فيه مما الكثري أن متأكدون وحنن. كتابه مقدمة يف مؤلفه عليه نص
 ].٣٩٨ص الكتاب هذا

  
 :أمهها أمور الصوفية والسادة األعالم الفقهاء عن نقلناها اليت النصوص هذه من لنا يتبني 
 غـري  علـى  يفهمهـا  أن خشية كتبهم، يطالع أن الصوفية، طريق يف السالك لغري يصح ال أنه -أ  

 .ِإشارام ومعرفة اصطالحام، فهم عن بعيد ألنه ؛ مؤلفوها يريده ما وخالف حقيقتها،
 :أقسام ثالثة ِإىل تنقسم ِإمجاالً الصوفية كتب أن غري  
 اخلشـوع  من وروحها، بصورا ِإقامتها وحسن العبادات، تصحيح عن يبحث: األول القسم -١  

 .كذلك الظاهرة آداا مراعاة مع تعاىل، اهللا مع فيها واحلضور
 صـفاته  عـن  ختليته من ؛ وأحواله والقلب وتزكيتها، النفس جماهدة يف يبحث: الثاين القسم -٢  

 الصـفات  من وغريها واحلسد واجلاه والسمعة والغل واحلقد والرياء اوسوالوس كالشكوك الناقصة
 والصـدق  واِإلخالص، واحملبة والتسليم والرضا والتوكل كالتوبة الكاملة بالصفات وحتليته. املذمومة

 .احلسنة الصفات من وغريها واملراقبة واخلشوع
 املكـي،  طالـب  أليب القلوب وقوت الغزايل، لِإلمام اِإلحياء كتاب يف مذكوران القسمان وهذان  

 .املعاملة علوم العلوم هذه وتسمى. وأمثاهلما
 واحلقـائق  الوجدانيـة  واألذواق الوهبيـة  والعلوم الربانية املعارف عن يبحث: الثالث القسم -٣  

 املكية كالفتوحات ؛ القسم هذا من تعاىل اهللا رمحه عريب ابن الدين حمي الشيخ كتب ومعظم. الكشفية
 أمثـال  وعلى. تعاىل اهللا رمحه اجليلي الكرمي عبد للشيخ الكامل اِإلنسان كتاب وكذلك. لفصوصوا
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 علوم العلوم هذه وتسمى. الصوفية من العارفني السالكني لغري قراءا من التحذير ينصب الكتب هذه
 .املكاشفة

 رجاله مع السلوك من بدال بل االصطالحات مبعرفة وال الكتب، بقراءة ينال ال التصوف أن - ب  
: يقول عنه اهللا رضي اخلواص علياً سيدي مسعت: (تعاىل اهللا رمحه الشعراين الشيخ قال. أهله وجمالسة

 صـوفياً،  صرت أنك ألفاظهم يف مصطلحهم وعرفت القوم، كتب طالعت ِإذا أخي يا تعتقد أن ِإياك
 مـن  ا حتلَّوا اليت واألخالق اآلداب جلميع استنباطهم طرق ومعرفة بأخالقهم، التخلق التصوف ِإمنا

 ].١٤٩ص ٢ج للشعراين واألخالق املنن لطائف) [والسنة الكتاب
 يف سـار  من ِإال علمهم يأخذ ال كي واِإلشارات الرموز هذه وضعوا ِإمنا الصوفية السادة أن - ج  

 .قاألذوا أهل بصحبة بل األوراق، بقراءة ينال ال التصوف أن بينا وقد. طريقهم
 من رأيت ملا حتماً، القوم على مدسوسة الدين من واملُروق والزيغ الكفر فيها اليت النصوص أن - د  

 .نقُول ِمن معك مر مما والسنة بالكتاب متسكهم
 أهل ؛ احلق أهل عقيدة من صحيح وجه على ومحله تأويله وميكن بالتأكيد، عنهم ثبت ما أن - هـ  

 دائماً ويثبتوا ا، ويصرحون يعتقدوا اليت عقيدم هي ألا عليها، لهتأوي وجب واجلماعة، السنة
 املكيـة،  والفتوحـات  القشريية، الرسالة مقدمة شئت ِإن وانظر سنتهم، هي كما كتبهم مقدمات يف

فالكتب من وغريها الدين علوم وِإحياء التصوف، أهل ملذهب والتعر. 
 علـى  مـردود  فهـو  عنهم صح ِإن صحيح، وجه على تأويله كنمي ال مما ِإليهم نسب ما أن - و  

 ندري ال ألنا معيناً، شخصاً نكفر ال ولكنا معتقَِده، بكفر نقول بل نعتقده، وال له نسلمه ال صاحبه،
 أي عقيـدة  عن ال واجلماعة، السنة أهل احلق، أهل عقيدة عن وآخراً أوالً مسؤولون وألننا خامتته،
 .آخر ِإنسان

 علـى  فتحـاملوا  اجلـاهلون،  أنكرها وعبارات أُمور عن األمثلة بعض الكرمي القارىء أيها يكوِإل  
 يتـبني  قصدهم، على وتطلع مرادهم، تفهم حني ولكنك الشريعة، عن باخلروج ووصموهم الصوفية
 .وحتامل حسد أوعن وتسرع، جهل عن ِإما كان املنكرين ِإنكار أن لك
 وخرجنـا  اهللا، حضرةَ دخلنا: [قوهلم القوم عن نِقلَ مما: (تعاىل اهللا هرمح الشعراين اِإلمام يقول -١  
 للحق، التحيز منه يفهم رمبا ذلك فِإن معيناً، مكاناً وجل عز اهللا حبضرة مرادهم ليس]. اهللا حضرِة عن
 عز ربه ييد بني أنه أحدهم شهود أطلقوا حيث باحلضرة مرادهم وِإمنا كبرياً، علواً ذلك عن اهللا تعاىل
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) حضـرته  عـن  خرج حجب فِإذا حضرته، يف فهو وجل عز ربه يدي بني أنه يشهد دام فما وجل،
 ].١٢٧ص. ١ج للشعراين واألخالق املنن لطائف[
 ِإخـواين  بعـض  مـع  يوم ذات كنت: (تعاىل اهللا رمحه عريب بن الدين حمي األكرب الشيخ وقال -٢

 :قائالً فأنشدت
ــراين وال أراه   ــن يــ ــا مــ     يــ

ــراين   ١ ــم ذا أراه وال يــــ  كــــ
١ 

 ؟ يـراك  أنه تعلم وأنت يراك، ال ِإنه تقول كيف: البيت هذا مسع ملا معي كان الذي األخ ذلك فقال
 :مرجتالً فقلت: قال

    يــــا مــــن يــــراين مــــذنباً
    كـــــــم ذا أراه منِعمـــــــاً

١ 

ــذاً    وال أراه آخــــــــــــ
ــذاً    ــراين الِئـــــ  وال يـــــ

١ 
 ].٨٢ص الرائية هامش على املدين صطفىم للشيخ النبوية النصرة كتاب[ 
]. كان مما أبدع اِإلمكان يف ليس: [قال أنه الغزايل عن نقل ومما: (تعاىل اهللا رمحه الشعراين وقال -٣

 تعـاىل  علمـه  يف كانت ما صورِة على اهللا أبرزها املمكنات مجيع أن عنه تعاىل اهللا رضي مراده ولعل
: طـه [} هدى ثُم خلْقَه شيٍء كُلَّ أعطَى{: العظيم القرآن ويف دة،الزيا يقبل ال القدمي وعلمه القدمي،

 تعاىل جهل، تقدم عليه للزم تعاىل اهللا علم به يسبق ومل كان، مما أبدع اِإلمكان يف أن صح فلو]. ٥٠
 :ذلك تأويل يف تعاىل اهللا رمحه عريب بن الدين حمي الشيخ قول معىن هو كبرياً،وهذا علواً ذلك عن اهللا
 رتبـة  له تعاىل فاحلق ؛ وحدوث ِقدم: رتبتان ِإال ثَم ما ألنه التحقيق، غاية يف اِإلسالم حجة كالم ِإن

 عـن  يرقى فال عقالً، يتناهى ال ما ِإىل خلق ما تعاىل اهللا خلق فلو احلدوث، رتبة له واحلادث الِقدم،
 ].١٢٦ص. ١ج للشعراين "واألخالق املنن لطائف) ["أبداً القدم رتبة ِإىل احلدوث رتبة

 حبراً خضنا: [تعاىل اهللا رمحه يزيد أيب كالم مؤوالً تعاىل اهللا رمحه الشاذيل املواهب أبو حممد وقال -٤  
ِإىل وصـلوا  ذلـك  وبعد ؛ بالدليل أوالً التوحيد حبر العارفون خاض: قلنا]. (بساحله األنبياء وقفت 
 ما ِإىل وصلوا مث العيان، ساحل على وهلة بأول وقفوا المالس عليهم واألنبياء والعيان، الشهود مرتبة
 كافـة  ِإىل اِإلشراق حكم قوانني) [العارفني اية السالم عليهم بدايتهم فكانت. بالعرفان عنه يعرب ال

 ].٥٨ص اخلاصة الوالية قانون اآلفاق، مجيع يف الصوفية
 كلفة فيها عنه يزول رتبة ِإىل الويل يصل: [قوله تعاىل اهللا رمحه الشاذيل احلسن أيب عن نقل ومما -٥  

 وصـل،وجد  فـِإذا  التعب، كلفة جيد أوالً الويل يكون: قلنا: (بقوله املواهب أبو فأجاب]. التكليف
 أرحنـا  بالل يا" [بالل يا ا أرحنا: "وسلم عليه اهللا صلى قوله باب من والطرب، الراحة بالتكليف
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 بالل يا العتمة صالة يف باب: األدب كتاب يف داود أبو ورواه. دهمسن يف أمحد اِإلمام رواه. بالصالة
" اِإلشـراق  حكـم  قـوانني ) ["الرجـال  مقصد ذلك]. اجلعد أيب بن سامل عن ا أرحنا الصالة أقم
 ].٥٩ص
 فينادي الصوفية، بعض يرددها اليت] مدد [كلمة صحيح شرعي تأويل هلا اليت الكلمات ومن -٦  
 .شيخه ا خياطب أو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أحدهم ا
 لـه  ِإال السؤال جيوز وال بسواه واستعانة اهللا لغري سؤال هي الكلمة هذه أن عليهم املعتِرض وحجة  
 استعنت وِإذا اهللا، فاسأل سألت ِإذا: "وسلم عليه اهللا صلى الرسول قال حيث ؛ به ِإال االستعانة وال

: وقال. عنهما اهللا رضي عباس بن اهللا عبد عن القيامة صفة كتاب يف يالترمذ أخرجه" [باهللا فاستعن
 كُـالً {: قال حني اِإلمداد مصدر هو أنه العزيز كتابه يف بين تعاىل اهللا ِإن مث ،]صحيح حسن حديث

ِمدوهؤالء هؤالء ن ك عطاِء ِمن٢٠: اِإلسراء[} ...رب.[ 
 بيـد  يأخـذون  الذين اخلالص، التوحيد أهل هم يةالصوف السادة أن املعترضون هؤالء جهل وقد  

 صـوره  مجيـع  يف الشرك شوائب من وخيلصوهم ؛ اليقني وصفاء اِإلميان، حالوة ليذيقوهم مريديهم
 .وأنواعه

 :نظرتان له تكون أن أحواله مجيع يف للمؤمن البد: نقول] مدد [كلمة من املراد ولتوضيح  
 املنفـرد  الكـون،  هذا يف املطلق والفاعل األسباب، مسبب دهوح بأنه تعاىل، هللا توحيدية نظرية -  

 نيب من رتبته مست أو قدره عال مهما خلقه، من أحداً معه يشرك أن للعبد جيوز وال واِإلمداد، باِإلجياد
 .ويل أو
 .سبباً شيء لكل جعل حيث حبكمته، تعاىل اهللا أثبتها اليت لألسباب ونظرة -  
 ِإىل العبـد  نظـر  فِإذا االستقاليل، بتأثريها يعتقد وال عليها يعتمد ال لكنهو األسباب يتخذ فاملؤمن  

 وِإذا. متعـددين  آهلة الواحد اِإلله جعل ألنه أشرك، فقد تعاىل اهللا عن املستقل بتأثريه واعتقد السبب
 هـو  والكمال. سبباً شيء لكل جعل الذي اهللا سنة خالف فقد األسباب، اختاذ وأمهل للمسبب نظر
 األمثلـة  بعـض  نسوق الفكرة هذه ولتوضيح. السبب مل وال املسبب فنشهد معاً، بالعينني لنظرا

 :عليها
 التقـاء  وهـو  عاديـاً،  سبباً خللقهم جعل فقد ذلك ومع ؛ البشر خالق هو وحده تعاىل اهللا ِإن -  

 .تقومي أحسن يف منه وخروجه األم، رحم يف اجلنني وتكونُ الزوجني،
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 الحظنا فِإذا املوت، ملك هو سبباً لإلماتة جعل ولكنه ؛ املميت وحده هو تعاىل اهللا فِإن وكذلك -  
 ].٤٢: الزمر[ }...األنفُس يتوفَّى اُهللا{: قلنا املسبب

 الحظنـا  ألننـا  ؛ آخـر  ِإهلاً اهللا مع أشركنا قد نكون ال املوت، ملك توفاه قد فالناً ِإن: قلنا وِإذا  
 ].١١: السجدة[} ِبكُم وكِّلَ الذي املوِت ملَك يتوفاكُم قُلْ{: قوله يف تعاىل اهللا بينه كما السبب،

 فـِإذا .. والزراعة كالتجارة عادية أسباباً للرزق جعل ولكنه الرزاق، هو تعاىل اهللا فِإن وكذلك -  
} املـِتني  القـوةِ  ذو الـرزاق  هـو  اَهللا إنَّ{: تعاىل قوله أدركنا التوحيد، معرض يف املسبب الحظنا

 أشركنا، قد بذلك نكون ال كسبِه، من يرزق فالناً ِإن: وقلنا السبب الحظنا وِإذا]. ٥٨: الذاريات[
" يـده  عمـل  من يأكل أن من خرياً قط طعاماً أحد أكل ما: "يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا فرسول

 اهللا رضي املقدام عن بيده، وعمله لالرج كسب باب البيوع، كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه[
: قولـه  يف للكمـال  وبياناً لألمر توضيحاً النظرتني بني وسلم عليه اهللا صلى الرسول مجع وقد]. عنه

 خرياً، به اهللا يرد من باب العلم، كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرجه" [يعطي واهللا قاسم أنا وِإمنا"
 ].عنه اهللا رضي معاوية عن
} اِهللا فَِمـن  ِنعمٍة ِمن ِبكُم وما{: تعاىل قوله التوحيد معرض ففي لِإلنعام، بالنسبة مراأل وكذلك -  
 قولـه  والسـبب  املسبب مالحظة بني اجلمع معرض ويف. وحده احلقيقي املنعم ألنه]. ٥٣: النحل[

 اهللا صلى الرسول فليس]. ٣٧: األحزاب[} ...عليه وأنعمت عليِه اُهللا أَنعم للذي تقولُ وإذْ{: تعاىل
 عليه اهللا صلى بسببه عنه اهللا رضي حارثة بن لزيد النعم سيقت وِإمنا عطائه، يف هللا شريكاً وسلم عليه

 ..باختياره وتزوج بفضله، وأُعِتق يديه، على أسلم فقد وسلم،
 نظرنـا  وِإذا. "بـاهللا  فاستعن استعنت ِإذا: "قلنا للمسبب نظرنا ِإذا لالستعانة، بالنسبة وكذلك -  

 عون يف العبد كان ما العبد عون يف واهللا]. "٢: املائدة[} والتقوى الرب على وتعاونوا{: قلنا للسبب
 رضي هريرة أيب عن القرآن، تالوة على االجتماع فضل باب الذكر، كتاب يف مسلم أخرجه" [أخيه
 أو أحـداً  تعاىل اهللا مع مشركاً يكون ال ؛ عاملتا هذا محل على أَِعني: ألخيه املؤمن قال فِإذا]. عنه اهللا

 ضال فهو بالشرك يتهمه من وكل والسبب، املسبب فريى بعينيه، ينظر املؤمن ألن اهللا، بغري مستعيناً
 .مضل

 اهللا قـال  هلذا وحده، اهللا هو اهلادي أن رأينا للمسبب، نظرنا ِإذا ؛ للهداية بالنسبة األمر وهكذا -  
 الحظنـا  وِإذا]. ٥٦: القصـص [} أحببت من ِدي ال إنك{: وسلم عليه هللا صلى لرسوله تعاىل
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} مسـتقيمٍ  صـراطٍ  إىل لَتهـدي  وإنك{: وسلم عليه اهللا صلى لرسوله تعاىل اهللا قول نرى السبب،
 .هدايته اهللا أراد من هداية يف سبباً تكون أي]. ٥٢: الشورى[
 على وداللتهم اخللق هداية يف وسلم عليه اهللا صلى الرسول ثةور هم املرشدون العارفون والعلماء  
 أئمة هلا وجعل ا، اهللا أمر اليت اهلداية أسباب من سبباً اختذ فقد بشيخه، مريد استرشد فِإذا. تعاىل اهللا

 ].٢٤: السجدة [}يوِقنونَ بآياِتنا وكانوا صبروا ملَّا بأمِرنا يهدونَ أَِئمةً ِمنهم وجعلْنا {عليها يدلون
 واملسافات اجلُدر كانت وِإذا املادية، احلواجز وال املسافات تفصلها ال روحية، صلة هي املريد وصلة  
 ينفعـك  الذي هو شيخك: (قالوا لذا! ؟ املطلقة األرواح بني تفصل فكيف األثري أصوات تفصل ال

 منه وطلب بشيخه، تعلق ِإذا املريد فِإن ؛ املريد هداية سبب هو الشيخ أن ومبا) قربه ينفعك كما بعده
 أن اعتقـاده  مع سابقاً، أوضحناه كما السبب، هنا يالحظ ألنه تعاىل، باهللا أشرك قد يكون ال املدد،
اهلادي بالنفحـات  وِإمدادهم خلقه، هلداية اهللا أقامه سبباً، ِإال ليس الشيخ وأن تعاىل، اهللا هو واملُِمد 
 منـه  يستمد الذي الزاخر البحر هو وسلم عليه اهللا صلى اهللا ورسول. شرعيةال والتوجيهات القلبية،
 .يصدرون وعنه الشيوخ هؤالء

 يـرزق  اهللا ألن عليها، املترتب املدد بقيام سلمنا وشيخه، املريد بني الروحية الصلة بقيام سلمنا فِإذا  
 .والدنيا الدين أمر يف بالبعض البعض

 مـن  الصرحية النقول وبتلك القوم، كالم من األمثلة ذه اكتفى قد ا،هذ بعد الكرمي القارىء ولعل  
 لتأويـل  سـبالً  والتمس م، الظن أحسن وحيتمل، حيتمل مشتبهاً كالماً رأى ما ِإذا حىت عبارام،
 وكـالم  وسلم عليه اهللا صلى رسوله وسنة تعاىل اهللا كالم يف جائز التأويل أن له تبني أن بعد كالمهم
 على حيرم: (تعاىل اهللا رمحه النووي اِإلمام قال وهلذا. وغريهم والنحويني واألصوليني احملدثنيو الفقهاء
 مل مادام وأفعاهلم أقواهلم يؤول أن عليه وجيب وجل، عز اهللا أولياء من بأحد الظن يسيء أن عاقل كل

 ].١١ص .١ج" واجلواهر اليواقيت) ["التوفيق قليل ِإال ذلك عن يعجز وال بدرجتهم، يلحق
   

 واالحتاد واحللول الوجود وحدة
 

 :واالحتاد احللول
 باحللول يقولون بأم وزوراً جهالً اامهم الصوفية السادة على املغرضون به يتحامل ما أهم من ِإن  

 والصـخور  واجلبال البحار يف ؛ الكون أجزاء مجيع يف حلَّ قد وتعاىل سبحانه اهللا أن مبعىن واالحتاد،
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 احملسوسـة  املوجـودات  فكل اخلالق، عني املخلوق أن مبعىن أو ِإخل،.. واحليوان واِإلنسان واألشجار
 .كبرياً علواً ذلك عن اهللا تعاىل. وعينه تعاىل اهللا ذات هي الكون هذا يف واملشاهدة

 باِإلسالم املتحققون وهم للصوفية كان وما. األمة عقائد خيالف صريح كفر القول هذا أن والشك  
 يرميهم أن منصف ملؤمن ينبغي وما والكفر، الضالل من الدرك هذا ِإىل يرتلقوا أن واِإلحسان ميانواِإل
 اليت احلقة عقائدهم على ويطلع مرادهم، يفهم أن غري ومن تثبت، أو متحيص دون جزافاً الكفر ذا

 القشريية لرسالةوا الدين، علوم وِإحياء املكية، كالفتوحات كتبهم، أُمهات يف واضحة صرحية ذكروها
 ..وغريها

 مـن  الصـوفية  السادة بتربئة القول هذا ِإن: يقولون الصوفية على املتحاملني املغرضني بعض ولعل  
 واهلوى، التعصب بدافع الصوفية عن مغرض دفاع أو الواقع من رب هو ِإمنا واالحتاد، احللول فكرة
 !.؟ لتهما هذه من ساحتهم يربىء كالمهم من بدليل تأتون فهالَّ

 القـول  من به اتهموا مما براءتهم تثبت الصوفية السادة كالم من نبذاً نورد الناصعة احلقيقة فلبيان  
 نسـب  ما أن بوضوح وتظِهر الزائغة، العقيدة هذه يف الوقوع من الناس وحتذيرهم واالحتاد، باحللول
 ص الـدس  موضـوعي  انظر [مؤولة أو ،عليهم مدسوسة ِإما االحتاد أو احللول تفيد أقوال من ِإليهم
 أهل لعقيدة املوافقة التالية الصرحية النصوص هذه يالئم مبا] الكتاب هذا يف ٤١٥ ص والتأويل ٣٩٨
 .واجلماعة السنة

 آهلتـهم  جيعلوا أن على يتجرؤوا مل األوثان عباد كان ِإذا ولعمري: (تعاىل اهللا رمحه الشعراين يقول  
 يـدعون  أـم  تعاىل اهللا بأولياء يظَن فكيف زلفى، اهللا ِإىل ليقربونا ِإال نعبدهم ما :قالوا بل ؛ اهللا عني

 ما ِإذ عنهم، تعاىل اهللا رضي حقهم يف كاحملال هذا! ؟ الضعيفة العقول تتعقله ما حد على باحلق االحتاد
 اخلالئق، معلومات مجيع عن خارجة وأا احلقائق، لسائر خمالفة تعاىل حقيقته أن يعلم وهو ِإال ويلٌّ ِمن
 ].٨٣ص ١ج واجلواهر اليواقيت) [حميط شيء بكل اهللا ألن
 حيـل  وكيف باألجناس، حيلَّ حىت جبنس ليس تعاىل واهللا باألجناس، ِإال يكون ال واالحتاد واحللول  

 وِإن اً،عرض ليس تعاىل فاهللا جوهر يف عرض حلولَ كان ِإن ؟! املخلوق يف واخلالق احلادث، يف القدمي
 ِإذ ؛ حمال املخلوقات بني واالحتاد احللول أن ومبا جوهراً، تعاىل اهللا فليس جوهر يف جوهر حلولَ كان
 الصانع وبني واملخلوق، اخلالق بني فالتباين ؛ الذات يف لتباينهما واحداً رجالً رجالن يصري أن ميكن ال

 .احلقيقتني لتباين وأوىل أعظم احلادث واملمكن الوجود الواجب وبني والصنعة،



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-٢٦٩-

 فسـاده،  علـى  وينبهون واالحتاد، باحللول القول بطالن يبينون الصوفية وحمققو العلماء، زال وما  
 احلق تعاىل: (الصغرى عقيدته يف تعاىل اهللا رمحه عريب بن الدين حمي الشيخ قال. ضالله من وحيذرون

 اليواقيـت  يف كمـا  عريب، بن الدين حمي األكرب للشيخ املكية الفتوحات)[حيلها أو احلوادث حتله أن
 ].٨١-٨٠ص. ١ج واجلواهر

 شيء، فيه حيل أن يتعاىل الواحد ومقام باِإلمجاع، واحد تعاىل اهللا أن اعلم: (الوسطى عقيدته يف وقال  
 يف كما عريب، بن الدين حمي األكرب للشيخ املكية الفتوحات) [شيء يف يتحد أو شيء، يف هو حيل أو

 ].٨١-٨٠ص. ١ج واهرواجل اليواقيت
 وحاشا القرب، درجات أقصى بلغ ولو ، اهللا أنا: يقول أن لعارف جيوز ال: (األسرار باب يف وقال  

 للشيخ املكية الفتوحات) [واملقيل املسري يف الذليل العبد أنا: يقول ِإمنا حاشاه، القول هذا من العارف
 ].٨١-٨٠ص. ١ج رواجلواه اليواقيت يف كما عريب، بن الدين حمي األكرب

 يف حـاالً  يكـون  وال للحوادث، حمالً قط يكون ال القدمي: (ومائة والستني التاسع الباب يف وقال  
. ١ج واجلـواهر  اليواقيـت  يف كما عريب، بن الدين حمي األكرب للشيخ املكية الفتوحات) [احملدث

 ].٨١-٨٠ص
 قال وما يزول، ال مرض باحللول القول فِإن معلول، فهو باحللول قال من: (األسرار باب يف وقال  

 للشيخ املكية الفتوحات) [والفضول اجلهل أهل من باحللول القائل أن كما اِإلحلاد، أهل ِإال باالحتاد
 ].٨١-٨٠ص. ١ج واجلواهر اليواقيت يف كما عريب، بن الدين حمي األكرب

 قـول  لصح القدمي باحلادِث لح ولو احلوادث، عن خيلو ال احلادث: (أيضاً األسرار باب يف وقال  
 عـريب،  بن الدين حمي األكرب للشيخ املكية الفتوحات) [حمالً يكون وال حيل ال فالقدمي التجسيم، أهل
 ].٨١-٨٠ص. ١ج واجلواهر اليواقيت يف كما

 عني هو ما العامل أن على يدلك وهذا: (طويل كالم بعد ومخسمائة واخلمسني التاسع الباب يف وقال  
 الفتوحـات ) [بديعاً وال قدمياً تعاىل كان ملا فيه حلَّ أو احلق، عني كان لو ِإذ احلق، فيه حل الو احلق،
 ].٨١-٨٠ص. ١ج واجلواهر اليواقيت يف كما عريب، بن الدين حمي األكرب للشيخ املكية

 ملكيتـه،  عن واملَلك ِإنسانيته، عن اِإلنسان يرقى أن صح لو: (وثالمثائة عشر الرابع الباب يف وقال  
 حقاً، واخللق خلقاً، احلق وصار ِإهلاً، كونه عن اِإلله وخرج احلقائق، انقالب لصح تعاىل، خبالقه ويتحد
 للشـيخ  املكية الفتوحات) [أبداً احلقائق قلب ِإىل سبيل فال واجباً، احملال وصار بعلم، أحد وثق وما

 ].٨١-٨٠ص. ١ج واجلواهر اليواقيت يف كما عريب، بن الدين حمي األكرب
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 :كقوله واالحتاد احللول ينفي ما شعره يف جاء وكذلك  

    ودع مقالـــةَ قـــوم قـــال عـــاملُهم
ــه  ــول بـ ــالٌ ال يقـ ــاد محـ     االحتـ
    وعـــن حقيقِتـــه وعـــن شـــريعِته

١ 

ــدا    ــد احتَـ ــه الواحـ ــه باِإللـ  بأنـ
ــردا     ــِه ش ــن عقل ــه ع ــولٌ ب  ِإال جه
ــدا     ــه أَح ــرك ب ــك ال تش ــد ِإهلَ  فاعب

١ 
 يتومهه الذي واالحتاد احللول نفي على دليل أعظم من: (ومائتني والتسعني الثاين الباب يف أيضاً وقال

 بذاا، ِإليه انتقلت ما الشمس وأن شيء، الشمس نور من فيه ليس القمر أن عقالً تعلم أن بعضهم،
 املكيـة  الفتوحـات ) [فيه حل وال شيء خالقه من فيه ليس العبد فكذلك هلا، حمالً القمر كان وِإمنا

 ].٨١-٨٠ص. ١ج واجلواهر اليواقيت يف كما عريب، بن الدين حمي األكرب للشيخ
 كمال الشيخ حدثين: (واالحتاد واحللول الوحدة أهل على الرد يف الرشاد ج كتاب صاحب قال  

 - الشاذيل احلسن أيب الكبري الشيخ تلميذ - املرسي العباس أيب بالشيخ اجتمعت،: قال املراغي الدين
 أتكـون : وقـال  طريقهم، عن والنهي عليهم، اِإلنكار شديد فوجدته االحتادية، هؤالء يف وفاوضته
 السيوطي الدين جالل للعالمة التفسري وعلوم الفقه يف للفتاوي احلاوي!) [؟ الصانع عني هي الصنعة

 ].١٣٤ص. ٢ج
 مدسوس ِإما فهو واالحتاد، احللول ظاهره يفيد مما كتبهم يف الصوفية السادة كالم من ورد ما وأما  

 القول به يقصدوا مل أم وِإما. الضالة العقيدة هذه نفي يف كالمهم صريح من سبق ما بدليل عليهم،
 الفهـم  هـذا  على كالمهم من املتشابه محلوا املغرضني ولكن الدخيلة، والنحلة اخلبيثة الفكرة ذه

 .والكفر بالزندقة ورموهم اخلاطىء،
 الصـحيح  معنـاه  على كالمهم فهموا فقد العلماء من املنصفون واملدققون العلم يف الراسخون أما  

 ِإميـان  مـن  الصـوفية  عن عرف ما يناسب مبا تأويله وأدركوا واجلماعة، السنة أهل لعقيدة املوافق
 .وتقوى

 يف وقـع  أنـه  واعلم: (يللفتاو احلاوي كتابه يف تعاىل اهللا رمحه السيوطي الدين جالل العالمة قال  
 يف املبالغـة  هو عندهم االحتاد فِإن التوحيد، حقيقة ِإىل منهم ِإشارة االحتاد، لفظ احملققني بعض عبارة
 غري على فحملوه ِإشاراِم، يفهم ال من على ذلك فاشتبه واألحد، الواحد معرفة والتوحيد. التوحيد
 وعقـالً  شـرعاً  مردود حمال، باطل االحتاد أصل ذنفِإ: قال أن ِإىل.. بذلك وهلكوا فغلطوا ؛ حممله
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 وِإمنـا  الصوفية، مذهب هذا وليس واملسلمني، العلماء وسائر الصوفية ومشايخ األنبياء بِإمجاع وعرفاً
 يف قـالوا  الذين النصارى القوِل ذا فشاوا تعاىل، اهللا من حظهم وسوء علمهم لقلة غالة طائفة قاله

 وال احتاداً يعتقدوا مل فِإم بالعناية، تعاىل اهللا حفظه من وأما. بالهوِتِه ناسوته حدات: السالم عليه عيسى
 .سبحانه احلق وِإثبات أنفسهم، حمو به يريدون فِإمنا االحتاد لفظ منهم وقع وِإن حلوالً،

 الـدنيا،  مـن  سالنف حظوظ وفناء املوافقات، وبقاء ، املخالفات فناء مبعىن االحتاد يذْكَر وقد: قال  
 وبقـاء  الشـك،  وفناء احلميدة، األوصاف وبقاء الذميمة، األوصاف وفناء اآلخرة، يف الرغبة وبقاء
 .الذكر وبقاء الغفلة وفناء اليقني،

 احلكاية معرض يف فهو] شأين أعظم ما سبحاين،: [تعاىل اهللا رمحه البسطامي يزيد أيب قول وأما: قال  
 احللـول  العـارفني  ؤالء يظَن وال احلكاية، على حممول] احلق أنا[: قال من قول وكذلك اهللا، عن

. واملشاهدات واليقني املكاشفات خبصوص املتميزين عن فضالً بعاقل، مظنون غري ذلك واالحتاد،ألن
 حـدود  وحفظ وااهدة الصاحل والعمل الراجح بالعلم زمام أهل على املتميزين بالعقالء يظَن وال

 وِإمنا. السالم عليه عيسى حق يف ذلك ظنهم يف النصارى غلط كما واالحتاد، باحللول غلطُال الشرع
 مـن  فحاشـاهم  احملققون العارفون العلماء وأما املتصوفة، جهلِة واقعاِت من اِإلسالم يف ذلك حدث
 :قال أن ِإىل.. ذلك

. كفـر  وهـو  احللول، خوأ هو الذي املذموم املعىن على فيطلق مشترك، االحتاد لفظ أن واحلاصل  
 أحد مينع ال ِإذ االصطالح، يف مشاحة وال الصوفية، عليه اصطلح اصطالحاً الفناء مقام على ويطلق
 يتفـوه  أن ألحد جيز مل ممنوعاً ذلك كان ولو شرعاً، فيه حمذور ال صحيح، معىن يف لفظ استعمال من

 .احتاد زيد صاحيب وبني بيين: تقول وأنت االحتاد، بلفظ
 .وحنوية وفقهية حديثية معان يف االحتاد لفظ وغريهم والنحاة والفقهاء احملدثون استعمل موك  
 .احلديث خمرج احتد: احملدثني كقول  
 .املاشية نوع احتد: الفقهاء وقول  
 .معىن أو لفظاً العامل احتد: النحاة وقول  
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 الـنفس،  حمـو  هو الذي الفناء معىن به نيريدو فِإمنا الصوفية، حمققي من االحتاد لفظ وقع وحيث  
 سيدي ذلك ِإىل أشار وقد. اجللد له يقشعر الذي املذموم املعىن ذلك ال سبحانه، هللا كله األمر وِإثبات
 :له قصيدة من فقال وفا، بن علي

ــوا ــوالً يب يظنــ ــاداً حلــ   واحتــ
ــيب   ١ ــن وقل ــوى ِم ــد س ــايل التوحي   خ

١ 
 

 :أُخر أبيات يف وقال لول،احل مبعىن االحتاد من فتربأ    
    وعلمــك أنَّ كــلَّ األمــِر أمــري   

ــاد    ١ ــمى باحتـ ــىن املسـ ــو املعـ  هـ
١ 

 معـه  اِإلرادة وتـرك  هللا، كلـه  األمر تسليم هو أطلقوه، ِإذا باالحتاد يريدونه الذي املعىن أن فذكر
 احلـاوي ) [غـريه  ِإىل ما شيٍء نسبة وترك اعتراض، غري من أقداره مواقع على واجلري واالختيار،
 جالل للعالمة الفنون وسائر واِإلعراب والنحو واألصول واحلديث التفسري وعلوم الفقه يف للفتاوي
 ].١٣٤ص. ٢ج. هـ٩١١ سنة املتوىف الكثرية التآليف صاحب السيوطي الدين

 كـالم  يف جاء حيث باالحتاد املراد: (قوله تعاىل اهللا رمحهما وفا بن علي سيدي عن الشعراين ونقل  
 مبـراد  منـهما  كل عمل ِإذا احتاد، وفالن فالن بني: يقال كما تعاىل، احلق مراد يف العبد فناء القوم

 :أنشد مث صاحبه،
    وعلمــك أنَّ كــلَّ األمــِر أمــري   

ــاد    ١ ــمى باحتـ ــىن املسـ ــو املعـ  هـ
١ 

 ].٨٣ص. ١ج للشعراين واجلواهر اليواقيت[ 
 

: السـائرين  منـازل  شـرح  السالكني مدارج كتابه يف تعاىل اهللا رمحه اجلوزية قيم ابن العالمة وقال
 السوى، ِإرادة عن الفناء وهو املقربني، وأئمة األولياء خواص فناء: الفناء درجات من الثالثة الدرجة(

 منه، حمبوبه مبراد فانياً ويرضاه، حيبه ما على اجلمع سبيل سالكاً سواه، ما ِإرادة عن الفناِء برق شائماً
 الـديين  املـراد  أعـين  حمبوبه، مبراد مراده احتد قد غريه، ِإرادة عن فضالً حمبوبه، من هو دهمرا عن

 ِإال صـحيح  احتاد العقل يف وليس: قال مث.. واحداً املرادان فصار القدري، الكوين املراد ال األمري،
 اِإلرادتـني  تبـاين  عم واحداً واملذكوران واملعلومان املرادان فيكون. واخلرب العلم يف واالحتاد هذا،

. احملبـوب  مراد يف احملب ِإرادة وفناء احملبوب، مبراد احملب مراد احتاد احملبة فغاية واخلربين، والعلمني
 سـواه،  ما عبادة عن حمبوم، بعبادة فَنوا قد ؛ وفناؤهم احملبني خواص احتاد هو والفناء االحتاد فهذا
 ـذا  حتقـق  ومن. سواه ما حب عن منه والطلب به انةواالستع عليه والتوكل ورجائه وخوفه وحببه
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 هللا، ِإال يعطـي  وال فيه، ِإال يعادي وال فيه، ِإال يوايل وال فيه، ِإال يبغض وال اهللا، يف ِإال حيب ال الفناء
 اهللا ويكون هللا، وباطناً ظاهراً كله دينه فيكون به، ِإال يستعني وال ِإياه، ِإال يرجو وال هللا، ِإال مينع وال

ورسوله فال سوامها، مما ِإليه أحب من يواد ِإليه، اخللق أقرب كان ولو ورسوله اهللا حاد  
    بلُ عادي الذي عادى ِمـن النـاِس كلِّهـم         

ــافيا    ١ ــب املص ــانَ احلبي ــو ك ــاً ول  مجيع
١ 

 حتقيـق  كله هلذا واجلامع وحقوقه، تعاىل ربه مبراضي وحظوظها نفسه، هوى عن فناؤه ذلك وحقيقة
 تضمنته الذي واِإلثبات النفي هذا وحقيقة وقصداً، وحاالً وعمالً ومعرفة علماً اهللا ِإال ِإله ال أن شهادة
 فهذا وحده، بتأهله ويبقى وتعبداً، وِإقراراً علماً سواه ما تأله عن فيفىن والبقاء، الفناء هو الشهادة هذه
 بـه  وأُنزلت عليهم، اهللا صلوات املرسلون عليه قتاتف الذي التوحيد، حقيقة هو البقاء وهذا الفناء

 اخلَلْـق  عليه وأسس اجلنة، سوق عليه وقامت الشرائع، له وشرعت اخلليقة، ألجله وخلقت الكتب،
 اهللا، عصمه من واملعصوم. اِإلرادة أصحاب من كثري فيه غلط مما املوضع وهذا: قال أن ِإىل.. واألمر
 ٩١و ٩٠ص. ١ج السـائرين  منـازل  شرح السالكني مدارج) [ةوالعصم والتوفيق املستعان وباهللا
 ].هـ٧٥١ املتوىف اجلوزية قيم ابن الشهري للعالمة

 قلبه يف يبق مل السوى، ِإرادة عن الفناء وهو العايل، للفناء مشمراً كان وِإن: (آخر موضع يف وقال  
،تعاىل الرب مراد عني فيصري ؛ ناملرادا يتحد بل القرآين، النبوي الشرعي الديين مراده يزاحم مراد 
 املراد، يف االحتاد وهو الصحيح، االحتاد يكون وفيها اخلالصة، احملبة حقيقة وهذا العبد، مراد عني هو
 للعالمـة  ٩١و ٩٠ص. ١ج السـائرين  منازل شرح السالكني مدارج) [اِإلرادة يف وال املريد يف ال

 ].هـ٧٥١ املتوىف اجلوزية قيم ابن الشهري
 مـة  مـن  ساحتهم يربىُء فِإنه هلم، العداوة وشديد الصوفية، للسادة خماصم تيمية ابن أن ورغم  

 ليس: (فتاويه يف قال فقد لساحتهم، تربئته أما. سليماً صحيحاً تأويالً كالمهم ويؤول باالحتاد، القول
 وِإن بـه،  احتـاده  الو املخلوقات، من بغريه أو به تعاىل الرب حلول يعتقد باهللا، املعرفة أهل من أحد
 مـن  األفـاكون  اختلقـه  مكذوب، منه فكثري الشيوخ أكابر بعض عن منقول ذلك من شيء سمع

 قسم تيمية ابن فتاوى جمموع) [النصرانية بالطائفة وأحلقهم الشيطان أضلهم الذين املباحية، االحتادية
 ].٧٥-٧٤ص. ١١ج التصوف

 وأئمتها األمة سلف عليه اتفق ما على متفقون الدين يف م يقتدى الذين املشايخ كل: (أيضاً وقال  
 مـن  شـيء  ذاته يف وال ذاته، من شيء خملوقاته يف وليس. للمخلوقات مباين سبحانه اخلالق أن من
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 مـن  أكثر كالمهم يف وهذا املخلوق، عن اخلالق ومتييز احلادث، عن القدمي ِإفراد جيب وأنه خملوقاته،
 ].٢٢٣ص. ١٠ج السلوك علم قسم تيمية ابن فتاوى جمموع) [هنا ذكره ميكن أن
 :شعره يف الشاعر قول وأما: (رسائله جمموعة يف قال فقد لكالمهم تأويله وأما  

ــوى   ــن أهـــ ــا مـــ     أنـــ
ــا    ١ ــوى أنـــ ــن أهـــ  ومـــ

١ 
 اآلخر، حيب ما أحدمها حيب الذي باآلخر، احملبني أحد كاحتاد املعنوي، االحتاد الشاعر به أراد ِإمنا فهذا

 العـني  احتـاد  ال ومتاثل، تشابه وهذا ؛ يفعل ما مثل ويفعل يقول، ما مثل ويقول يبغضه، ما ويبغض
 :اآلخر كقول نفسه، رؤية عن به فين حىت حمبوبه، يف استغرق قد كان ِإذا بالعني،

ــي  ــك عنـــ ــت بـــ     غبـــ
 فظننـــــت أنـــــك أنـــــي   ١

١ 
 ].٥٢ص تيمية ابن رسائل جمموع) [السائغ االحتاد هي املوافقة فهذه

 ِإمنـا ] احتاد [كلمة من الصوفية السادة كالم يف ورد ما كل أن لنا تبني املتعددة النصوص هذه من  
 على كالمهم حنمل أن يصح وال واجلماعة، السنة أهل عقيدة يوافق الذي السليم الفهم هذا ا يراد
 حيسـن  أن ِإال املنصـف  على وما. عةواجلما السنة أهل لعقيدة تبنيهم من به صرحوا ما ختالف معان
 ص الصوفية السادة كالم تأويل حبث انظر [مستقيم شرعي معىن على كالمهم ويؤول باملؤمنني، الظن
٤١٥.[ 

 
 :الوجود وحدة

 تسـرع  مـن  فمنهم الوجود، بوحدة القائلني احملققني العارفني من موقفهم يف النظر علماء اختلف  
 فتثبت عليهم، بالتهجم يتورط مل من ومنهم. املراد غري على كالمهم موفه والضالل، بالكفر باامهم

 فيهـا  يبحثوا مل املسألة هذه يف توسعهم مع العارفني هؤالء ألن. مرادهم ليعرف ِإليهم ورجع األمر يف
 تلك يشهد مل ملن ال وتالميذهم ألنفسهم ودونوا ذلك يف تكلموا ألم النظر، علماء ِإشكال يزيل حبثاً
 .النظر علماء من التسليم أهل قلوب به لتطمئن لِإليضاح األمر احتاج لذلك غريهم، من لوحدةا

 حيث. الشريف كمال مصطفى السيد منها املراد وفهموا املسألة، هذه يف حققوا الذين العلماء ومن  
 وجودوامل تعدده، يصح فال واجب وهو وتعاىل، سبحانه للحق ذاتية صفة ألنه واحد، الوجود: (قال
 فِإذا لذاته، الواجب الوجود بذلك هو ِإمنا وقيامه. حقائقه باعتبار تعدده فصح العالَم وهو املمكن، هو
 قـدمي  وجـود : اثنـان  الوجود يقال أن يصح فال الوجود، غري فاملوجود هو، كما الوجود بقي زال

 ال هـذا  فعلـى  املفعول، ىعل املصدر ِإطالق من املوجود الثاين بالوجود يراد أن ِإال حادث، ووجود
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 أن ِإىل.. التحقيـق  أهل ا القائل الوجود وحدة على النظر أهل ذكرها اليت احملاذير من شيء يترتب
 فال املوجود شهدت وِإذا الوجود، ِإال تشهد ال والروح املوجود، أي اهلياكل ِإال يرى ال اِحلس: قال

 ال الشـهود  الرؤية ذه وأراد قبله، اهللا ورأيت ِإال شيئاً ترأي ما: قال من حد على ثانياً، ِإال تشهده
 أن أشهد: ورد لذلك البصرية، خصائص من والشهود البصر، خصائص من الرؤية ألن البصر، رؤية
 مصـطفى  للعالمة الوجود وحدة رسالة) [أرى: يقال أن يصح وال بل ؛ أرى يرد ومل اهللا، ِإال ِإله ال

 ].٢٨-٢٧ص الشريف كمال
 يتسرعوا أن دون األمور، يف ويتثبتون الغراء، الشريعة على يغارون املنصفني، العلماء شأن وهكذا  

 .ا االختصاص أهل ِإىل حقيقة كل فهم يف ويرجعون املؤمنني، من أحد بتكفري
 الكثري أذهان وشغلت العلماء، بعض اهتمام من كبرياً حظاً أخذت الوجود وحدة مسألة ألن ونظراً  
 :فنقول لألفهام وتنويراً للشريعة خدمة وتبسيطاً ِإيضاحاً املوضوع نزيد أن أردنا م،منه
 بأنَّ ذِلك{: تعاىل قال وتعاىل، سبحانه احلق وهو واجب، وهو ؛ أزيل قدمي وجود: نوعان الوجود ِإن  
 .احملَقَّق الوجود، الثابت أي]. ٢٢: احلج[} احلَق هو اَهللا
 .املُحدثات من عداه من وجود وهو كن،مم عرضي جائز ووجود  
 والثـاين  حق، أحدمها: معنيني حيتمل تعاىل احلق هو واحد الوجود وأن الوجود، بوحدة القول وِإن  

 :فريقان الوجود بوحدة فالقائلون وهلذا كفر،
 الكل وأن احلق، سوى الوجود هذا يف شيء ال وأنه باخللق، احلق احتاد به أرادوا: األول الفريق -١  
 كفـر  هـذا  فقوله.. عينه أنه على تدل آية له شيء كل ويف األشياء، عني وأنه الكل، هو وأنه هو،

 .األوثان وعبدة والنصارى اليهود أباطيل من ضاللة وأشد وزندقة
 بـاهللا  العارف قال. جمالسته من الناس وحذَّروا بكفره، وأفتوا قائله، على النكري الصوفية شدد وقد  
 اهللا، ِإال ثَم ما: يقول من مع اجللوس من احلذر كلَّ أخي يا فاحذر: (تعاىل اهللا رمحه بناين حممد ربك أبو

 الشـريعة،  يف قدمـه  صح ِإذا احملقق العارف ِإذ احملضة، الزندقة هو ذلك فِإن اهلوى، مع ويسترسل
 وِإمهال الشرائع ِإسقاطَ العبارة هذه من قصده يكن مل اهللا، ِإال ثَم ما: بقوله وتفَوه احلقيقة، يف ورسخ

 بناين حممد الكبري للعارف امللوك ملك ِإىل السلوك مدارج) [قصده هذا يكون أن هللا حاش التكاليف،
 ].هـ١٢٨٤ املتوىف
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 بوحـدة  أرادوا وِإمنا املخلوق، عني اخلالق أن من ؛ ذُِكر ما وكفر ببطالن قالوا: الثاين الفريق -٢  
 ومل. التعـدد  عـن  مرته واحد الشك فهو سبحانه، احلق وهو األزيل، القدمي لوجودا وحدة الوجود
 أصله ويف جمازي، وجوده ألن نظراً احلادث، الكون وهو. املتعدد العرضي الوجود بكالمهم يقصدوا
ِميدـيءٍ  كُلُّ{: تعاىل قال. حلظة كل يف فاٍن هالك نفسه، يف معدوم فالكون. ينفع وال يضر ال عش 
 بِإثباتـه،  ثابتـة  الكائنـات . اِإلمداد ويثْبته اِإلجياد، يظهره وِإمنا]. ٨٨: القصص[} وجهه إال اِلكه

 :قسمان وهؤالء. فيه القيومية سر يمسكه وِإمنا ذاته، بأَحدية وممحوةٌ
 يف تغرقفاس الشهود، عليه وغلب والعيان، بالذوق مث والربهان، باالعتقاد الفهم هذا أخذ قسم -١  

 وهـذا  تعـاىل  اهللا شرع على استقامته مع غريه، شهود عن فضالً نفسه عن ففين التوحيد، حبار لُجج
 .حق قوله

 يف وغـاب  ِإشاراته، بظواهر ومتسك عباراته، تالوة يف فتوغل لفظي، علم ذلك أن ظن وقسم -٢  
 على فيقع األلفاظ، تلك حالوة من به يلتذ ملا عينيه، يف الشريعة هانت فرمبا احلق، شهود عن شهودها

 خيتص أخرى جهة يف واحلقيقة الغفلة، أهل ا خيتص جهة يف الشريعة أن ظاهره مبا ويتكلم رأسه، أم
 .ِإحسان ومقام شريعةٌ ِإال ثَم وما والبهتان، الزور عني هلو هذا ِإن ولَعمري العرفان، أهل ا
 غموض أو ِإيهام فيها اليت والتعابري األلفاظ عن يبتعد أن نالزما هذا يف بالصويف فاَألوىل كلٌّ وعلى  
 الظن بسوء الناس يوقع لئال] الكتاب هذا من ٣٨١  ص والشريعة احلقيقة بني حبث انظر [اشتباه أو
 تكلموا قد الصوفية على والدخالء الزنادقة من كثرياً وألن يقصده، ما غري على كالمه تأويل أو به،
 وِليصلوا فاسدة، عقائد من قلوم يف يِكنونه ما ِليظْهروا املتشاة، واأللفاظ املومهة العبارات هذه مبثل
 بالباطـل،  احلق فاختلط والفواحش، املنكرات من فيه يقعون ما وِليربروا احملرمات، ِإباحة ِإىل بذلك
 .املنحرف الفاسق جبريرة الصادق املؤمن وأُِخذَ

 وعمالً قوالً ا بالتمسك تالمذم وأوصوا الغراء، بالشريعة وظواهرهم نهمبواط الصوفية سيج هلذا  
 بـك  مـر  وقد اهلالكني، من كان عنها حاد ومن الوصول، وسلم الدخول باب عندهم فهي وحاالً،
 الصوفية أعالم كالم من ثبت ما أما [الكتاب هذا يف ِإليه فارجع بالشريعة التمسك يف الصوفية كالم
 :سببني أحد فمرده اشتباه أو غموض فيه مما
 حبث يف ذلك ِإىل أشرنا كما غريهم يفهمها ال وِإشاراٍت ورموزاً اصطالحاٍت التزموا ألم ِإما - أ  

 . التأويل
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 يبلغ ومل مذاقهم يذق مل ملن جيوز ال ولذلك. والشطح الغلبة حاالت يف ا تكلموا ألم وِإما - ب  
 ].الناس أمام ا ويتشدق العبارات هذه يف يقلدهم أن مراتبهم

 الكرمي للقارىء تكشف أنفسهم، الصوفية وعن األعالم، العلماء عن النقول تلك ِإن: نقول وختاماً  
 مؤول كالمهم وأن الوجود، ووحدة واالحتاد، باحللول القول من ِإليهم نسب مما مبرؤون الصوفية أن
 نالوا ما وأم السليمة، الصحيحة العقيدة من واجلماعة، السنة أهل هعلي ملا وموافق شرعي، وجه على
 اهللا رضي - الصاحل السلف رجال حقيقة وأم والسنة، بالكتاب بالتمسك ِإال العرفانية املواهب هذه
 لـه  الكامل باالتباع وحتققوا فأفلحوا ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول دي متسكوا الذين - عنهم
 والرسولَ اَهللا يِطِع ومن{. الدارين بسعادة وفازوا تعاىل، اهللا من الرضى فنالوا والسالم، الةالص عليه

فأولِئك مع يقنيدوالشهداِء الص والصاحلني نسوح ٦٩: النساء[} رفيقاً أولئك.[ 
 

 التصوف وأدعياء الصوفية بني
 

 وسريم، وأفعاهلم بأقواهلم ِإليه فأساؤوا له، وانتسبوا زيه،ب تزيوا مغِرضونَ رجالٌ التصوف شوه لقد  
 .براء منهم والتصوف

 الصوفية السادة وبني املنحرفني، التصوف أدعياء بني نفرق أن علينا وِإظهاره احلق خدمة أجل فمن  
 الورع،و والتقوى اِإلميان يف عليا درجات هلم كانت الذين منهم األئمة وخصوصاً العارفني، الصادقني
 أن وعلينـا  والبلـدان،  العصور سائر يف تعاىل اهللا ِإىل والدعوة والدين األخالق نشر يف كربى وآثار
 ولـيس  والصـويف،  التصـوف  بني كبري فرق هناك: ونقول ودينه بشرعه متمسك رجل وقفة نقف

 .ودينه ِإلسالمه ممثالً ليس املنكَرة بأفعاله املسلم أن كما للتصوف، ممثالً وشذوذه باحنرافه املتصوف
 النقي جوهره يف اِإلسالم يتحمل وأن ؟ اجلار بظلم اجلار يؤاخذ أن والدين احلق شريعة يف كان ومىت  

 .؟ الشاذين املتصوفة أخطاُء النقية الطيبة الفئة هذه ِإىل تنسب وأن ؟ املنحرفني املسلمني أخطاَء
 من املنحرفني الغالة هؤالء يستهدف ِإمنا الصوفية ِإىل منسوبة شاذة أفعال على العلماء بعض وِإنكار  

 يف تعاىل اهللا رمحه زروق أمحد الشيخ قال. منهم الناس الصوفية مرشدو حذَّر ولطاملا. التصوف أدعياء
 املتفقهني، من عليهم وكاملطعون األصوليني، من األهواء كأهل املتصوفة فغالةُ: (التصوف قواعد كتابه
درج قولُهم، يويبوال فعلُهم، تن كترقواعـد  [ِإخل) فيه وظهورهم له بنسبتهم الثابت احلق املذهب ي 

 ].١٣ص ،٣٥ قاعدة زروق أمحد للشيخ التصوف
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 أنه كما سواء، الصوفية كل فليس القيامة، يوم ِإىل الناس من طائفة كل يف موجود والشر اخلري ِإن  
 وفـيهم  الصـاحل  فـيهم  ِإذ ؛ سواء واألمراء التجارو والقضاة واملدرسني والفقهاء العلماء كل ليس

 تعـرف  احلق اعرِف اجلمهور عند فيه شبهة ال ظاهر أمر هذا األفسد، وفيهم الفاسد وفيهم األصلح،
 .بالرجال احلق ال باحلق الرجال ويعرف أهلَه،

 تعاىل، اهللا دين عن نالشاذي املنحرفني، املتصوفة من األدعياء هؤالء على العلماء أنكره ما ننكر وحنن  
 أثرهم، ونقتفي نعنيهم، الذين فهم تعاىل اهللا شرع على املستقيمون والسنة، بالكتاب املتمسكون وأما

 .م خلفها ِإىل سلفها من اِإلسالمية األمة علماء شهادة التايل الفصل يف لك وسنعرض
 

 التصوف أعداء
 

 واالفتراءات، األكاذيب أنواع بشىت واموه عليه، واوجم اِإلسالمي، التصوف يف طعنوا الذين ِإن  
 أن وِإما لِإلسالم، املتأصلة والعداوة احلقد ذلك على باعثهم يكون أن ِإما ؛ والزيغ باالحنراف ورموه
 .التصوف حبقيقة املطبق جهلهم اِإلمث هذا يف وقوِعهم سبب يكون

 الـذين  وعمالئهـم  وأذنام املستشرقني ةالزنادق من اِإلسالم أعداء فهم: األول الصنف أما -١  
 مسوم وبث معامله، وتشويه حصونه، ودك اِإلسالم لطعن البغيض، واالستعمار املاكرة الصليبية صنعتهم
 .أبنائه صفوف بني واخلصام الفرقة

 احلـروب  شـبح : حبث يف الطرق مفترق على اِإلسالم: كتابه يف أسد، حممد السيد كشفهم وقد  
 امسـه  وكان األصل فنمساوي املؤلف أما. ٥٢ص الطرق مفترق على اِإلسالم كتاب نظرا [الصليبية

 معاين ترمجة ِإىل احلاضر الوقت يف وينصرف" أسد حممد "باسم وتسمى اِإلسالم فاعتنق ليوبولدفايس،
 ].اِإلنكليزية اللغة ِإىل البخاري وصحيح الكرمي القرآن

 قوتـه،  سـر  يعرفوا كي مستفيضة دقيقة دراسة سالماِإل دراسة على املغرضون هؤالء عكف وقد  
. اخلبيثـة  ومآرم املاكرة أهدافهم ِإىل للوصول يسريون طريق أي ويف يلجون، باب أي من وِليعلموا
 .وغريهم الفرنسي وماسينيون اليهودي، وجولدزيهر اِإلنكليزي، نكلسون: كتام أشهر ومن

 

 فـِإذا  القـارىء،  ثقة ينالوا كي كتبهم بعض يف اِإلسالم وميدحون الدسم، يف السم يدسون فتارة  
 زوراً باِإلسـالم  ألصـقوها  بأباطيل قلبه وحشوا عقائده، يف شككوه أقواهلم ِإىل وركن ِإليهم، اطمأنَّ
 .وتاناً
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 علـى  املتبـاكي  الدين، على الغيور ثوب يلبسون أو املتجرد، العلمي الباحث صفة ينتحلون وتارة  
 أنـه  فيدعون النابض، وقلبه اِإلسالم روح أنه عرفوا وقد التصوف، على شعواء محلةً فيشنون ه،تراث

 ضـالة،  منحرفة وأفكار مكفرة بعقائد رجاله ويتهمون البوذية، أو النصرانية أو اليهودية من مقتبس
 .ذلك وغري األديان، ووحدة الوجود، ووحدة واالحتاد، باحللول كالقول

 علـيهم،  الـرد  تفاصيل يف ندخل وال املاكر، العدو شأن وهذا أعداء، ألم عليهم بنعِت ال وحنن  
 مث اِإلسالم يدعون مجاعة على نعتب ولكننا. اخلبيثة ومآرم أغراضهم علمنا أنْ بعد افتراءام وتفنيد
. التصوف وهو أال وجوهره، روحه يف اِإلسالم طعن يف وخصوصاً األلداء اخلصوم هؤالء آراَء يتبنون
 ِإخوتـه  لطعـن  حجـة  الكافرين املغرضني املتحاملني األعداء أقوال يتخذ أن عاقل ملسلم يِصح فهل

 .عظيم تان هذا سبحانك! ؟ املؤمنني
 مـن  بتنقيتـه  زعمهـم  يف خملصـني  اِإلسالم عن دفاعهم يف صادقني املستشرقون هؤالء كان ولو  

 !؟ حيام يف هلم منهجاً يتخذوه مل وِلم! ؟ يعتنقوه مل فلماذا له، وحبهم عليه وغريم الشوائب
 رجالـه  عـن  يأخـذوه  ومل اِإلسالمي التصوف حقيقة جهلوا الذين فهم: الثاين الصنف وأما -٢  

 وهـؤالء  والتـبني،  التمحيص عن بعيدة سطحية نظرة ِإليه نظروا بل ؛ املخلصني وعلمائه الصادقني
 :أقسام

 أدعياء من واملنحرفني الدخالء بعض وسلوك أعمال خالل من لتصوفا عن فكرم أخذوا قسم -أ  
 عن تصدر اليت املشوهة الوقائع بعض وبني الناصع، احلقيقي التصوف بني يفرقوا أن دون ؛ التصوف
 التصـوف  وأدعياء الصوفية بني حبث انظر [بصلة اِإلسالم ِإىل تمت ال واليت الصوفية على الدخالء

 ].الكتاب هذا يف  ٤٤٩ص
 ؛ دخيلـة  مسـائل  أو مدسوسة أمور من الصوفية السادة كتب يف وجدوه مبا خدعوا وقسم - ب  

 ص اِإلسـالمية  العلـوم  على الدس حبث انظر [تثبت أو حتقيق دون ثابتة، حقائق أا على فأخذوها
 مـراده،  غـري  على ففهموه الصوفية كتب يف الثابت الكالم أخذوا ِإم أو] الكتاب هذا يف ٣٩٨
 الصـوفية  كـالم  ِإىل يرجعوا أن دون اخلاصة، وأهوائهم احملدود، وعلمهم السطحي فهمهم حسب
 هـذا  لتأويـل  الكاشف والنور الناصع الضوء يعطي والذي الشريعة، لب عن حييد ال الذي الواضح
 ].الكتاب هذا يف  ٤١٥ ص التأويل حبث انظر [املتشابه الكالم

 الكـرمي  القرآن يف املتشاة القرآنية اآليات فأخذ ؛ ومرض زيغ قلبه يف الذي كمثل ذلك يف مثلهم  
 علـى  النور تلْقي اليت املُحكَمة القرآنية اآليات سائر ِإىل يلتفت أن دون واحنرافه، هواه حسب فأوهلا
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 أنزلَ ذيال هو{: حقهم يف تعاىل اهللا قال. أغراضها وتبني معانيها، وتوضح املتشاة اآليات هذه معاين
عليك الِكتاب هِمن آيات حكَماتم نه الكتاِب أُم روأُخ اتتشاا مفأم ِبعونَ زيغٌ قُلوِبِهم يف الذينفيت 
 ].٧: عمران آل[ }تأويِلِه وابتغاَء الفتنِة ابتغاَء منه تشابه ما
 صرحية عقائدهم الصوفية علماء عوض متحامل، مغرض أو أمحق جاهل على األمر يلتبس ولئال هلذا  

 ذكـر  فقد تعاىل، اهللا رمحه الدين حمي الشيخ ومنهم واجلماعة، السنة أهل مذهب عن حتيد ال واضحة
 ..وغريمها القشريية الرسالة صاحب وكذلك املكية، الفتوحات كتابه مطلع يف مفصلة واضحة عقيدته

 بينـا  كما املستشرقني عن وعلومهم فتهمثقا أخذوا الذين املخدوعون املغشوشون هم وقسم - ج  
 ومل. محيـد  حكـيم  مـن  ترتيل أو اجلدل، تقبل ال بدهيات كأا وأباطيلهم مزاعمهم وتبنوا سابقاً،
 ثقافتـهم  وجندوا أنفسهم نصبوا الذين املستشرقني هؤالء حقيقة ِإدراك ِإىل والذكاء الفطانة تسعفهم
 .وروحه جوهره يف وطعنه مله،معا بتشويه اِإلسالم، هلدم

 مـن  وال خـذهلم  من يضرهم ال احلق على ظاهرة طائفة فيها تزال ال اِإلسالمية األمة هذه أن ِإال  
 اهللا صـلى  اهللا رسول أن االعتصام كتاب يف صحيحه يف البخاري أخرج [اهللا أمر يأيت حىت خالفهم
 احلـديث  ومر" ظاهرون وهم اهللا أمر يهميأت حىت ظاهرين أميت من طائفة تزال ال: "قال وسلم عليه

 منـهم  ويصربون اهلدى، ِإىل ضل من يدعونَ قبيالً، حرم على الثقالن اجتمع ولو ،]٤٢ص وعزوه
 وسالمه اهللا صلوات الكرمي النيب دي اهتدوا والعمى، الضالل أهلَ اهللا بنور ويبصرون األذى، على
 ..الدهورو األزمان مر على بنوره واستضاءوا عليه،

  

 شهادات
 اِإلسالمية األمة علماء
 ورجاله للتصوف خلفها ِإىل سلفها من

 

 علمـاء  أكابر لبعض التصوف عن والشهادات األقوال من يسرياً طرفاً لك أنقل الرسالة هلذه ختاماً  
 .هذا يومنا ِإىل األول الصدر منذ والدعوة الفكر ورجال األمة،

 اِإلسـالم،  روح أنه لك وتبني التصوف جوهر عرفت أن بعد شهادات،ال هذه ِإىل حمتاجاً أراك وال  
 .واِإلحسان واِإلميان اِإلسالم: الثالثة الدين أركان وأحد

 علـى  وحكمـت  اِإلسالم، حقائق وجتاهلت النور، رؤية عن عميت قد النفوس بعض هناك ولكن  
 فِإىل متحيص، وال تبيٍن دون وفالتص أدعياء من واملبتدعني املنحرفني بعض أعمال خالل من الصوفية



  كتاب حقائق عن التصوف   ـــــــــــــــــــــــــــ 
 

 omc.shazly.www                                                                       ©موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية
  

-٢٨١-

 وضـرورته  التصـوف  أثر يدركوا كي ؛ األقوال هذه نسوق التصوف حبقيقة جاهل كل وِإىل هؤالء
 يف اِإلسـالم  انتشار يف ونتائجه التصوف مثرات على يطلعوا وكي النفوس، وذيب القلوب، ِإلحياء
 .األمصار وشىت الديار خمتلف

 
 :تعاىل اهللا رمحه حنيفة أبو اِإلمام -١
 رمحه النعمان حنيفة أيب األكرب اِإلمام عن املفصل الكالم واحلقيقة الشريعة بني حبث يف بك مر وقد  
 ابن العالمة ذكر كما امليدان، هذا فارس كان وأنه والطريقة، الشريعة يعطي كان أنه وكيف تعاىل، اهللا

 سـنة  بغداد يف تويف يعرف، أن من أشهر عة،األرب األئمة أحد حنيفة أبو [املشهورة حاشيته يف عابدين
 ].الكتاب هذا من) ٣٩٦ -٣٩٥ (انظر. هـ١٥٠

 
 :تعاىل اهللا رمحه مالك اِإلمام -٢
 فقـد  يتفقـه  ومل تصوف ومن تفسق، فقد يتصوف ومل تفقَّه من: (تعاىل اهللا رمحه مالك اِإلمام يقول  

 منت على الزرقاين اِإلمام شرح على العدوي علي مةالعال حاشية) [حتقَّق فقد بينهما مجع ومن تزندق،
 املتـوىف  القاري علي مال لِإلمام احللم وزين العلم عني وشرح. ١٩٥ص. ٣ج املالكي الفقه يف العزية

 سـنة  تـويف  املشهورين األربعة األئمة أحد تعاىل اهللا رمحه مالك واِإلمام. ٣٣ص. ١ج. هـ١٠١٤
 ].املنورة املدينة يف هـ١٧٩

 
 :تعاىل اهللا رمحه الشافعي ِإلماما -٣
 املشـهورين  األربعـة  األئمة أحد تعاىل اهللا رمحه الشافعي اِإلمام [تعاىل اهللا رمحه الشافعي اِإلمام قال  
 سـوى  رواية ويف حرفني، سوى منهم أستفد فلم الصوفية صحبت]: (هـ٢٠٤ سنة مصر يف تويف

 :كلمات ثالث
 .عكقط تقطعه مل ِإن سيف الوقت: قوهلم  
 .بالباطل شغلتك باحلق تشغلها مل ِإن نفسك: وقوهلم  
 ].١٥ص السيوطي الدين جالل لِإلمام العلية احلقيقة تأييد) [عصمة العدم: وقوهلم  
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 بطريـق  واالقتداء بالتلطُّف، اخللق وِعشرةُ التكلف، ترك: ثالث دنياكم من ِإيلَّ حبب: (أيضاً وقال  
 لِإلمـام " الناس ألسنة على األحاديث من اشتهر عما اِإللباس ومزيل اخلفاء كشف) ["التصوف أهل

 ].٣٤١ص. ١ج. هـ١١٦٢ سنة املتوىف العجلوين
 
 :تعاىل اهللا رمحه أمحد اِإلمام -٤
 سـنة  تويف املشهورين األربعة األئمة أحد تعاىل اهللا رمحه أمحد اِإلمام [تعاىل اهللا رمحه أمحد اِإلمام كان  

 باحلـديث،  عليك ولدي يا: (تعاىل اهللا رمحه اهللا عبد لولده يقول للصوفية تهمصاحب قبل] هـ٢٤١
 فلمـا . دينه بأحكام جاهالً أحدهم كان رمبا فِإم صوفية، أنفسهم مسوا الذين هؤالء وجمالسة وِإياك

 مبجالسة عليك ولدي يا: لولده يقول أصبح القوم، أحوال وعرف الصويف، البغدادي محزة أبا صحب
" القلـوب  تنوير) ["اهلمة وعلو والزهد واخلشية واملراقبة العلم بكثرة علينا زادوا ِفِإم القوم، ءهؤال
 ].هـ١٣٣٢ سنة املتوىف الكردي أمني الشيخ للعالمة ٤٠٥ص
 تعاىل اهللا رمحه القالنسي اهللا عبد بن ِإبراهيم عن تعاىل اهللا رمحه احلنبلي السفاريين حممد العالمة ونقل  
 يسـتمعون  ِإـم : قيل. منهم أفضل أقواماً أعلم ال: (الصوفية عن قال تعاىل اهللا رمحه أمحد ماماِإل أن

. ١ج"  اآلداب منظومـة  شرح األلباب غذاء..) ["ساعة اهللا مع يفرحوا دعوهم: قال ويتواجدون،
 ].١٢٠ص
 
 :تعاىل اهللا رمحه احملاسيب اِإلمام -٥
 ِإىل اهتـدى  حىت احلق ِإىل للوصول املرير جهاده عن متحدثاً ،تعاىل اهللا رمحه احملاسيب اِإلمام ويقول  

 فقد بعد، أما: (واِإلميانية واخللقية الصوفية احلياة وصف يف كتب ما أروع من وهو ورجاله، التصوف
 ؛ بسائرها أعلم واهللا ناجية، فرقة منها فرقة، وسبعني بضع على تفترق األمة هذه أن ِإىل البيان انتهى
 وأطلـب  القاصد، والسبيل الواضح املنهاج وألتمس األمة، اختالف أنظر عمري، من رهةب أزل فلم
 وجل عز اهللا كالم من كثرياً وعقلت العلماء، بِإرشاد اآلخرة طريق على وأستدل والعمل، العلم من

 يل، قـدر  ما ذلك من فعقلت وأقاويلها، مذاهبها يف ونظرت األمة، أحوال وتدبرت الفقهاء، بتأويل
 منهم، صنف كل ورأيت قليلة، عصابة منه وسلم كثري، ناس فيه غرق عميقاً، حبراً اختالفهم رأيتو

 :أصنافاً الناس رأيت مث خالفهم، ملن املهالك وأن تبعهم، ملن النجاة أن يزعم
 .عزيز ووجوده عسري، لقاؤه اآلخرة، بأمر العامل فمنهم  
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 .غنيمة عنه فالبعد اجلاهل، ومنهم  
 .هلا مؤثر بدنياه، مشغوف بالعلماء، ملتشبها ومنهم  
 .الدنيا عرض من بالدين ينال والعلو، التعظيم بعلمه ملتمس الدين، ِإىل منسوب علم، حامل ومنهم  
 .محل ما تأويل يعلم ال علم، حامل ومنهم  
ـ  قلـوب  ِإىل [لعلمه نفاذ وال عنده، غناء ال للخري، متحر بالنساك، متشبه ومنهم    وال ،]امعنيالس

 .رأيه على معتمد
 .والتقى الورع مفقود والدهاء، العقل ِإىل منسوب ومنهم  
 .يطلبون ورياستها يِذلون، وللدنيا واِفقون، اهلوى على متوادون، ومنهم  
 ويف يهرعـون،  مجعهـا  وِإىل يتكـالبون،  الدنيا وعلى يصدون، اآلخرة عن اِإلنس، شياطني ومنهم  

 واالستواء منكر، عندهم العرف بل موتى، العرف ويف أحياء، الدنيا يف فهم يرغبون، منها االستكثار
 .معروف] وامليت احلي بني[
 السـداد  بطلـب  املهتدين، هدى ِإىل فقصدت ذرعاً، بذلك وِضقت نفسي، األصناف يف فتفقدت  

 نبيه وسنة تعاىل اهللا ابكت من يل فتبين النظر، وأطلت الفكر، وأَعملْت العلم، واسترشدت واهلدى،
 .العمى يف املكث ويطيل احلق، عن ويضل الرشد، عن يعمي اهلوى اتباع أن األمة، وِإمجاع

  من حِذراً الناجية، الفرقة لطلب مرتاداً األمة اختالف عند ووقفت قليب، عن اهلوى بِإسقاط فبدأت 
 .نفسي ِلمهجِة النجاة سبيل وألتمس البيان، لقب االقتحام من متحرزاً اهلالكة، والفرقة املُردية األهواء

 فرائضه، وأداء اهللا بتقوى التمسك يف النجاة سبيل أن املرتل اهللا كتاب يف األمة باجتماع وجدت مث  
 عليه اهللا صلى برسوله والتأسي بطاعته، تعاىل هللا واِإلخالص حدوده، ومجيع وحرامه حالله يف والورع
 ووجـدت  واختالفاً، اجتماعاً فرأيت اآلثار، يف العلماء عند والسنن فرائضال معرفة فطلبت. وسلم
 العـاملني  اهللا عـن  الفقهـاء  وأمره، باهللا العلماء عند والسنن الفرائض علم أن على جمتمعني مجيعهم
 ؛ الـدنيا  علـى  اآلخرة واملؤثرين وسلم عليه اهللا صلى برسوله املتأسني حمارمه عن الورعني برضوانه
 .املرسلني وسنن اهللا بأمر املتمسكون كأُولئ
 علمهـم،  مـن  واقتبست بآثارهم، واملوصوفني عليهم اتمع الصنف هذا األمة بني من فالتمست  

 بـدأ  : "وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول قال كما مندرساً علمهم ورأيت القليل، من أقل فرأيتهم
 اِإلميـان  كتاب يف صحيحه يف مسلم أخرجه" [للغرباء فطوىب بدأ كما غريباً وسيعود غريباً، اِإلسالم
 األتقيـاء،  األوليـاء  لفقـد  مصيبيت فعظمت بدينهم، املتفردون وهم ،]عنه اهللا رضي هريرة أيب عن
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عامل طلب يف فانكمشت األمة، الختالف عمري من اضطراٍب على يفاجئين أن املوت بغتة وخشيت 
 قومـاً  بعبـاده  الـرؤوف  يل فقيض. النصح يف وال االحتياط يف رأقص ومل بداً، معرفته من يل أجد مل

 ووصـاياهم  ِإرشادهم ووجدت الدنيا، على اآلخرة وِإيثار الورع وأعالم التقوى دالئل فيهم وجدت
 وال معصـيته،  يف أبداً يرجون ال األمة، نصح على جمتمعني] ووجدم [اهلدى، أئمة ألفاعيل موافقة
 علـى  والشـكر  بالقضاء والرضا والضراء البأساء على بالصرب أبداً يرضون رمحته، من أبداً يقَنطون
 تعاىل، اهللا ِإىل اِإلنابة على العباد وحيثُّون وِإحسانه، أياديه بذكرهم العباد ِإىل تعاىل اهللا يحببون النعماء،
 حيـب  مبـا  علماء دينه، يف هاءفق وسنته، بكتابه وعلماء قدرته، بعظيم علماء تعاىل، اهللا بعظمة علماء
 عن متورعني واملراء، للجدال مبغضني واِإلغالء، التعمق تاركني واألهواء، البدع عن وِرعني ويكره،
 مطـاعمهم  يف ورعـني  جلـوارحهم،  مالكني ألنفسهم، حماسبني ألهوائهم، خمالفني والظلم االغتياب
 األقـوات،  مـن  بالبلْغـة  جمتزئني للشهوات، تاركني للشبهات، مجانبني أحواهلم، ومجيع ومالبسهم
 بينـهم،  مشـغولني  املعاد، من وِجلني احلساب، من مشِفقني احلالل، يف زاهدين املباح، من متقللني
 وأقاويـل  اآلخـرة  بأمر علماء يغنيه، شأن منهم امرىء لكل غريهم، دون من أنفسهم على مزِرين
 الدنيا سرور عن فشغلوا املقيم، واهلَم الدائم احلزن رثهمأو ذلك. العقاب وأليم الثواب وجزيل القيامة
 أن وعلمت صدري، هلا ضاق حدوداً للورع وحدوا صفات، الدين آداب من وصفوا ولقد. ونعيمها
 يل فتـبني  مثلـي،  حبـدوده  يقوم وال شبهي، فيه الغرق من ينجو ال حبر الورع وصدق الدين آداب
 ملن واملصابيح باملرسلني، واملتأسون اآلخرة بطريق العاملون أم وأيقنت نصحهم، يل واتضح فضلهم،
 .استرشد ملن واهلادون م، استضاء

 وال شيئاً، م أعدل ال لطاعتهم، حمباً آلدام قابالً فوائدهم من مقتبساً مذهبهم يف راغباً فأصبحت  
 أو بـه  أقر ملن النجاة ورجوت ضله،ف يل وأنار برهانه، يل اتضح علماً يل اهللا ففتح أحداً، عليهم أوثر

 علـى  متراكمـاً  الرين ورأيت خالفه، فيمن االعوجاج ورأيت به، عمل ملن بالغوث وأيقنت انتحله،
 علي، واجباً حبدوده والعمل انتحاله ورأيت فهمه، ملن العظمى احلجة ورأيت وجحده، جهله من قلب

 فيه وتقلَّبت أعمايل، عليه وبنيت ديين، أساس علتهوج بضمريي، عليه وانطويت سريريت، يف فاعتقدته
 مـا  حبـدود  القيام على يقويين وأن علي، به أنعم ما شكر يوِزعين أن وجل عز اهللا وسألت. بأحوايل
. ٣٢-٢٧ص الوصـايا  كتاب) [أبداً شكره أدرك ال وأين ذلك، يف بتقصريي معرفيت مع به، عرفين
 ].املعتمدة الصوفية الكتب أمهات من وهو. هـ٢٤٣ املتوىف حملاسيبا احلارث اهللا عبد أيب لِإلمام
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 :تعاىل اهللا رمحه البغدادي القاهر عبد -٦
: الِفـرقِ  بني الفَرق كتابه يف تعاىل اهللا رمحه البغدادي القاهر عبد املتكلمني حجة الكبري اِإلمام قال  
 أن اهللا أسـعدكم  اعلموا. واجلماعة سنةال أهل أصناف بيان يف الباب هذا فصول من األول الفصل(

 :الناس من أصناف مثانية واجلماعة السنة أهل
 والعقـاب  والثواب والوعيد الوعد وأحكام والنبوة التوحيد بأبواب علماً أحاطوا منهم صنف -١  

 ..والزعامة واِإلمامة االجتهاد وشروط
 الدين أُصول يف اعتقدوا الذين من ديثواحل الرأي فريقي من الفقه أئمة: منهم الثاين والصنف -٢  

 على اجلنة نعيم بدوام وقالوا واالعتزال، القدر من وتربؤا األزلية صفاته ويف اهللا يف الصفاتية مذاهب
 الثنـاء  وأحسنوا وعلي، وعثمان وعمر بكر أيب بِإمامة وقالوا الكفرة، على النار عذاب ودوام أهلها،
 األهـواء  أهـل  مـن  تربؤا الذين األئمة خلف اجلمعة وجوب أواور األمة، من الصاحل السلف على

 يف ويـدخل  الصحابة، ِإمجاع ومن والسنة القرآن من الشريعة أحكام استنباط وجوب ورأَوا الضالة،
 .عنهم اهللا رضي حنبل بن وأمحد حنيفة وأيب والشافعي مالك أصحاب اجلماعة هذه

 عليـه  النيب عن املأثورة والسنن األخبار بطرق علماً أحاطوا الذين هم: منهم الثالث والصنف -٣  
 خيلطـوا  ومل والتعديل، اجلرح أسباب وعرفوا منها، والسقيم الصحيح بني وميزوا والسالم، الصالة
 .الضالة األهواء أهل بدع من بشيء بذلك علمهم

 على وجروا والتصريف، والنحو األدب أبواب بأكثر علماً أحاطوا قوم: منهم الرابع والصنف -٤  
 .وسيبويه العالء بن عمرو وأيب كاخلليل اللغة أئمة سمِت

 آيـات  تفسري وبوجوه القرآن قراءات بوجوه علماً أحاطوا الذين هم: منهم اخلامس والصنف -٥  
 .الضالة األهواء أهل تأويالت دون السنة أهل مذاهب وفق على وتأويلها القرآن

 ورضوا فاعتربوا، واختربوا فأقصروا، أبصروا الذين الصوفية دالزها: منهم السادس والصنف -٦  
 والشـر،  اخلري عن مسؤول أُولئك كل والفؤاد والبصر السمع أن وعلموا بامليسور، وقنعوا باملقدور
 العبـارة  طريقَـي  يف كالمهـم  وجرى املعاد، ليوم اِإلعداد خري فأعدوا الذر، مثاقيل على وحماسب
 يتركونه وال رياء، اخلري يعملون ال احلديث، هلو يشتري من دون احلديث أهل سمِت على واِإلشارة
 ألمره، والتسليم عليه والتوكلُ تعاىل، اهللا ِإىل التفويض ومذهبهم التشبيه، ونفي التوحيد دينهم حياء،

 الفضـلِ  ذو واُهللا يشاُء من يؤِتيِه اِهللا فضلُ ذلك{. عليه االعتراض عن واِإلعراض رزقوا، مبا والقناعةُ
 ].٤: اجلمعة[} العظيِم
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 أعـداء  جياهـدون  الكفرة، وجوه يف املسلمني ثغور يف مرابطون قوم: منهم السابع والصنف -٧  
 .املسلمني محى وحيمون املسلمني

 الـيت  البقاع عامة دون السنة، أهل شعائر فيها غلب اليت البلدان عامة: منهم الثامن والصنف -٨  
 سـنة  املتـوىف  البغدادي القاهر عبد لِإلمام الِفرِق بني الفَرق..) [الضالة األهواء أهل ارشع فيها ظهر

 ].١٨٩ص. هـ٤٢٩
 
 :تعاىل اهللا رمحه القشريي اِإلمام -٧
: الصـوفية  عن متحدثاً املشهورة رسالته مقدمة يف تعاىل اهللا رمحه القشريي القاسم أبو اِإلمام وقال  
 اهللا صـلوات  وأنبيائه رسله بعد عباده من الكافة على وفَضلهم أوليائه، صفوة الطائفة هذه اهللا جعل(

 الغيـاث  فهم أنواره، بطوالع األمة بني من واختصهم أسراره، معادن قلوم وجعل عليهم، وسالمه
 حمل ِإىل ورقَّاهم البشرية، كدورات من صفَّاهم. باحلق احلق مع أحواهلم عموم يف والدائرون للخلق،

 أحكام جماري وأشهدهم العبودية، بآداب للقيام ووفقهم األحدية، حقائق من هلم جتلى مبا ملشاهداتا
 التقليـب  مـن  هلـم  سبحانه منه مبا وحتققوا التكليف، واجبات من عليهم ما بأداء فقاموا الربوبية،

 مـا  علـى  يتِكلوا ومل االنكسار، ونعت االفتقار بصدق وتعاىل سبحانه اهللا ِإىل رجعوا مث والتصريف،
 من وخيتار يريد، ما يفعل وعال جلَّ بأنه منهم علماً األحوال، من هلم صفا أو األعمال من منهم حصل
 حكـم  وعذابه فضل، ابتداء ثوابه حق، ملخلوق عليه يتوجه وال خلق، عليه حيكم ال العبيد، من يشاء
ـ ٤٦٥ سـنة  املتوىف القشريي اسمالق أيب لِإلمام القشريية الرسالة) [فصل قضاء وأمره بعدل، . هـ

 ].٢ص
 
 :تعاىل اهللا رمحه الغزايل اِإلمام -٨
 الضالل من املنقذ كتابه يف يتحدث تعاىل اهللا رمحه الغزايل حامد أبو اِإلمام اِإلسالم حجة ذا هو وها  
 :فيقول تعاىل اهللا ِإىل املوصلة احلقة وطريقتهم سلوكهم وعن الصوفية عن
 السـرية،  أحسن سريم وأن خاصة تعاىل اهللا لطريق السالكون هم الصوفية أن اًيقين علمت ولقد  (

 الصـوفية  علـى  أنكر من على رداً يقول مث.. األخالق أزكى وأخالقهم الطرق، أصوب وطريقتهم
 القلب تطهري - شروطها أول وهي - طهارتها طريقٍة يف القائلون يقول فماذا وباجلملة: عليهم وجم
 بالكلية القلب استغراق الصالة من التحرمي جمرى منها اجلاري ومفتاحها تعاىل، اهللا سوى عما بالكلية
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 سـنة  املتـوىف  الغـزايل  اِإلسالم حلجة الضالل من املنقذ) [اهللا يف بالكلية الفناء وآخرها اهللا، بذكر
 ].١٣١ص. هـ٥٠٥

 :تعاىل اهللا رمحه الرازي الدين فخر اِإلمام -٩
 فرق اعتقادات كتابه يف تعاىل اهللا رمحه الرازي الدين فخر اِإلمام الشهري واملفسر لكبريا العالمة قال  

 يذكر مل األمة، فرق حصر من أكثر أن اعلم: الصوفية أحوال يف الثامن الباب: (واملشركني املسلمني
 والتجـرد  تصفيةال هو تعاىل اهللا معرفة ِإىل الطريق أن الصوفية قول حاصل ألن خطأ، وذلك الصوفية

 الـنفس  وجترد بالفكر يشتغلون قوم واملتصوفة: أيضاً وقال.. حسن طريق وهذا البدنية، العالئق من
 تصـرفام  سـائر  يف تعـاىل  اهللا ذكر عن وبالَهم سرهم خيلو أالَّ وجيتهدون اجلسمانية، العالئق عن

 اعتقادات) [اآلدميني فرق خري هم وهؤالء وجل، عز اهللا مع األدب كمال على منطبعون وأعماهلم،
. هـراة  مبدينة هـ٦٠٦ سنة تويف ٧٣-٧٢ص الرازي الدين فخر لِإلمام واملشركني املسلمني فرق
] الرازي الدين فخر [أيامه أواخر ويف: (النشار سامي علي املسلمني فرق اعتقادات كتاب حمرر يقول
 بالعقـل  ثقتـه  فقلَّـت  قبل، من الغزايل حامد أليب حدث ما له حدث العلمي كماله أوج بلغ وقد

 صوفية حالة فأدركته ذاته، يف بالوجود اِإلحاطة يستطيع ال أنه متاماً وأدرك عجزه، وأحس اِإلنساين،
 .مستغيثاً فيصرخ نوبات وعظه جمالس بعض يف منها تنتابه كانت

 ال العامل طانسل يا: (فاستغاث حال له وحصلت الغوري، الدين شهاب السلطان حبضرة يوماً وعظ  
 ).يبقى الرازي تلبيس وال يبقى، سلطانك

 :كقوله الصوفية الرتعة عليها تغلب أشعاراً ونظم  
ــالُ  ــول عقـ ــدام العقـ ــةُ ِإقـ     ايـ
ــومنا  ــن ِجس ــٍة م ــا يف وحش     وأرواحن
ــا  ــولَ عمرن ــا ط ــن حبثن ــتفد م     ومل نس

١ 

 وأكثـــر ســـعي العـــاملني ضـــاللُ  
ــالُ     ــا أذى ووبـ ــلُ دنيانـ  وحاصـ
ــالوا     ــلَ وق ــه قي ــا في ــوى أنْ مجعن  س

١ 
 رسـالة  ِإرسال أثر على عريب بن الدين حمي األكرب بالشيخ قوية صلة الرازي الدين فخر لِإلمام وكان
 وهـذه  هلـا،  وشوقَه الوهبية العرفانية العلوم قيمة فيها له بني عريب، بن الدين حمي الشيخ من جاءته
 ابن اِإلمام ِإىل عريب بن الدين حمي الطريقة شيخ رسالة "وتسمى مبصر السلفية باملطبعة مطبوعة الرسالة
 األثري الراجقويت امليمين العزيز عبد وصححها وأبرزها نسخها" الرازي بفخر املعروف الري اخلطيب
 ].رسائل ثالث جمموعة يف ١٣٣٤ عام باهلند عليكرة يف اِإلسالمية باجلامعة املقرىء
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 :تعاىل اهللا هرمح السالم عبد بن العز ـ١٠

 بشيخ يلقب السالم عبد بن الدين عز [تعاىل اهللا رمحه السالم عبد بن الدين عز العلماء سلطان قال  
 مرتلة وبلغ اِإلمامة، ِإليه انتهت. هـ٦٦٠ سنة وتويف هـ،٥٧٧ سنة ولد العلماء وبسلطان العلماء
 للعلـم  ناشراً عاماً، عشرين من رأكث ا فأقام مصر ووفد بالشام، ولد. والورع الزهد مع االجتهاد
 السـهروردي،  الدين شهاب عن التصوف وأخذ كثرية، كتباً وألَّف. املنكر عن ناهياً باملعروف آمراً

: كالمه ومسع جملسه حضر ِإذا يقول وكان تعاىل، اهللا رمحه الشاذيل احلسن أيب الشيخ يد على وسلك
 ]:باهللا العهد قريب كالم هذا
 الرسوم، على غريهم وقعد ، وأخرى دنيا تنهدم ال اليت الشريعة قواعد على الصوفية من القوم قعد  (
 قربـات  عن فرع فِإنه العادات، وخوارق الكرامات من القوم يد على يقع ما ذلك، على يدلك ومما
 ألجـرى  الرضـى،  كـل  تعاىل احلق يرضي عمل، غري من العلم كان ولو عنهم، ورضاه هلم، احلق

 حامـد  للشيخ التحقيق نور) [هيهات هيهات بعلمهم، يعملوا مل ولو أصحام، يديأ على الكرامات
 ].٩٦ص صقر

 
 :تعاىل اهللا رمحه النووي اِإلمام -١١

 : مخسة التصوف طريق أصول: املقاصد رسالته يف تعاىل اهللا رمحه النووي اِإلمام قال  
 .والعالنية السر يف اهللا تقوى -١  
 .واألفعال قوالاأل يف السنة اتباع -٢  
 .واِإلدبار اِإلقبال يف اخللق عن اِإلعراض -٣  
 .والكثري القليل يف اهللا عن الرضى -٤  
 وأصـول  والعبـادة  التوحيد يف النووي اِإلمام مقاصد) [والضراء السراء يف اهللا ِإىل الرجوع -٥  

 ].نوى: تسمى الشام قرى من قرية يف هـ٦٧٦ سنة النووي اِإلمام تويف ٢٠ص التصوف
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 :تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن -١٢
 جمموع من العاشر اجلزء يف والسنة بالكتاب الصوفية متسك عن تعاىل اهللا رمحه تيمية بن أمحد حتدث  

 عيـاض،  بـن  الفضـيل  مثل السلف مشايخ كجمهور السالكني من املستقيمون فأما: (فقال فتاويه
 حممـد،  بن واجلنيد السقطي، والسري الكرخي، معروفو الداراين، سليمان وأيب أدهم، بن وإبراهيم
 وغريهم البيان، أيب والشيخ محاد، والشيخ] اجليالين [القادر عبد الشيخ ومثل املتقدمني، من وغريهم

 األمـر  عن خيرج أن املاء، على مشى أو اهلواء، يف طار ولو للسالك يسوغون ال فهم املتأخرين، من
 عليه دل الذي احلق هو وهذا. ميوت أن ِإىل احملظور ويدع املأمور يعمل أن عليه بل الشرعيني، والنهي
. ١٠ج تيميـة  بـن  أمحـد  فتاوى جمموع) [كالمهم يف كثري وهذا السلف، وِإمجاع والسنة الكتاب

 ].٥١٧-٥١٦ص
 

 :تعاىل اهللا رمحه الشاطيب اِإلمام -١٣
  موسى بن ِإبراهيم هو الشاطيب [الشاطيب اِإلمام: عنوان حتت" احملمدية العشرية جملة املسلم "ذَكَرت 

 كتـاب : (خليل أمحد النقى أيب للسيد سلفي صويف]. هـ٧٩٠ سنة املتوىف املالكي الغرناطي اللخمي
 ِإسحاق أيب الشيخ يف ويرون آرائهم، لبعض أساسياً مرجعاً املُتسلِّفة يعتربها اليت الكتب من االعتصام
 اِإلسـالمي،  التصـوف  عن كرمية فصوالً هذا كتابه يف الشاطيب اماِإلم عقد وقد هلم، ِإماماً الشاطيب
 لـه  وتسـلم  األلسن، له خترس مبا هناك املقام ووفَّى مبتدعاً، هو وليس الدين، صميم من أنه وأثبت
 :يقول الشاطيب اِإلمام ِإىل فاستمع والقلوب، العقول

 
 الشـرع  يف يأت مل ما والتزام االتباع يف نمتساهلو أم الصوفية يف يعتقدون اجلهال، من كثرياً ِإن  

 بنـوا  شيء فأول. به يقولوا أو يعتقدوه أن ذلك من وحاشاهم عليه، ويعملون به يقولون مما التزامه،
 حنلتـهم  وعمود مأخذهم، وحافظ مذكِّرهم زعم حىت خالفها، ما واجتناب السنة اتباع طريقهم عليه
 املسـلمني  أن فذكر. البدع أهل عن به انفراداً التصوف باسم اختصوا ِإمنا ِإم: القشريي القاسم أبو
 ال ِإذ الصـحبة،  سوى علٍَم باسم عصرهم يف أفاضلهم يتسم مل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعد

 ممن الناس خلواص فقيل املراتب، وتباينت الناس، اختلف مث التابعون، يليهم من مسي مث فوقها، فضيلةَ
 زهـاداً  فـيهم  أن فريق كل وادعى البدع ظهرت مث: قال. والعباد الزهاد: الدين يف عناية شدة هلم
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 باسـم  الغفلـة  عن قلوم واحلافظون اهللا، مع أنفسهم املراعون السنة، أهل خواص فانفرد وعباداً،
 ].هـ١٣٧٣ سنة القعدة ذي عدد احملمدية، العشرية جملة املسلم) [أعلم واهللا تغنم، فتأمل التصوف،

 
 :تعاىل اهللا رمحه خلدون ابن -١٤

 احلادثة الشرعية العلوم من العلم هذا: (التصوف علم عن كالمه يف تعاىل اهللا رمحه خلدون ابن وقال  
 ومـن  والتابعني الصحابة من وكبارها األمة سلف عند تزل مل القوم هؤالء طريقة أن وأصله امللة، يف

 عـن  واِإلعراض تعاىل، اهللا ِإىل واالنقطاع العبادة على العكوف وأصلُها واهلداية، احلق طريقةَ بعدهم
 يف اخللـق  عن واالنفراد وجاه، ومال لذة من اجلمهور عليه يقِبل فيما والزهد وزينتها، الدنيا زخرف
 الثـاين  القرن يف الدنيا على اِإلقبال فشا فلما والسلف، الصحابة يف عاماً ذلك وكان. للعبادة اخللوة
 ابـن  مقدمة) [الصوفية باسم العبادة على املقبلون اختص الدنيا، خمالطة ِإىل الناس وجنح بعده، وما

 هـ٧٣٢ عام ولد احلضرمي خلدون بن حممد بكر أيب الشيخ بن الرمحن عبد وهو. ٣٢٨ص خلدون
 ].هـ٨٠٨ سنة وتويف

 
 :تعاىل اهللا رمحه السبكي الدين تاج -١٥

 عنـوان  حتـت  الـنقم،  ومبيد النعم معيد كتابه يف تعاىل اهللا رمحه السبكي ينالد تاج الشيخ وقال  
 عن ناشئاً تشعباً فيهم األقوال تشعبت وقد. وِإياهم حنن اجلنة يف ومجعنا وبياهم اهللا حياهم: (الصوفية
 ال ألنه عليهم الوقف يصح ال: اجلويين حممد أبو الشيخ قال حبيث ا، املُتلبسني لكثرة حبقيقتهم اجلهل

م صحته، والصحيح. هلم حدمث.. بالعبـادة  األوقـات  أغلب يف املشتغلون الدنيا عن املعرضون وأ 
 بذكرهم، الرمحة ترجتى الذين وخاصته اهللا أهل أم واحلاصل: قال أن ِإىل التصوف تعاريف عن حتدث

 لِإلمام ١١٩ص النقم ومبيد النعم معيد كتاب) [م وعنا عنهم اهللا فرضي بدعائهم، الغيث ويسترتل
 ].هـ٧٧١ سنة املتوىف السبكي الوهاب عبد الدين تاج
 

 :تعاىل اهللا رمحه السيوطي الدين جالل -١٦
 ِإن: (العليـة  احلقيقـة  تأييـد  كتابه يف تعاىل اهللا رمحه السيوطي الدين جالل املشهور العالمة وقال  

 الـنفس  مـن  والتـربي  ، البدع وترك السنة اتباع على مداره وِإن شريف، علم نفسه يف التصوف
 وطلـبِ  وبقضـائه،  به والرضى هللا، والتسليِم واختياراا، ومراداا وأغراضها وحظوظها وعوائدها
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 منهم، وليسوا بأهله تشبهوا قوم من الدخيل فيه كثر قد أنه أيضاً وعلمت.. سواه ما واحتقاِر حمبته،
 الصـنفني  بني للتمييز العلم أهلُ فوجه باجلميع، الظن ِإساءة ِإىل ذلك فأدى منه، ليس ما فيه فأدخلوا

علموقد الباطل، أهل من احلق أهل لي فلـم  الصـوفية  على الشرع أئمة أنكرها اليت األمور تأملت أر 
 وليسـوا  صـوفية  أم ادعوا الذين والغالةُ البدع أهل ا يقول وِإمنا منها، بشيء يقول حمقِّقَاً صوفياً
 ].هـ٩١١ سنة املتوىف السيوطي الدين جالل للعالمة. ٥٧ص العلية احلقيقة تأييد) [منهم

 
 :تعاىل اهللا رمحه عابدين ابن -١٧

 اهللا رمحه عابدين بابن املشهور أمني حممد الشيخ الشهري والفقيه الكبري العالمة احملققني خامتة وحتدثَ  
 حكِْم يف الغليل وبلُّ العليل شفاء [السابعة الرسالة عابدين ابن لرسائ جمموعة املسمى كتابه يف تعاىل

 ِقبـل  مـن  واخلتمات، املآمت يف جيري مما الدين على الدخيلة البدع عن] والتهاليل باخلتمات الوصية
 ال حىت الصادقني الصوفية عن الكالم استدرك مث الصوفية، اسم وانتحلوا العلم، بِزي تزيوا أشخاص
 خصلة كل عن املربئني الصوفية ساداتنا من الصدِق مع لنا كالم وال: (فقال عامة عنهم يتكلم نهأ يظن
 اهللا مـع  دعوهم: فقال ؟ ويتمايلون يتواجدون أقواماً ِإن: اجلنيد سيدنا الطائفتني ِإمام سئل فقد ردية،
 حـرج  فال ذرعاً وضاقوا فؤادهم، النصب ومزق أكبادهم، الطريق قطَّعت قوم فِإم يفرحون، تعاىل
 اِإلمـام  ذكـره  ما ومبثل.. صياحهم يف عذرم مذاقهم ذُقْت ولو حلاهلم، مداواةً تنفسوا ِإذا عليهم
 :قال حيث ذلك عن استفيت ملا باشا كمال ابن النحرير العالمة أجاب اجلنيد،

    ما يف التواجـِد ِإن حقَّقْـت مـن حـرجٍ          
     وحـق ِلمـن    فقمت تسعى علـى ِرجـلٍ     

١ 

ــاسِ    ــن ب ــت م ــِل ِإن أخلْص  وال التماي
 دعــاه مــواله أن يســعى علــى الــراِس  

١ 
 األعمال، أحسن ِإىل أوقام الصارفني للعارفني والسماع الذكر عند األوضاع من ذكر فيما الرخصة
 ِإالَّ يشتاقون وال ِإلله،ا من ِإال يستمعون ال فهم األحوال، قبائح عن أنفسهم لضبط املالكني السالكني

 سرحوا وِإن استراحوا، شهدوه وِإن صاحوا، وجدوه وِإن باحوا، شكروه وِإن ناحوا، ذكروه ِإنْ ؛ له
 طرقته من فمنهم ِإراداته، موارد من وشربوا بغلباته، الوجد عليهم غلب ِإذا. ساحوا قربه حضرات يف

 عليهم طلع من ومنهم وطاب، فتحرك اللطف بوارق له بِرقت من ومنهم وذاب، فخر اهليبة طوارق
ما هذا. وغاب فسكر القرب مطلع من اِحلب نبالصواب أعلم واهللا اجلواب، يف يل ع. 

 العليـة  الـذات  بوصف ِإال يكون وال الربانية، واحلقائق اِإلهلية، املعارف ينتج مساعهم فِإن وأيضاً  
 .ويةالنب واملدايح اِحلكَِمية، واملواعظ
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 ذات يف واهليـام  الشوق نفسه من ووجد مشرم، من وذاق م، اقتدى من مع أيضاً لنا كالم وال  
 وبـل  العليل شفاء السابعة، الرسالة) [ِإخل.. اللئام الفسقة العوام، هؤالء مع كالمنا بل العالَّم، امللك
 سـنة  ولـد  عابدين بنا الكبري للفقيه ١٧٣-١٧٢ص والتهاليل باخلتمات الوصية حكم يف الغليل

 ].ترمجته من شيئاً سابقاً ذكرنا وقد هـ١٢٥٢ وتويف ١١٩٨
 

 :تعاىل اهللا رمحه عبده حممد الشيخ -١٨
 الشيخ املرحوم عنه نقلها التصوف، يف عبده حممد الشيخ رأي عنوان حتت مقالة املسلم جملة ذكرت  
 بعـض  علـى  اشتبه قد: تعاىل اهللا هرمح عبده حممد الشيخ قال: (فقال اِإلبداع رسالة يف حمفوظ علي

 سـقوط  يف السبب مجاله، شوهت اليت والعادات البدع من فيه حدث وما اِإلسالم تاريخ يف الباحثني
 وبعدهم بدينهم اجلهل يف املسلمني لوقوع األسباب أقوى من التصوف أن فظنوا اجلهل، يف املسلمني

 لك فنذكر ظنوا، كما األمر وليس األعمال، صحة رومدا النجاة، أُس هو الذي اخلالص التوحيد عن
 .ذلك بعد أمره ِإليه آل وما اِإلمجال، وجه على منه الغرض

 األمـر  أول يف منه املقصود وكان عظيم، شأن له فكان لِإلسالم، األوىل القرون يف التصوف ظهر   
 وتعريفهـا  هلا، وجداناً علهوج ِإليه، وجذا الدين بأعمال وترويضها النفوس، وذيب األخالق تقومي
 اجلـوارح  بأعمال املتعلقة األحكام ظواهر عند وقفوا الذين الفقهاء وكان. بالتدريج وأسراره ِحبكَمه

 للفقهـاء  السلطة وكانت واِإلحلاد، بالزيغ ويرموم الدين، أسرار معرفة عليهم ينكرون واملعامالت
 واالصـطالحات  الرموز ووضع أمرهم، ِإخفاء ِإىل الصوفية فاضطر ِإليهم، والسالطني األمراء حلاجة
 معنا يكون أن حيب فيمن البد: فقالوا طويل، واختبار بشروط ِإال معهم أحد قبول وعدم م، اخلاصة
 أخالق خيتربون فكانوا ينقطع، أن وِإما يصل أن ِإما السلوك وبعد فسالكاً، فمريداً طالباً أوالً يكون أن

 على الوقوف جمرد يقصد ال العزمية، صادق اِإلرادة صحيح أنه ليعلموا ويالً،ط زمناً وأطواره الطالب
 احملـرم  غـرة  - السادس العدد - املسلم جملة) [فشيئاً شيئاً بالتدريج يأخذونه الثقة وبعد أسرارهم،
 ].مصر يف هـ١٣٢٣ وتويف. هـ١٢٦٦ عبده حممد الشيخ ولد. ٢٤ص. هـ١٣٧٨
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 :تعاىل اهللا هرمح أرسالن شكيب األمري -١٩
 ضـة : عنـوان  حتت تعاىل اهللا رمحه أرسالن شكيب لألمري اِإلسالمي العامل حاضر كتاب يف جاء  

 أتبـاع  عند جديدة ضة حصلت عشر والتاسع عشر الثامن القرن ويف: (وأسباا أفريقيا يف اِإلسالم
 .سنوسيةوال التيجانية: مها طريقتان، ووجدت والشاذلية، القادرية: الطريقتني

 مصب بقرب اليت بنني ِإىل السنيغال من أفريقيا غريب يف اِإلسالمي الدين مبشري أمحس هم فالقادرية  
 السـونينكة  من الذين التجار وجتد والتعليم، بالتجارة سلمية بطريقة اِإلسالم ينشرون وهم. النيجر

. القادرية الطريقة مريدي من لهمك وماسينة، كارتا بالد ويف النيجر مدن على املنتشرين واملاندجولة
بل فقط، الطريقة زوايا يف ليس كتاتيب ويفتحون والتعليم، الكتابة مهنة يف خيدمون من مريديهم وِمن 
 تالميـذهم  من النجباء ويرسلون التعليم، أثناء اِإلسالمي الدين الزنج صغار فيلقِّنون القرى، كل يف
. مبصـر  األزهـر  واجلـامع  بفاس القرويني وجامع قريوانوال طرابلس مدارس ِإىل الزوايا نفقة على

 املسيحي التبشري مقاومة ألجل البالد تلك ِإىل ويعودون أساتذة، أي جمازين، طلبة هناك من فيخرجون
 ].٣٩٦ص. ٢ج" اِإلسالمي العامل حاضر) ["السودان يف
 فـارس  من جيالن يف ملوجودا اجليالين القادر عبد وكان: (فقال القادرية الطريقة شيخ عن وحتدث  

 زالـت  فلما أسبانيا، ِإىل طريقته ووصلت عددهم، يحصى ال أتباع وله النشأة، زكي عظيماً متصوفاً
 زالـت  الطريقة هذه أنوار وبواسطة فاس، ِإىل القادرية الطريقة مركز انتقل غرناطة من العرب دولة
 اخلـامس  القـرن  يف اليت هي الطريقة هذه أن كما واجلماعة، بالسنة ومتسكوا الرببر، بني من البدع
 .أفريقيا غريب زنوج يدها على اهتدى عشر،

 ـر  وتبعوا وبوركو، والبافريمي وادي يف طريقتهم نشروا فالسنوسية: فقال السنوسية عن وحتدث  
ـ  وبواسطة. اِإلسالم ِإىل القبائل تلك يهدون جندهم حيث األدىن النيجر بلغوا أن ِإىل بينوى  يةالسنوس
 الطريقـة  مريدي عدد ويقوم أفريقيا، أواسط يف العام اِإلسالم مركز هي تشاد حبرية نواحي صارت
 مـن  صـغاراً  األرقـاء  يشـتروا  أن هي التبشري يف اجلماعة هؤالء وطريقة ماليني، بأربعة السنوسية
 العلـم  لحتصـي  وأكملـوا  أشدهم بلغوا مىت مث وغريها، وغذامس جغبوب يف ويربوهم السودان،
 .الفتيشية على الباقني جلدم أبناء يهدون السودان، أطراف ِإىل وسرحوهم أعتقوهم،

 الداخليـة،  أفريقيا مجيع يف اِإلسالم دعاية ِلبثِّ السنوسية مبشري من مئات سنة كل يرحل وهكذا  
 وأخـوه  هـدي امل حممد سيدي حذَا ولقد غرباً، السينغامبية سواحل ِإىل شرقاً، الصومال سواحل من

 مـن  اِإلسالم ختليص وهو أال توخاه، الذي الغرض ِإىل السعي يف والدمها حذو الشريف حممد سيدي
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 الطرق هذه مريدي فِإن: وباِإلمجال. اخللفاء عصر يف كانت كما العامة اِإلمامة وِإعادة األجنيب، النفوذ
 ].٤٠٠ص. ٢ج" اِإلسالمي العامل حاضر [")أفريقيا يف ِإليه ووفِّقُوا اِإلسالم، نشر يف سعوا الذين هم
 الـذين  الغيـر  احلُمس السنوسني املبشرين من أقطع دليل وأي: (بقوله أيضاً السنوسية عن وحتدث  

 مبشـرين  وثنية بالد كل جيوبون انفكوا وما املؤلَّفِة، باأللوف يعدون وهم الصحراء، زوايا خرجتهم
 أفريقيـا  غـريب  يف املسـلمون  املبشرون ا قام اليت األعمال وهذه. ماِإلسال ِإىل داعني بالوحدانية
 من كبري عدد اعترف وقد الكربى، العجائب من لَعجيبةٌ اليوم ِإىل عشر التاسع القرن خالل وأوسطها
 يف ليفـوز  اِإلسـالم  ِإن: سنة عشرين منذ الصدد هذا يف اِإلنكليز أحد قال فقد األمر، ذا الغربيني
 وحيـث  الصـباح،  فلق من الظالم اختفاء أمامه ِمن ختتفي الوثنية حيث عظيماً، فوزاً ريقياأف أواسط
 ].٣٠١ص. ١ج" اِإلسالمي العامل حاضر..) ["اخلرافات من خرافة كأا النصرانية الدعوة

 عبـد  عن أخذ الشاذيل، احلسن أيب ِإىل فنسبتها الشاذلية وأما: (فقال الشاذلية الطريقة عن وحتدثَ  
 ميالدية، ١١٢٧ سنة ِإشبيلية يف مدين أيب والدة وكانت مدين أيب عن أخذ الذي مشيش، بن السالم
 مـن  وهـي .. كثري خلق وتبعه جباية، يف التصوف يعلم استقر مث احلرام، البيت وحج فاس، يف وقرأ

 اخهاأشـي  من وكان. مراكش يف بوبريت ومركزها املغرب، يف التصوف أدخلت اليت الطرق أوليات
 ِإىل امتدت شديدة دينية محاسة مريديه عند أوجد الذي م١٨٢٣ سنة املتوىف الدرقاوي العريب سيدي
" اِإلسـالمي  العامل حاضر) ["الفرنسي الفتح مقاومة يف فعال دور للدرقاوية وكان األوسط، املغرب

 ].٣٠١ص. ١ج
 هـذه  أسـباب  وأكثر: (قالف أفريقيا يف اِإلسالم ضة عن موضوعه أرسالن شكيب األمري وختم  

 ].٣٠١ص. ١ج" اِإلسالمي العامل حاضر) ["باألولياء واالعتقاد التصوف ِإىل راجعة األخرية النهضة
 

 :تعاىل اهللا رمحه رضا رشيد الشيخ -٢٠
 يطاوهلم ال الدين، أركان من عظيم بركن الصوفية انفرد لقد: (تعاىل اهللا رمحه رضا رشيد الشيخ قال  
 الطائفة هذه شيوخ كتب امللة، يف العلوم دونت ملا مث وحتققاً، وختلقاً علماً التهذيب ووه مطاول، فيه
 ].٧٢٦ص األوىل السنة املنار جملة..) [النفس وحماسبة األخالق يف
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 :تعاىل اهللا رمحه الطباخ راغب حممد الشيخ -٢١
 كـان  فـِإذا : (اِإلسالمية لثقافةا كتابه يف تعاىل اهللا رمحه الطباخ راغب حممد واملؤرخ األستاذ قال  

 من الغاية هو وذلك املقصد، ونعم املذهب فنعم األخالق، وتصفية النفوس تزكية عن عبارة التصوف
 مكارم ألمتم بعثت ِإمنا: "والسالم الصالة عليه عنه احلديث ففي والسالم، الصالة عليهم األنبياء بعثة

 وأخرجه عنه، اهللا رضي هريرة أيب عن اخللق حسن باب يف رداملف األدب يف البخاري رواه" [األخالق
 سـرية  تأملنا وقد]. مسلم شرط على صحيح: وقال النبوية الترمجة يف واحلاكم والبيهقي أمحد اِإلمام
 األخـالق  مكـارم  علـى  مبنية مجيلة حسنة سرية فوجدناها اِإلسالم، من األوىل القرون يف الصوفية
 القاسم أبو الطائفة هذه سيد بذلك صرح وقد. والسنة الكتاب على منطبقة والعبادة، والورع والزهد
 الكتاب بأصول مقيد هذا مذهبنا: قال حيث خلِّكَانْ ابن تاريخ يف ترمجته يف كما تعاىل اهللا رمحه اجلنيد
 .والسنة

 لق،اخل على مسدودة كلها الطرق: اجلنيد وقال: ١٧٤ص ١ج الزبيدي للعالمة اِإلحياء شرح ويف  
. ١٩ص] القشريية [الرسالة يف ترمجته يف وهي. وسلم عليه اهللا صلى الرسول أثر اقتفى من على ِإال

 علمنـا  ألن األمـر،  هذا يف به يقتدى ال احلديث، يكتب ومل القرآن، حيفظ مل من: اجلنيد قال: وفيها
 وقال. والسنة الكتاب بأصول مقيد هذا مذهبنا: اجلنيد عن السند بعد قال مث. والسنة بالكتاب مقيد
  .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حبديث مشيد هذا ِعلْمنا: اجلنيد

 وال ورعـه،  نور معرفته نور يطفئ ال الذي وهو: معان لثالثة اسم التصوف: السقطي سري وقال  
 .اىلتع اهللا حمارم هتك على الكرامات حتمله وال الكتاب، ظاهر عليه ينقضه علٍم بباطِن يتكلم

 ِإليك تسبق علم كل: كالمه ومن الشاذيل، احلسن أيب ترمجة يف ٢٧٩ص. ٥ج الذهب شذرات ويف  
 .والسنة بالكتاب وخذ به، فارم به وتلتذ النفس ومتيل اخلواطر، فيه
 لِإلمام التصوف أهل ملذهب التعرف كتاب يف منثورة جتدها كثرية، عبارات الباب هذا يف ولغريهم  

 ..وغريمها القشريية الرسالة ويف الكالباذي،
 عصـورهم  يف قـاموا  قـد  والعبادة، والزهد والورع النفس ذيب من به اتصفوا ما فوق وهؤالء  

 الـدنيا  على التكالب عن الناس وصدهم ِإليه، والدعوة احلق، ِإىل اخللق ِإرشاد من ؛ عليهم بالواجب
 يف االمـاك  ِإىل يـؤدي  ممـا  امللذاتو الشهوات يف واالسترسال كان، وجه أي من حطامها ومجع

 وظهـور  الفوضى، انتشار ذلك نتيجة وتكون له، اِإلنسان خِلق وما الواجبات عن والغفلة احملرمات
 .واهلرج البغي وكثرة الفساد،
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 حـراس  هـم  قلوم، ينابيع من تفجرت اليت واحلقائق واِحلكَِم وِإرشادهم، بوعظهم هؤالء فكان  
 قيام وهي احلقيقية، السعادة ِإىل والدعاة الرشاد، وسبل احلق مناهج ِإىل األمة بيد واآلخذين األخالق،
 األمـة  هـذه  يف السامعني مجلة يف فكانوا الدنيا، من نصيبه نسيانه عدم مع به أُمر ما جبميع اِإلنسان
 املنكـرِ  عـنِ  وينهـونَ  عروِفبامل ويأمرونَ اخلِري إىل يدعونَ أُمةٌ منكُم ولْتكُن{: تعاىل لقوله وايبني
ونَ هم وأولئك١٠٤: عمران آل[} املُفِْلح.[ 

  م الوضاح، ونورها الوهاج وسراجها األمة وسادة امللة أعالم هم الصوفية فسلفمـن  وبأمثاهلم و 
 أحـوال  وانتظمـت  القـومي،  املنهاج وسلكت املستقيم، الصراط ِإىل األمة اهتدت والفقهاء احملدثني
 .عظيماً فوزاً وفازوا معادهم، أُمور وصلحت شهم،معا
 باأللوف، يعدون أتباع منهم للواحد كان قد منهم الكثري أن جند وترامجهم، الصوفية آثار تتبعنا وِإذا  

 اُأللفـة  أواصر ِإليه واملنتسبني أتباعه بني فتمكنت ؛ سابقيه وبني بينه آخى شخص ِإليه انتسب كلما
 كـبريهم  ورحـم  فقريهم، على غنيهم وعطف باحلق، وتواصوا بينهم، فيما سواوتوا احملبة، وروابط
 واالنقيـاد  الطاعة منتهى يف وكانوا الواحد، كاجلسد وصاروا ِإخواناً، اهللا بنعمة فأصبحوا صغريهم،
 .ِإشاراته ألدىن ويتبادرون أوامره، وميتثلون لقعوده، ويقعدون لقيامه، يقومون لشيخهم،

 قصـدوا  مـىت  واألمراء امللوك أن اِإلسالمية األمة يف احلسنة وآثارهم الصوفية عمالأ جليل ومن  
 ولعظيم. اجلهاد ِإىل اخلروج على أتباعهم يحرضون ِإيعاز وبغري بِإيعاز، هؤالء من الكثري كان اجلهاد،
 عـدد  بذلك عفيجتم ااهدين، سلك يف االنتظام ِإىل يبتدرون كانوا هلم وانقيادهم فيهم، اعتقادهم
 ؛ وحيرضـون  بأنفسهم،ويدافعون اجليوش يرافقون أولئك كان ما وكثرياً ممالكهم، أطراف من عظيم
 .والنصر للظفر سبباً ذلك فيكون

 قـد  العمل هذا مثل أن ننسى ال أننا على كثرياً، شيئاً ذلك من وجدت التاريخ بطون تتبعت وِإذا  
 .العاملني لماءوالع احملدثني من كثري يف كان

 املنسوبني ِإخوام بني وخصوصاً دنياهم أمور يف الناس بني اختالف حصل ِإذا أنه الصوفية آثار ومن  
 عن ويستغنون راضون، وهم ويعودون اهللا، أنزل مبا بينهم فيفصل شيخهم، ِإىل يرجعون فِإم ِإليهم،
 .اخلصومات من بينهم ما لفصل احلكام ِإىل الترافع

 الناس بعض كان بل بقاياهم، بعض من القرن هذا أوائل يف بآذاننا ومسعناه بأعيننا، شاهدناه مما وهذا  
 عنـه  الشيخ يبلغ أن خشية احلق حظرية ِإىل هذا فيعود ينصفه، مل ِإن الشيخ ِإىل بالشكوى أخاه ينذر
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 األستاذ الكبري لمؤرخل اِإلسالمية الثقافة) [حسنة وسريته طيبة لديه مسعته تبقى أن حيرص وهو شيئاً،
 ].حلب يف هـ١٣٧٠ وتويف هـ١٢٩٣ ولد ٣٠٤-٣٠٢ص الطباخ راغب حممد

 
 :الشرباصي أمحد -٢٢

 جملة يف الشريف األزهر يف واملدرس املعروف اِإلسالمي الكاتب الشرباصي أمحد الشيخ األستاذ قال  
 وتعريفـه  التصـوف  عـن  حتدث أن بعد الصوفية، عند األخالق: عنوان حتت االجتماعي اِإلصالح
 اِإلسـالم  رسول حدده الذي اِإلحسان مرتبة الكاملة،هي التصوف حقيقة أن أعتقد وأنا: (واشتقاقه
 تكن مل فِإن تراه، كأنك اهللا تعبد أن اِإلحسان: "قال حني جربيل حديث يف والسالم الصالة عليه حممد
 أن تفهم هذا ومن]. عنه اهللا رضي عمر نع اِإلميان كتاب يف صحيحه يف مسلم رواه" [يراك فِإنه تراه
 .خارجون حقيقته عن فهم العميق، الدقيق القانون ذلك عليهم ينطبق ال التصوف أدعياء من كثرياً

 شخصية به تتغلب سليماً، ذوقاً ِإال ليس الكرمي واخلُلُق. الذوق تربية هو الواقع يف التصوف وأساس  
 .لناسا حياة يف احليوان شخصية على اِإلنسان

 العمـاد  منـاهجهم،هي  يف األخـالق  جعلوا لقد بل باألخالق، االهتمام أكرب الصوفية اهتم وقد  
 ملـا  األخالق كلمة بدهلا ووضعت التصوف، كلمة رفعت لو حبيث كله، أمرهم عمود والسناد،وهي

وملا احلقيقة، فارقت الـنفس  هـدة جما على التصوف يف العمدة ألن كثري، أو قليل يف الواقع جانبت 
 .األخالق مكارم مجاع وهذا وكمال، مجال بكل وحتليتها وتطهريها،

 ومبـادىء  الفتـوة  حركـة  تبنـوا  أم األخالقية باجلوانب الصوفية اهتمام مظاهر من كان ولقد  
 فصـل  الفتـوة  تـاريخ  يف ذلـك  من تكون حىت الفتيان، ومبادىء مبادئهم بني ومزجوا الفروسية،
 حىت النفس، على الغري اِإليثار،وتقدمي مبدأ الصوفية أخذ هذا ومن. الصوفية فتوة انعنو مستقل،اختذ

 أصـل : األهـوازي  بكر أيب ابن وقال. غريه أمر يف أبداً العبد يكون أن الفتوة أصلُ: القشريي قال
 .أبداً فضالً لنفسك ترى أال الفتوة

 الِعـدا،  عـن  والعفِو البلوى، وستِر ى،الشكو وكف الندى، وبذِل األذى، كف مببادىء وأخذوا  
 .العال ِإىل والسمو

 يف الديلمي رواه" [الناس عيوب عن عيبه شغله ِلمن طُوىب: "احملمدي األخالقي باملبدأ يأخذون وهم  
 عمـق  بني مجع ممن وهو السكندري، اهللا عطاء ابن يقول ولذلك]. عنه اهللا رضي أنس عن الفردوس
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 من عنك حِجب ما ِإىل تشوفك من خري العيوب من فيك بطَن ما ِإىل تشوفُك: عبريالت وروعة التفكري
 .الغيوب

 
 املطـامع،لتقوى  ِإماتـة  علـى  واألسباب الوسائل مبختلف عملهم األخالقي الصوفية منهاج ومن  

 للطمع قيل لو: القوم أعالم من وهو الوراق بكر أبو قال ولذا. اِإلنسان نفس يف الروحية الشخصية
 فلـو  الذل، اكتساب: ألجاب ؟ حرفتك هي فما: له قيل فلو. املقدور يف الشك: ألجاب ؟ أبوك من
 بسقَت ما: السكندري اهللا عطاء ابن يقول اال هذا ويف. احلرمان: ألجاب ؟ غايتك هي فما: له قيل

 .طمع بذر على ِإال ذلِّ أغصانُ
 يقصـون  القُصاص فوجد جامعها، فدخل البصرة، عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي اِإلمام قَِدم وقد  
 لـه  فقـال  الصوفية، عند الفتيان سيد وهو البصري، احلسن ِإىل جاء ِإذا حىت فأقامهم، الناس، على
 قد وكان - أصحابك أقمت كما أقمتك وِإال أبقيتك، أجبتين فِإن ؛ أمر عن سائلك ِإين! فىت يا: علي
: احلسـن  فقـال  ؟ الدين ِمالك ما: علي فقال. شئت ما سل: احلسن فقال - وهدياً سمتاً عليه رأى

 .الناس على يتكلم من فمثلك اجلس،: قال. الطمع: قال ؟ الدين فساد فما: قال. الورع
  بترك الدين يف السالمةُ: له يقول هاتفاً فسمع الطمع، من بشيء يوماً السكندري اهللا عطاء ابن وهم 

 .قنياملخلو يف الطمع
 علَّـم  وملـا !. ؟ والعني وامليم الطاء جموفة، كلها حروفه أن ترى أال أبداً، يشبع ال الطمع وصاحب  

 يتحدثون نراهم هنا ومن والعزِة، اَألنفِة ِإىل الباب أمامهم فتحوا واالستغناء القناعة أتباعهم الصوفيةُ
 أو باجلـاه  اغترارهم وعدم الطغاة، أو يانبالطغ اكتراثهم وعدم والبغاة، بالبغي استخفافهم عن كثرياً

 .اجلاه أصحاب
 داعـي  اسـتجابة  علـى  والتحريض واجلهاد، التضحية ِإىل الدعوة األخالقي الصوفية منهاج ومن  

 .واالستشهاد الكفاح
 ذو دخـل  فلقـد  فيه، واِإلسراف أقول وِكدت فيه، واملبالغة الصرب تعليم األخالقي منهاجهم ومن  

 من حبه يف بصادق ليس: النون ذو له فقال أنةً، فأنَّ به الداء واشتد مريض، صويف له أخ على النون
 ..بضربه يتلذذ مل من حبه يف بصادق ليس بل: كاملستدرِك املريض فقال. ضربه على يصرب مل
ـ  صلة املراقبة هذه وراء من العبد يرث حىت هللا، املراقبة على التنشئةُ األخالقي منهاجهم ومن    اهللاب

 يف واملطاوعـة  والسهولة باليسر ِإخوام يطالبون أم األخالقية، التربية يف لطائفهم ومن. منه وقرباً
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 حمـل  فـال  ؛ وتصرفاً وخلُقاً ديناً بأخيه وثق قد الصويف دام وما كُلفةٌ، هناك تكون ال حىت الصداقة،
 املغفرة من اليأس عن وِإبعادهم عة،بالطا االغترار من تنفريهم ذا ويتصل. شيء يف عليه العتراضه

 اِإلصالح جملة) [االستخفاف لدواعي االستجابة وعدم والرزانة الثبات تعليم األخالقي منهاجهم ومن
 ].٤ص االجتماعي

 اجلليـل  التصـوف  هـو  هذا: (التحقيق نور لكتاب تقدمته يف أيضاً الشرباصي أمحد األستاذ وقال  
 الزمن، عليه وتطاول اخلبثاء، أدعياؤه مجاله وشوه الصرحاء، أعداؤه ليهع وحاف أهله، أضاعه النبيل،
 واتسـاع  وأبطاله، املاضني رجاله وعظم مجاله من الرغم على حمذور، مذموم أو منكور، جمهول وهو

 فظنـها  ؛ السـود  اللفائف حجبتها الثمينة كالدرة فغدا وأعماله، أقواله وخطورة وجماله، اختصاصه
 أسـتار  من حاطها أو ا حاق ما عنها وجلَوا ِإليها، وصلوا لو وهم لفائفها، بسواد اءسود اجلاهلون
البهاء وفريد الضياء ساطع من أعينهم النبهرت. 

 ما على الكون أبناء من احليارى يطِلعون الذين أين وصفائه، بنقائه الناطق احلق التصوف على هلفي  
 التصوف ِإن: هلا ليقولوا البشر، من الضالة القطعان بني خونيصر الذين أين! ؟ وأسرار أخبار من فيه
 أضيف فقد مظلوم، التصوف وأن والسالم، الصالة عليه الرسول هدي من وجانب اِإلسالم من جزء
 تطـاول  وقد أموره، من كثرياً أدعياؤه كتم وقد قصد، سوء أو نية حسن عن منه ليس مما كثري ِإليه
 يـذوقوا  ومل بابه، يطرقوا مل من منه بالسخرية تسرع وقد اهللا، ِإىل حسام نِكلُ قوم بالتحريف عليه

 كلها اهلدامة العوامل هذه مع الناس أضاعه الذي الكرمي التصوف جيد ومل.. كتابه يطالعوا ومل شرابه،
. مفاخره سالسل اخلاطئني أو الشانئني على يعرض أو مآثره، عن الغياهب جيلو أو بناصره، يأخذ من
 وتوارى، انطوى مستجيب أو مبؤيد يفز ومل أهالً، جيد مل ِإذا احلق أن والتجارب الدراسات علمتنا وقد
 عليـه،  رهبة أو رغبة الناس حيمل أو ِإليه، يدعو أو به يذكِّر من طويل أو قليل بعد له اهللا يهيء حىت
 .املطاع السيد انطوائه بعد هو فِإذا

 الـيت  الشـافية  اجلسـم  أدوية وفيه حيصى، ال الذي الغزير املال يهف عجيب، وسيع كرت ِإىل أرأيت  
 أن لو شأنك من يكون ماذا.. خيبو ال الذي القلب نور وفيه يهدي، الذي النفس عالج وفيه الختون،
 حنوه الرحلةُ حتتاجه ما لك وذكر ِإليه، الطريق لك ورسم ما، مكان يف الكرت هذا بوجود أخربك ِإنساناً
 ِإىل تصـل  حىت وسعك وتعمل طاقتك، وتستنفذ جهدك تبذل أن حتاول أال.. ؟ كاليفوت جمهود من
 ..؟ اآلخرة وعز الدنيا جاه عنده ستجد الذي الكرت هذا
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 الـذي  الدواء ِإنه العلمي، والسر املطوي والكرت املخفي الدواء ِإنه صاح، يا التصوف شأن كذلك  
 حنـوه،  مبشاعرك تتجه حىت به تنتفع ولن ِإليه تصل لن ولكنك وخلقك، وفهمك جسمك ِإليه حيتاج
 ما وحبثك وقتك ومن نفسك وذات يدك، ذات من تبذل وحىت عليه، وبصريتك ببصرك تقبل وحىت
 .؟ النعيم ِإىل الطريق عرفت وقد شيئاً ذلك من فعلت فهل عليه، والوقوف ِإليه البلوغ لك يهيء

 من أو الصوفية أعداء من تكون أن كثرياً يهمين وال تكون، ال أو صوفياً تكون أن أبداً يعنيين ال ِإنه  
 جليالً شيئاً جتهل ال وأن أمرك، من بصرية على تكون أن شيء كل وقبل أوالً يهمين ولكن أوليائهم،
 وتفقهه، وتفهمه لتتصوره التصوف تدرس أن عليك يتحتم هنا ومن تعرفه، بأن وعقْلُك دينك يطالبك
 رجاله وسري وتارخيه التصوف يف يكون قد ِإنه: لك فأقول بياناً وأزيدك يه،عل أو له حتكم ذلك وبعد
 دينك يطالبك أيضاً هنا ومن باطل، وراء حق يستتر هنا ومن عليه، املفترون افتراه أو ِإليه أضيف ما
 دراسـة  علـى  لتحريضك ذلك يكفي فهالَّ.. احلق بنور وتستضيء الباطل، حجاب لتهتك تقوم بأن

 .؟ التصوف
 أسـفاره،  ونشر التصوف دراسة حول تدور بيننا، واسعة علمية حركةٌ تقوم أن النهاية يف أود وكم  

 ودسـائس  منكرة وخرافات نابية شطحات من به يلحق ما وبسط بل وموضوعاته، أُموره ومتحيص
 احلق وِإذا ق،زاه الباطل فِإذا الدامغة، باحلجة عليه نكُر مث جذوره، ونتبني الباطل نعرف حىت خبيثة،
 .مطاع سيد

 طواالً، أزماناً ضيعتموه وقد كبرياً، جانباً وتارخيكم أخالقكم من حيتل التصوف ِإنَّ! اِإلسالم أبناَء يا  
 تصـدير ) [السواء سبيل ِإىل اهلادي واهللا ودواء، غذاء ففيه التصوف على وأقبلوا كان، ما فحسبكم
 ].٣-١ص صقر مدحم ِإبراهيم حامد للشيخ التحقيق نور كتاب

 
 :الندوي احلسن أبو -٢٣

 العلمـاء  نـدوة  ومعتمد بدمشق العريب العلمي امع عضو الندوي احلسين علي احلسن أبو يقول  
 الصوفية هؤالء ِإن: (اهلند يف املسلمون كتابه من اتمع، يف وتأثريهم اهلند يف الصوفية حبث يف باهلند
 ورسوله، اهللا وطاعة املعاصي عن والتوبة السنة، واتباع اِإلخالصو التوحيد على الناس يبايعون كانوا

 بـاألخالق  التحلـي  يف ويرغِّبوم والقسوة والظلم السيئة واألخالق واملنكر الفحشاء من وحيذِّرون
 الـنفس  وتزكيـة  اجلاه، وحب والظلم والبغضاء واحلسد الكرب مثل الرذائل عن والتخلي احلسنة،

 كانت اليت البيعة هذه على وعالوة واِإليثار، والقناعة لعباده والنصح اهللا ذكر ويعلموم وِإصالحها،
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 يلِْهبـوا  أن وحياولون دائماً، الناس يِعظون كانوا ِإم ومريديه الشيخ بني اخلاصة العميقة الصلة رمز
 ..الاحل وتغيري النفس ِإلصالح شديدة ورغبة رضاه، ِإىل واحلنني سبحانه، هللا احلب عاطفة فيهم

 واحليـاة،  اتمـع  يف وجمالسهم وتربيتهم، وتعليمهم وِإخالصهم أخالقهم تأثري مدى عن حتدث مث  
 الشـهيد  أمحـد  الشيخ عن فتحدث التارخيي الواقع هذا على الضوء تلقي اليت األمثلة بعض وضرب
 وبايعه عليه، وتاب ِإال ببلدة مير مل وِإنه النظري، منقطع ِإقباالً عليه أقبلوا الناس ِإن: فقال تعاىل اهللا رمحه
 يقـل  ال البيعـة  يف يدخلون كانوا الذين أن ويقدر شهرين، كَلْكُتا يف أقام وِإنه الناس، من كبري عدد

 مـن  يتمكن ال الزحام شدة من وكان الليل، نصف ِإىل البيعة وتستمر يومياً، نسمة ألف عن عددهم
 اهللا، ويعاهدون ويتوبون ميسكوا والناس العمائم، من مثانية أو سبعة ميد فكان واحداً واحداً مبايعتهم
 ..مرة عشرة مثاين أو عشرة سبع يوم كل دأبه هذا وكان

 بأن متتاز عهده، من األخرية السنوات ِإن: فقال تعاىل اهللا رمحه الدين عالء اِإلسالم شيخ عن وحتدث  
تفيها كسد أنواعها، جبميع والفحشاء وامليسر والفجور، والفسق والغرام، اخلمر من املنكرات سوق 

 الناس وظلَّ الناس، أعني يف الكفر تشبه الكبائر وأصبحت قليالً، ِإال الكلمات ذه األلسن تنطق ومل
 والتطفيف الكذب حوادثُ السوق يف وندرت علناً، واالكتناز واالدخار بالربا التعامل من يستحيون

 ِإفادة يف رغبة اِإلنسان يف تنشىء كانت وجمالسهم واملشايخ الصوفية ءهؤال تربية ِإن: قال مث.. والغش
 ..ومساعدم خدمتهم على وحرصاً الناس

 ِإىل أدى للشـرع  وانقيادهم الدين، يف الناس ودخول املواعظ، هذه تأثري أنَّ الندوي األستاذ بين مث  
 وأقْفرت سوقُها، وكسدت اِإلجنليز، ركزوم اهلند مدن كربى وهي كَلْكُتا يف اخلمر جتارة تعطلت أن

 جتـارة  وتعطـلِ  السوق، بكساد متعلِّلني للحكومة، الضرائب دفع عن اخلمارون واعتذر احلانات،
 واملشـايخ  والصـوفية  والدعاة املصلحني هؤالء أخالق نتيجة كانت احلالة هذه ِإن: قال مث.. اخلمر

 املعاصـي  عـن  وتـابوا  النـاس،  من هائل عدد ةالواسع البالد هذه يف م اهتدى أن وروحانيتهم،
 البشرية اموعة هذه يف يؤثر أن قانون أو مؤسسة أو حكومة بوسع يكن مل. اهلوى واتباع واملنكرات
 ..طويل لزمٍن الشريفة واملبادىء األخالق من بسياج وحييطها الضخمة

 الصـوفية  هـؤالء  جبهود هناك كانت لقد: تعاىل اهللا حفظه الندوي األستاذ قال البحث ختام ويف  
 واملسـافرون  التائهة القوافل ظلها يف استراحت اهلند، بالد من مئات يف الظالل وارفة كثرية أشجار
 الكـبري  للعالمة ١٤٦-١٤٠ص اهلند يف املسلمون) [جديدة وحياة جديد بنشاط ورجعوا املُتعبون،

 ].الندوي احلسن أيب
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 وأثرهـا  الصوفية عن اِإلسالم يف والدعوة الفكر رجال كتابه يف الندوي احلسن أبو األستاذ وحتدث  
 اهللا قدس اجليالين القادر عبد سيدي الكبري واملرشد الشهري الصويف عن حديثه بصدد اِإلسالم نشر يف

 مـن  آالف مخسـة  من أكثر يديه على وأسلم ألفاً، سبعني من حنو جملسه حيضر وكان: (فقال روحه،
] السالح ذووا القوم أو اجلماعة: املساحل [واملساحلة العيارين من يديه على وتاب والنصارى، اليهود
 اهللا، ِإال حيصـيهم  ال خلـق  فيه فدخل مصراعيه، على والتوبة البيعة باب وفتح ألف، مائة من أكثر

. تقدمهم وعلى عليهم ويشرف وحياسبهم، يربيهم الشيخ وظلَّ ِإسالمهم، وحسن أحواهلم، وصلحت
 جييـز  مث اِإلميـان،  وجتديد والتوبة البيعة بعد باملسؤولية يشعرون الروحانيون التالميذ هؤالء وأصبح
 يدعون اآلفاق يف فينتشرون التربية، على واملقدرة واالستقامة النبوغ فيه يرى ممن منهم كثرياً الشيخ
 الدينيـة  الدعوة رفتنتش والنفاق، واجلاهلية والبدع الشرك وحياربون النفوس، ويربون اهللا، ِإىل اخللق
 .اِإلسالمي العامل أحناء يف األخوة وجمامع اجلهاد ومرابط اِإلحسان، ومدارس اِإلميان ثكنات وتقوم

 وأئمـة  الدعوة أعالم من النفوس وذيب الدعوة يف سريم سار وملَن وتالميذه، خللفائه كان وقد  
 الـدعوة  ومحاسة اِإلميان، وشعلة اِإلسالم روح على احملافظة يف كبري فضل تلَته اليت القرون يف التربية
 رحاب يف تسري كانت اليت املاديةُ البتلعت ولوالهم. والسلطات الشهوات على التمرد وقوة واجلهاد

 هلؤالء كان وقد. أفرادها صدور يف واحلب احلياة شرارة وانطفأت األمة، هذه واملدنيات احلكومات
 ِإخضـاعها  تستطع مل أو املسلمني، جيوش تغزها مل اليت البعيدة راألمصا يف اِإلسالم لنشر كبري فضل
 ويف اهلنـدي  احملـيط  وجزر أندونيسيا ويف السوداء أفريقيا يف اِإلسالم م وانتشر اِإلسالمي للحكم
 ].٢٥٠-٢٤٨ص الندوي احلسن أليب اِإلسالم يف والدعوة الفكر رجال) [اهلند ويف الصني

 ِإقبـالٌ  ذكـر  أن بعد للشاعر زيارته عن ِإقبال روائع كتابه يف الندوي احلسن أبو األستاذ وحتدث  
السرهندي أمحد الشيخ على أثىن أن وبعد بواسطتهم، اهلند يف اِإلسالمي والتجديد ورجاله التصوف 
: دائماً أقول ِإنين: قال تعاىل، اهللا رمحهم زيب أورنك الدين حمي والسلطان الدهلوي اهللا ويل والشيخ
 أيب لألسـتاذ  ِإقبـال  روائع) [اِإلسالم وفلسفتها وحضارتها اهلند البتلعت وجهادهم جودهمو لوال

 ].٧ص الندوي احلسن
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 :املودودي األعلى أبو -٢٤
: التصـوف  عنوان حتت اِإلسالم مبادىء كتابه يف املَودودي األعلى أبو األستاذ الكبري العالمة قال  
 الوجـه  على به أُمِرت مبا قمت هل ِإال ينظر وال فقط، اِإلنسان عمل اهربظ هي ِإمنا الفقه عالقة ِإن(

 عن ويبحث بالقلب يتعلق الذي الشيء أما. وكيفيته قلبك حالُ مه فال قمت فِإن ؟ ال أم املطلوب،
 الوجـه  علـى  وضـوءك  أمتمت قد هل ِإال مثالً صالتك يف ينظر ال الفقه ِإن التصوف، فهو كيفيته

 الصـالة  أركان أديت وهل ؟ ال أم احلرام املسجد شطر وجهك مولياً صلَّيت وهل ؟ ال مأ الصحيح
 فقـد  ذلـك  بكل قمت فِإن ؟ ال أم فيها تقرأ أن جيب ما بكل صالتك يف قرأت وهل ؟ ال أم كلها،

 .الفقه حبكم صالتك صحت
 أَنبـت  هل. احلالة من الصالة هذه أدائك حني قلبك عليه يكون ما هو التصوف يهم الذي أن ِإالَّ  
 هـذه  فيك أنشأت وهل ؟ ال أم وشؤوا الدنيا مهوم عن فيها قَلبك جترد وهل ؟ ال أم ربك ِإىل فيها

 أي وِإىل ؟ ال أم وحـده  األعلى وجهه ابتغاء وعاطفة، بصرياً، خبرياً بكونه واليقني اهللا خشيةَ الصالة
حد أي وِإىل ؟ روحه الصالة هذه نزهت حد صـادقاً  مؤمنـاً  جعلته حد أي وِإىل ؟ أخالقه أصلحت 
 وأغراضـها  الصـالة  غايات من وهي األمور، هذه له حتصل ما قدر فعلى. ؟ ِإميانه مبقتضيات عامالً

 هـذه  مـن  الكمال ينقصها ما قدر وعلى التصوف، نظر يف كاملة صالته تكون صالته يف احلقيقية،
 .تصوفال نظر يف ناقصة تكون الوجهة،

 به أمره الذي الوجه على األعمال املرء أدى هل ِإال الشرعية األحكام سائر يف الفقه يهم ال فهكذا  
 عند الطاعة وصدق النية وصفاء اِإلخالص من قلبه يف كان عما فيبحث التصوف أما ؟ ال أم ألدائها
 .األعمال ذه قيامه

 فيه نظرت رجل، أتاك ِإذا ِإنك: لك أضربه ثٍلمب والتصوف الفقه بني الفرق هذا تدرك أن وميكنك  
 ؟ العمى أو العرج من شيء بدنه يف أم ؟ األعضاء كامل البدن صحيح هو هل: ِإحدامها: وجهتني من
  ؟ بالية ثياباً أو فاخراً زياً البس هو وهل ؟ دميمه أو الوجه مجيل هو وهل

. والصالح والعقل العلم من ومبلغه وخصاله وعاداته أخالقه تعرف أن تريد ِإنك: األخرى والوجهة  
 .التصوف وجهة الثانية والوجهة الفقه، وجهة األوىل فالوجهة

 أن وحتب الوجهتني، كال من شخصه يف تتأمل فِإنك لك، صديقاً أحداً تتخذ أن أردت ِإذا وكذلك  
 .معاً الباطن ومجيل املنظر مجيل يكون
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 مـن  الشـريعة  ألحكـام  صحيح كامل اتباع فيها اليت احلياة ِإال اِإلسالم عني يف تجملُ ال كذلك  
 .والباطنة الظاهرة الوجهتني

 جسـد  كمثل الباطن، يف احلقيقية الطاعة روح يعوزه ولكن الظاهر، يف صحيحة طاعته الذي ومثل  
 .روحه فارقه قد مجيل

 يف املـراد  الوجه حسب على صحيحة طاعته وليست كلها، الباطنة الكماالت عمله يف الذي ومثل  
 أن املثـال  ذا عليك وسهل. القدمني أعرج العينني مطموس الوجه دميم صاحل رجل كمثل الظاهر،
 .والتصوف الفقه بني العالقة تعرف

 وبـاينوهم  وكالمهـم،  بلباسهم بالصوفية تشبهوا الذين الدخالء عن املودودي األستاذ حتدث مث  
 حذر مث. دينه على غيور منصٍف كل شأن وهكذا. براء منهم وفوالتص وقلوم، وأخالقهم بأفعاهلم
 وسـلم  عليـه  اهللا صلى الرسول يتبع ال من يستحق وال: (فقال املدعني هؤالء من املودودي األستاذ
 مثـل  فِإن ِإسالمياً، صوفياً نفسه يسمي أن احلق، صراط من ِإليه أرشد مبا يتقيد وال صحيحاً، اتباعاً
 تطابق اليت املثالية وحالته الصادق الصويف حقيقة بني مث.. أبداً شيء يف اِإلسالم من ليس التصوف هذا
 الصادق ورسوله اهللا حب عن - األمر حقيقة يف - عبارة التصوف ِإمنا: فقال السامية التصوف تعاليم
 شعرة قيد سلمامل ينحرف أالّ والتفاين الولوع هذا يقتضيه والذي سبيلهما، يف والتفاين ما الولوع بل
 مستقل بشيء اخلالص اِإلسالمي التصوف فليس. وسلم عليه اهللا صلى ورسوله اهللا أحكام اتباع عن
 مبـادىء ) [القلب وطهارة النية وصفاء اِإلخالص، من بغاية بأحكامها القيام هو وِإمنا الشريعة، عن

 ].١١٧-١١٤ص. التصوف موضوع املودودي، األعلى أليب اِإلسالم
 

 :عابدين صربي -٢٥
: بالـدين  وعالقتها الصوفية موضوع يف اِإلسالم لواء ندوِة يف حديثه يف عابدين صربي األستاذ قال  
)تالصـوفية  السلطة ِإن. والصومال واحلبشة وأريتريا السودان يف الصوفية حال كيف بنفسي شهد 

 يـويل  هو ِإمنا احلكومة، توليها ال أريتريا يف القاضي والية خاصة وبصورة اعتبارها، هلا املريغين للسيد
 .الصوفية الطريقة رئيس بصفته الدينية الوالية حق وله واملؤذن، واخلطيب القاضي

 الشـيخ  كتـب  عاماً، مخسني منذ أنه لكم وأذكر العامل، يف اِإلسالم ينشرون الصوفية أن والواقع  
 البعيدة املناطق أقاصي ِإىل ذهبنا ما: يقولون هؤالء ِإن: يقول املبشرين عن نقالً فيه ذكر كتاباً البكري
 .علينا وينتصر ِإليها، يسبقنا الصويفَّ وجدنا ِإال آسيا وأقاصي أفريقيا يف واملدنية احلضارة عن
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  لِإلسالم جمندون فجنودهم ومادية، روحية قوة من الصوفية مايف يفهمون املسلمني ليت .على رأيت 
 أقامهـا  أكواخـاً  جانبـهم  ِإىل ووجـدت  للتبشري، سويدية بعثة وأريتريا والسودان احلبشة حدود

 ِإلمخـاد  نتعاون أن أرجو ولذلك. سنة أربعني ِإقامتهم السويديني املبشرين على وأفسدوا الصوفيون،
 مسـتوى  فـوق  ليسوا الصوفية على حيملون الذين وِإن وسياسياً، دينياً تؤذينا، اليت احلركات هذه

 مل أـم  املسـلمني  أصابت اليت املصائب أكرب: قال أن ِإىل.. الشبهات يف غارقون هم بل الشبهات،
 ِإم. عليه زادوا بل كله، باِإلسالم يأخذوا أن أنفسهم ألزموا فقد الصوفية أما كله، باِإلسالم يأخذوا
. عزائمـه  تؤتى كما رخصه تؤتى أن حيب اهللا أن مع بالعزائم، بل بالرخص يأخذوا أالَّ أنفسهم ألزموا
 جاء الزهد أساس أن ذلك على وأزيد العلم، يفهمه الذي باملعىن الزهد على يقوم مذهبهم ألن ؟ ملاذا
. ولذائذها احلياة هذه يف زاهداً وسلم عليه اهللا صلى الرسول كان فقد وسلم، عليه اهللا صلى النيب عن
 علـى  أكل وال مرقَّقَاً، رغيفاً يأكل ومل األعلى الرفيق ِإىل وانتقل وسلم عليه اهللا صلى الرسول عاش
 .خوان

. كافـة  وللمسلمني تبعه وِلمن الراشدين للخلفاء األعلى املثل هو وسلم عليه اهللا صلى اهللا فرسول  
 من ِإال صوفياً بينهم يكون ال أنْ على كتبهم، يف ذلك على نصوا كما أنفسهم، ألزموا قد والصوفية
 القشريي القاسم أليب القشريية الرسالة: كتبهم يف أُصوالً لذلك ووضعوا والسنة، بالكتاب استمسك
 التصـوف  قواعـد  وكتاب األصفهاين، نعيم أليب األولياء حلية وكتاب للغزايل، الدين علوم وِإحياء
 .زروق ألمحد

 مثل مثلهم عليها، يطلعوا مل وهم وينكروا وينتقدوا، العلوم بعض يف يبحثون الذين ِإن: نقول وِإنا  
 .اهلندسة ينكر الذي وكاِإلسكايف الطب، فينكر شيئاً الطب يف فهمي ال رجل

 احلسـن  أيب أمثال للصوفية كان دمياط، ِإىل الصليبية جيوش جاءت الذي الوقت يف هنا، مصر ويف  
 يف جليلة خدمة العلماء من وآخرين العيد، دقيق ابن الفتح وأيب السالم، عبد بن الدين وعز الشاذيل
 ندوة م١٩٥٦ - هـ١٣٧٥ التاسعة السنة - العاشر العدد - اِإلسالم لواء جملة) [الصليبيني مقاومة
 ].٦٤٧-٦٤٥ص بالدين وعالقتها الصوفية: اِإلسالم لواء
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 :زهرة أبو حممد -٢٦
 يف التصوف ِإن: (اِإلسالم لواء ندوة يف التصوف عن حديثه يف زهرة أبو حممد العالمة األستاذ قال  

 :حقائق ثالث يتضمن ظاهره
 أمـري  بقول يأخذون املتصوفة وكان. النفس على والسيطرةُ والشهوة، اهلوى حماربة: األوىل احلقيقة  

 منـع : مبعىن قدع من: اقدعوا [اقْدعوا الناس أيها: يقول ِإذ عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر املؤمنني
 ِإن أي. وبيئـة  مريئة افِإ شهواا، عن النفوس هذه] القاموس يف كذا كبحه، فرسه وقدع وكف،
 .وخيمة عاقبتها ولكن يستمرؤها، اِإلنسان

 .والنفس الوجدان وخماطبة الروحي االتصال: هي التصوف ظاهرة تتضمنها اليت الثانية واحلقيقة  
 يقتضـي  ومريـداً،  شيخاً ومتبوعاً، تابعاً نراها اليت وقائعه يف يقتضي التصوف أن: الثالثة واحلقيقة  

 .نفسياً وتوجيهاً نفسياً استهواًء يقتضي يوجه، صاًوشخ موجهاً
 هـل  الثابتة، الوقائع هذه. يقررها أومل نظاماً، قررها اِإلسالم أن عن النظر بصرف الظواهر، وهذه  

  ؟ حمض ضرر أا أو لِإلصالح، سبيالً تتخذ أن ميكن
 يقبل األشياء، ككل واقعة قةحقي التصوف ألن ذلك، على يوافق أحداً أظن فما حمض، ضرر أا أما  
 أن وحسـبنا . مذموماً يكون أن ويقبل ممدوحاً، يكون أن يقبل نافعاً، يكون أن ويقبل ضاراً يكون أن

 صـالِتهم  عـن  هم الذين . للمصلِّني فويلٌ{: تعاىل اهللا فقال وذُمت، مدحت ذاا الصالة ِإن: نقول
 الزكاةَ ويؤتونَ الصالةَ يقيمون الذين{: املؤمنني وصف يف سبحانه وقال]. ٥-٤: املاعون[} ساهونَ

مِة وهباآلِخر ميف - فودة اُألستاذ قال كما - التصوف التصوف وكذلك]. ٤: لقمان[} يوقنونَ ه 
 ويف وسطها ويف أفريقيا غرب يف فاملسلمون واضحة، آثار له وكانت مزايا، له كان املتأخرة عصورنا
 .التصوف مثرات من مثرةً ِإميام كان جنوا

 منـهاجاً  ـج  أن ِإىل اجته ما أول اجته املسلمني، بني يصلح أن أراد عندما الكبري السنوسي واِإلمام  
 املريـدين  هؤالء من جيعل أن أراد مث املريدين، اختذ فِإنه غريباً، عجيباً ذاته يف منهاجه وكان صوفياً،
 جبـل  يف أنشـأها  زاوية وأولُ. الزوايا أنشأ ولذلك األعمال، رجال يكون ما كأحسن أعمال رجال
 الصـحراء،  وسـط  يف عامرة واحات كانت الزوايا وهذه الصحراء، يف بزواياه انتقل مث مكة، حول
 وعلَّمهـم  ووجههم ومثاراً، وغراساً زرعاً فيها وجعل املاء استنبط وتوجيههم، وقوام رجاهلم وبعمل
 العثمانية الدولة عجزت عندما سنة، عشرين من أكثر اِإليطاليني جعمضا أقضوا حىت والرماية احلرب
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 اِإليطاليـة،  الدولة اهللا أذلَّ أن ِإىل الزوايا، ذه السنوسية املقاومة واستمرت. ليبيا أهل تعني أن عن
 قوية عاملة صوفية طريقة ابتدأت كما حتيا أن نود وكنا جديد، من حتيا السنوسية وِإذا
 بـن  عمر ِإن أقول أن أستطيع ال ولكين اِإلسالم، وقبل اِإلسالم يف التصوف لنشأة أتعرض أن أود ال

 هذه يف كان لو: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا عبد بن حممد فيه قال الذي وهو متصوفاً، يكن مل اخلطاب
 جـه أخر" منـهم  عمـر  وِإن ومكلمني حمدثني أميت من ِإن" ["اخلطاب بن عمر لكان حمدثون اُألمة

 لقد: "صحيحه يف مسلم وأخرج عنه، اهللا رضي هريرة أيب عن املناقب كتاب يف صحيحه يف البخاري
 عنها اهللا رضي عائشة حديث من" عمر فِإنه أحد أميت يف يك فِإن حمدثون األمم من قبلكم فيما كان
 أقرب من كان أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فيه يعتقد كان والذي]. الصحابة فضائل كتاب يف

 دعائك من تنسنا ال: "له وقال القول، ِإليه وجه العمرة ِإىل ذهب كان عندما ِإنه حىت اهللا، ِإىل أصحابه
: وقال الدعوات كتاب يف والترمذي عنه، اهللا رضي عمر عن الدعاء باب يف داود أبو رواه" [أخي يا

 "].تنسنا وال دعائك يف أشِركنا أُخي أي: "ولفظه صحيح، حسن حديث
 نفسـه،  ضـابطاً  األمور من الصعب يركب كان الذي الصديق بكر أبا ِإن: أقول أن أستطيع وال  

 رجعنا: "قائله يف الرواية واختلفت وسلم، عليه اهللا صلى النيب ِإىل نسب كالماً قال أنه عنه أُثر والذي
 رسول حديث من هو بل] [فسالن جماهدة وهو [األكرب اجلهاد ِإىل] القتال وهو [األصغر اجلهاد من
. ١ج للعجلوين اخلفاء كشف راجع. عنه اهللا رضي جابر عن الديلمي ورواه وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 .الشرف يتبعك الشرف من ِفر: يقول الذي بكر وأبو]". ٤٢٤ص
 يعود أن نرجو الذين هم وهؤالء أتباع وهلم مريدون هلم وشيوخ موجهون هناك زال وما كان وقد  

 .ابتدأ كما أيديهم على التصوف
 
  ؟ املثمر املصلح التصوف ِإىل حاجة يف اآلن حنن هل
 فنحن وملريديه، ولنفسه هللا يعمل املتصوف كان بل ِإليه، حاجة يف يكونوا مل املاضون كان ِإذا: أقول  
 قـد  ناشباب ألن وذلك احلقيقي، التصوف بنظام يعمل متصوف ِإىل حاجة الناس أشد هذا عصرنا يف

 هلا، جلباً الوسائل وأشد املغريات أشد السينما دور فأصبحت ؛ قلبه على وسيطرت األهواء، استهوته
 األهـواء  سـيطرت  وِإذا يسـتهويه،  هـذا  كلُّ أصبح الالعبة، الالهية واِإلذاعة الفارغة، واالت

ـ  وكتابة تجدي، ال اخلطباء خطب أصبحت األجيال من جيل على والشهوات جـدي،  ال ابالكتت 
. شـيئاً  جتـدي  ال اهلداية وسائل كل وأصبحت جتدي، ال العلماء وِحكم جتدي، ال الوعاظ ومواعظُ
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 الالهية االت توزعه مما العشر ربع أو العشر نصف من بأقل توزع الدينية االت ترى أن وحسبك
 .العابثة

 الشـباب،  نفوس على االستيالء ِإىل هنتج أنْ الطريق هذا لِإلصالح، آخر طريق من لنا بد ال ِإذن  
 املدن، أحياء من حي كل ويف قرية، كل يف يكون حبيث ومريديه، الشيخ بطريق يكون االستيالء وهذا
 .مريديه من الصويف الشيخ موقف يقفون رجال سياسية، أو اجتماعية أو علمية بيئة كل ويف
 يقـول . توجـه  وأن ذب أن ميكن اليت هي ريدامل هذا مراتب وبني والشيخ، املريد بني العالقة ِإن  

 يلقنه ما بكل وينطبع بفكره، ينطبع جتعله روحانية واملتعلم املعلم بني ِإنَّ: املوافقات كتابه يف الشاطيب
 املـاجن،  اهلوى هذا عن ليصرفوهم الشباب يستهوون الذين هؤالء ِإىل حاجة يف حنن. معلومات من

 .وليوجهوهم
 
 ِإصالحهم يف معهم يتخذ أن وحاول الشباب، ِإىل اجته رجلٌ سنني عشر أو سنني عبض منذ هنا كان  
 .قط أمره فسد ما بالسياسة اشتغاله ولوال كبري، حد ِإىل جنح وقد املريدين، مع الصويف يتخذه ما
 هنـاك  أن أعتقد وال الفساد، من الشباب لوقاية أخري كعالج الصوفية ِإىل نتجه أن أُوجب ولذلك  
 ).منها أجدى جاًعال
 خـري،  فيـه  كان واقع، كأمر التصوف أن: اِإلسالم لواء ندوة يف التصوف عن احلديث وخالصة  

 للمجتمـع  ِإصـالح  سبيل كان الروحية، املعاين ِإىل واجته شره، من خلص وِإذا الشر، بعض وخالطه
 رده ِإىل سـبيل  وال راف،االحن ِإىل تؤدي خمتلفة استهواءات حتت وقع املسلم الشباب وِإن. اِإلسالمي

 الصوفية تعمل وحينئٍذ ملريديه، الصويف الشيخ كاستهواء يكون باستهواء ِإال اِإلسالمية االستقامة ِإىل
 املوافـق  هـ١٣٧٩ شعبان عشر، الثاين العدد اِإلسالم، لواء جملة [الشباب ِإلصالح األعمال أفضل

 ].٧٦٦و ٧٥٨ص. اِإلسالم يف التصوف اِإلسالم، لواء ندوة م١٩٦٠
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 اهلامشي حممد شيخنا
 تعاىل اهللا رمحه

 

 سيدي املرشد باهللا، والعارف الكبري، املريب شيخنا بفضل أنوه أن البحث هذا اية يف ويسعدين هذا  
 هـذا  ِإىل عنها تكلمنا اليت الربانية واحلقائق الروحية، املعاين هذه نقله يف تعاىل اهللا رمحه اهلامشي حممد
 حياتهم ِإياها وتشِهدنا وتالمذته، مريديه أرواح عنها تحدثُنا واقعية، صورة يف وجتسيدها الكرمي، البلد

 أخـتم  لذا. العلماء السادة أكابر من معاصروه بذلك له شهد كما عبادته، وحق اهللا بذكر الذاخرة
 .الطيبة حياته عن نبٍذ وسرد ذكراه، بطيِب كتايب

 
 :والدته

 كالمها صاحلني، أبوين من روحه اهللا قدس اهلامشي بن حممد سيدي الكبري املرشد ستاذاأل مساحة ولد  
 شـوال  ٢٢ السـبت  يـوم  عنهما، اهللا رضي علي بن احلسن ِإىل نسبهما يرجع النبوة، بيت آل من

 مـن  والده وكان. اجلزائرية املدن أشهر من وهي تلمسان، ملدينة التابعة سبدة مدينة يف هـ١٢٩٨
 .سناً أكربهم والشيخ صغاراً، أوالداً ترك تويف فلما فيها، وقاضياً علمائها

 هاجر مث العلم، من االزدياد يف جاداً سلكهم يف انتظم قد للعلماء، مالزماً الزمن من مدة الشيخ بقي  
 الشـعب  منـع  الـذي  اِإلفرنسي، االستعمار ظلم من فاراً الشام بالد ِإىل يلِّس بن حممد شيخه مع

 هـ١٣٢٩ سنة رمضان ٢٠ يف هجرما وكانت. وتوجيههم العلماء حلقات حضور من اجلزائري
 احلكومة وعِملَت قالئل، أياماً دمشق يف فمكثا. الشام بالد ِإىل متوجهني ومرسيليا، طنجة طريق عن

ـ  ِإىل ذهـب  أن تعاىل اهللا رمحه نصيبه وكان اجلزائريني، املغاربة مجيع تفريق على آنذاك التركية  اتركي
 يلِّس ابن بشيخه فالتقى ؛ دمشق ِإىل سنتني بعد وعاد. دمشق يف يلِّس ابن شيخه وبقي أضنة، يف وأقام

 .والزمه وصحبه
 احلَسين، الدين بدر الكبري احملدث أشهرهم ومن. علمائها أكابر عن العلم أخذ تابع الشام بالد ويف  

 والشـيخ  األيويب، توفيق والشيخ كيوان، جنيب خوالشي الكتاين، جعفر والشيخ سويد، أمني والشيخ
 الفقه عنه وأخذ بالكايف املعروف يوسف بن حممد والشيخ الفقه، أُصول علم عنه وأخذ العطار حممود
 .والنقلية العقلية بالعلوم أشياخه أجازه وقد املالكي،
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 تالمذته، على تفوقه من ىرأ ملا العام بالورد يلِّس حممدبن شيخه له أذن فقد التصوف ناحية من أما  
 مـن  العلوي مصطفى بن أمحد الكبري املرشد قدم وملا. وخدمتهم هلم والنصح واملعرفةُ العلم حيث من

 له وأذن هـ،١٣٥٠ سنة يلِّس بن حممد سيدي وفاة بعد دمشق يف نزل ؛ احلج فريضة ألداء اجلزائر
 .العام واِإلرشاد] األعظم االسم تلقني [اخلاص بالورد

 
 :وسريته أخالقه

 وأحوالـه  أقوالـه  مجيع يف له متابعاً وسلم، عليه اهللا صلى النيب بأخالق متخلقاً تعاىل اهللا رمحه كان  
 .وسلم عليه اهللا صلى الرسول عن الكاملة الوراثة نال فقد وأفعاله، وأخالقه

 .تواضعه يف عصره رجال من أحد يسبقه ومل بذلك اشتهر حىت متواضعاً وكان  
 وأراد تعـاىل؛  اهللا رمحه الشيخ يد فقبل رجل عليه دخل. يعاملوه أن حيب كما الناس يعامل كانو  

 أنـا  لـذلك،  أهالً لست أنا سيدي يا اهللا أستغفر: وقال ذلك عن الرجل فامتنع يده، يقبل أن الشيخ
 .كمرجلَ نقبل فنحن ِرجلَنا قَبلت ِإذا: تعاىل اهللا رمحه الشيخ فقال. رجلكم أَقبل

 وحيمل الطعام، له فيقدم عنده فيبيت التلميذ ويأيت الزائر، فيأيت بنفسه، ِإخوانه خيدم أن حيب وكان  
 اليت بثيابه وهو الباب فيفتح بابه، وطرقنا الليل، منتصف يف جئناه وكم. جسمه ضعف مع الفراش له

 .أبداً نوم ثوب يف رأيناه فما. مستعد جندي كأنه الناس، ا يقابل
 ويتهكم عليه، يتهجم وأخذ بيته ِإىل دمشق من رجل جاءه أن حدث. هللا ِإال يغضب ال حليماً وكان  
 اهللا: لـه  قولـه  على يزد مل عنه اهللا رضي الشيخ ولكن ؛ املسلم جلد هلا يقشعر بكلمات ويتكلم به،

 املقـام  طـال  أن وما. الفاضلة باألخالق ونتحلى ذلك نترك وسوف عيوبنا، تبني ِإنك اخلري، جيزيك
 .املعذرة منه ويطلب ويديه، قدميه يقبل الشيخ، على وأقبل ِإال بالرجل

 مواسـم  يف والسيما ويكرمهم، فيعطيهم ِإليه يأتون أشخاصاً رأينا وكم. سائالً يرد ال كرمياً وكان  
 تزال وال منها، يأكلون أفواجاً أفواجاً الناس يأتيها الطعام موائد وترى لبيته، الناس يأيت حيث ؛ اخلري

 ألهله، قسم: قسمني بدمشق املهاجرين حي يف اليت داره بىن أنه كرمه من بلغ وقد وجهه، يف ابتسامته
 .ومريديه لتالميذه وقسم
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 بشاشـة  مـع  الصرب وشدة والتوجيه، املشقة وحتمل الصدر واسع عنه اهللا رضي صفاته من وكان  
 الرجـل  ِإليه يأيت وكان. مجايل هذا مشربنا! سيدي يا: يل فقال صربه مرة استغربت ِإين حىت ؛ الوجه
 فانقلبوا منحرفون، عصاة يديه على تاب وكم الصدر، وسعة وجهه من البشاشة ِإال يرى فال العاصي
 .تعاىل باهللا عارفني مؤمنني صحبته بفضل

 اهللا رمحـه  الشيخ نم كان فما ؛ سكران به فمر الدرس، انتهاء بعد الطريق يف سائراً كان أنه حدث  
 رجل أول السكران ذلك كان الثاين اليوم ويف ونصحه، له ودعا وجهه، عن الغبار أزال أن ِإال تعاىل
 .توبته وحسنت ذلك بعد وتاب الشيخ، درس حيضر

 يف تقام اليت العلماء مجعية حيضر وكان يصيبهم، ملا ويتأمل املسلمني بأحوال يهتم تعاىل اهللا رمحه وكان  
 التفرقـة  سـبب  تبني رسالة طبع وقد تفرقتهم، من وحيذِّر املسلمني أمور يف يبحث األموي، معاجلا

 من املراد بيان يف القومي الفصل القول: مساها اهللا حببل واالعتصام اهللا على االجتماع وفائدة وضررها،
 .احلكيم وصية

 مع احلوادث صلة مدى عن جيههتو يف ويبحث أساليبه، بكل االستعمار يكره تعاىل اهللا رمحه وكان  
 ونظَّمـت  الرماية، على التدرب ِإىل الشعب احلكومة ندبت وملا. ذلك من اخلالص وكيفية االستعمار
 مع األسلحة أنواع على يتدرب فكان الشعبية، باملقاومة امسه لتسجيل الشيخ سارع الشعبية، املقاومة
 يف واجلهاد والعقيدة اِإلميان لقوة األعلى ثلامل للشعب ضرب وذا. سنه وكرب وحنوله جسمه ضعف
 عمـر  أمثـال  ؛ وحاربوه االستعمار جاهدوا الذين الكُمل املرشدين من قبله ِبمن وذكَّرنا اهللا، سبيل
 االسـتعمار  ِإلخراج املغرب، يف قاموا الذين ااهدون وما. اجلزائري القادر وعبد والسنوسي املختار
 .الصوفية ِإال وأذنام

 التصـوف  عنه ويأخذون عليه يقبلون الناس، جعل مما واملعاملة، السرية حسن تعاىل اهللا رمحه وكان  
 كرامـات  لـه  أن مع بكراماته يشتهر ومل عاملاً، كونه مع بعلمه اهلامشي يشتهر مل: قيل حىت احلقيقي،
 .تعاىل باهللا ومعرفته وتواضعه، بأخالقه، اشتهر ولكنه كثرية،

 ليس جملسه ألن ؛ اجلنة رياض من روضة يف كأنك شعرت جملسه، حضرت ِإذا تعاىل اهللا رمحه وكان  
 مـن  رجل حضرته يف يذكر أن يتحاشى تعاىل اهللا رمحه فكان. واملنكرات املكدرات من يشوبه ما فيه

 تـرتل  الصاحلني ذكر عند: ويقول وغريهم، الفساق جملسه يف يذكر أن حيب وال. وينقص املسلمني
 .ةالرمح
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 مـن  فيـه  وقعوا مما وِإخراجهم للمسلمني توجيهه يف مستقيماً جهاده يف دائباً تعاىل اهللا رمحه وبقي  
 التوحيـد  علم والسيما ؛ املساء حىت الصباح من متوالية العلمية حلقاته كانت فقد. والزيغ الضالل
 واجلماعـة،  السنة أهل عقيدة نبيا مع واِإلحلادية، الفاسدة العقائد فيبين الدين، أُصول من هو الذي

 .سواه دون به والتعلق تعاىل؛ اهللا ِإىل والرجوع
 

 :واِإلرشاد الدعوة يف نشاطه
 - جسـمه  ضعف مع - ويقيم مقابلتهم، من يضجر ال والزوار، واملتعلمني للعلماء قبلة بيته كان  

 النـاس  جيمع مشق،د مساجد يف ويطوف والبيوت، املساجد يف والذكر للعلم دورية منظمة حلقات
 ونشاطه مهته على مثابراً يزل ومل. وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على والصالة اهللا وذكر العلم على

 .األخرية أيامه حىت ودعوته
 بِإرشاداته، يهتدون األمة طبقات خمتلف ومن العلم، وطالب العلماء من صاحلة طيبةٌ خنبةٌ عليه تتلْمذَ  

 .أُمورهم يف ِإليه ويرجعون الذوقية، ومعارفه ِإميانه من تبسونويق علومه، من ويغترفون
 دمشق يف الكربى الروحية الطاقة هذه انتشرت وبذا واِإلرشاد، بالدعوة منهم للمستفيدين أذن وقد  

 .اِإلسالمية والبلدان السورية املدن خمتلف ويف وحلب،
 

 :مؤلفاته
 .السنة أهل عقيدة شرح اجلنة مفتاح -١ 
 .نظْمها مع السنة أهل بعقيدة املوسومة سالةالر -٢ 
 .والصانع بالصنعة يتعلق فيما اهلامع والغيث الالمع والربق اجلامع البحث -٣ 
 .نظمها مع الشهادة كلميت معىن يف السعادة بسبيل املوسومة الرسالة -٤ 
 .البهية الدرة -٥ 
 .ينمرشد عن األخذ جواز من املريد استشكله ملا السديد احلل -٦ 
 .احلكيم وصية من املراد بيان يف القومي الفصل القول -٧ 
 .عريب بن الدين حمي للشيخ العارفني شطرنج شرح -٨ 
 .العشرة األجوبة -٩ 
 .السنة أهل عقيدة نظم شرح -١٠ 
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 .الرسائل من ذلك وغري  
 ِإال عـددهم  علمي ال وغريهم العلماء من كثري تعاىل اهللا رمحه اهلامشي سيدي عن التصوف أخذ وقد  
 .اهللا
 يف الراغبـة  القلـوب  ويزكـي  النفوس، يريب وتعليم، جهاد يف حياته اهلامشي الشيخ قضى وهكذا  

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول شريعة على واستقامته. كسل وال ملل يعتريه ال موالها، على التعرف
 .وراثته بكمال له تشهد لسنة،وا بالكتاب عليكم: حياته آخر يف ووصيته وحاالً، وعمالً قوالً

ـ ١٣٨١ رجـب  من ١٢ الثالثاء يوم وقربه تعاىل اهللا رضوان ِإىل الكبري الشيخ رحل وهكذا    هـ
 األكف على حتمله دمشق شيعته مث األموي، باجلامع عليه وصلي م،١٩٦١ األول كانون ١٩ املوافق
 الطـاهر  جسـده  القـرب  وارى ولئن. ومزار معروف وهو مثواه، ووِري حيث الدحداح، مقربة ِإىل

 فليعمِل هذا فِلمثْل وِإحسان، معروف من للناس أسدى وما ومعارفه وفضله علمه وارى فما الكرمي،
 فسـرية  وِإال حبـر،  من ونقطة فيٍض من غيض قدمناه وما الكرمية، سريته بعض من وهذا. العاملون
 ؟ وأسرارهم صدورهم تكنه مبا يطحي أن لِإلنسان أين ومن تالمذم، يف منطوية العارفني

 :القائل قال مثله ويف  
ــا  ــور العظمـ ــن قبـ     ِإنْ تســـلْ أيـ

ــس     ١ ــواه أو يف األنفـ ــى األفـ  فعلـ
١ 

 .نتشبه ومبثلهم نقتدي احلية الشخصيات هذه ومبثل
ــثلَهم  ــوا مـ ــبهوا ِإن مل تكونـ     فتشـ

١   بــــالكراِم فــــالح هِإنَّ التشــــب 
١ 

 :قيل وقد
ــوت الت ــا م ــاع هل ــاةٌ ال انقط ــي حي     ق

 قد مـات قـوم وهـم يف النـاس أحيـاءُ              ١
١ 

 كما واِإلرشاد، والتربية واخلاص، العام بالورد الدنيا، دار عن رحيله قبل تعاىل، اهللا رمحه لنا أذن وقد
 .التالية الصفحات على لك نقدمها اليت اِإلجازة نص يف مبين هو

 

 اِإلجازة
 التقيـد  عـن  املرته ايد، املنعم هللا احلمد الرحيم، الرمحن اهللا بسم الرجيم، شيطانال من باهللا أعوذ  

 ِإىل ـا  وصـلوا  أنواراً قلوم يف وقذف معرفته، بنور العارفني بصائر نور الذي والتقييد، باِإلطالق
 اِإلخالص ِإىل الًموص سلَّماً عنهم منه والرضا اآلمال، لنيل سبباً م االقتداء وجعل مكاشفته، ميادين
 إنمـا  يبايعونك الذين إنَّ{: عليه املرتل اهللا، رسول حممد سيدنا على والسالم والصالة األعمال، يف
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 احملمدية، األمة يف ونشره العلم ِببثِّ هلم أَذن الذين وأصحابه آله وعلى ،]١٠: الفتح[} اَهللا يبايعونَ
 اهللا ِإىل الـداعني  بِإحسـان،  هلم التابعني وعلى العلية، هلمما أهل تداوهلا نبوية، سنة اِإلذن صار حىت
 حيافظون الذين المعة، والقلوب السرائر يف وأنوارهم طالعة، اآلفاق على مشسهم تزال ال الذين بِإذنه،
 .باهللا والعلم التقوى يف نظرائهم ِإىل يبلِّغوا حىت اهللا أمانة على

 ِلما العلية الدرقاوية الشاذلية طريقتنا يف ِإخواننا من أفراداً وأجزت تأذن املناسبة هلذه فِإين: بعد أما  
 ويف الشاذلية، واألحزاب األوراد سائر يف مطلقاً عاماً ِإذناً أحواهلم، من واعتمدته أخالقهم، يف تفرسته
ـ  اهللا، أهـل  عند األعظم االسم هو الذي] اهللا [املفرد االسم ذكر هو الذي اخلاص، الورد  روطهبش
 وأرجـو  اهللا، طريق يف له شيخاً اختذه من كل يربي أن منهم واحد كل على فيتأكد عندهم، املعروفة

 ويل األجمد التقي باهللا، العارف الفقيه األود، األبر اهللا أخونايف: مجلتهم ومن م، وينفع ينفعهم أن اهللا
 أذن كما احلليب، عزيزي عيسى اهللا دعب بن القادر عبد الشيخ سيدي والعهد، احملبة يف الصادق اهللا،
 من مأذوناً أكون أن اهللا وأرجو عنه، اهللا رضي املستغامني العلوي مصطفى بن أمحد سيدي أُستاذي يل
 :أقول مث ذلك، مثل له وأرجو وسلم، عليه اهللا صلى رسوله ومن تعاىل، اهللا
  يف مث تعـاىل،  اهللا ضمان يف هو ِإذ نٌ،مأمو املأذونُ ِإذ جتهله، وال وسره، اِإلذن فضل أخي يا فاعرف 

 .عنهم اهللا رضي الطريقة شيوخ ضمان يف مث وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول ضمان
 من لكم حصل ما هي احلقيقية واِإلجازة احلقيقي اِإلذن أن واعلم جتهله، وال واعتقده هذا، فاعرف  

 القلـوب،  هلـا  تنفعل اليت وهي ا، يعمل اليت فهي احلقيقية، القلبية واِإلجازة الباطين الشفهي اِإلذن
 ِإجازة اهللا أهل كتب لَما بالكتابة، اِإلجازة من الناس عليه اعتاد ملا الضرورة ولوال النفوس، هلا وتنقاد
 من كل تربية يف وعزٍم حزٍم ذا وكن. حقيقية قلبية شفوية ِإجازة منهم مث الرسول ومن اهللا من ملأذون
 بقـدر  لِإلخـوان  بالنصيحة وأوصيك اهللا، حق يف أحد من تستِح وال اهللا، عباد من له شيخاً اختذك

 اهللا يف حمبـةً  رحيمـاً،  رؤوفاً باملؤمنني وكن واِإلعالن، السر يف اهللا حدود على وباحملافظة اِإلمكان،
ـ  وِإياهم يقينا وأن التوفيق، للجميع اهللا وأرجو وسلم، عليه اهللا صلى اهللا برسول واقتداًء  سـوء  نم
 رام مـن  بكل اهللا ونسأل عائق، كل من وِإياهم وحيمينا الطرائق، أحسن وم بنا ويسلك الطوارق،
 حقيقـة  ِإىل ا ونصل النجاة، سبيل ا نسلك اهللا، نفحات من خري نفحة اهللا أهل سلك يف االنتظام
 برضاه، لعباده تعاىل احلق يتجلى يوم وسلم، عليه اهللا صلى حممد سيدنا اجلاه، صاحب جباه اهللا تقوى
 .العاملني رب هللا واحلمد الوكيل، ونعم حسبنا وهو مجيل، اهللا يف والظن
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 أصـالً،  التلمسـاين  الرمحن عبد بن اهلامشي بن أمحد بن حممد: تعاىل اهللا ِإىل الفقري العبد وكتبه قاله  
 .آمني. واِإلحسان فباللط واملسلمني اهللا عامله. طريقة الدرقاوي الشاذيل سكناً، الدمشقي

 .١٣٧٧ األول ربيع ١٦ يف املباركة اِإلجازة هذه حررت  
 

 العلوية الدرقاوية الشاذلية القادرية الطريقة خادم
 التلمساين اهلامشي بن حممد اهللا عبد

 دمشق
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 اهللا رضوان القوم مشرب كان وملا. شاء ما شاء من لقال اِإلسناد ولوال الدين، من اِإلسناد كان ملا  
 أن ِإلـيهم  منتسب كل على تعين التدقيق، يف املعارج وأسىن التحقيق، يف املشارب أبلغ أمجعني عليهم
 دعواه صحة حتقق بعد ِإال دعوى، ذي كل من تؤخذ ال احلقائق ألن األحق، الوجه على مستنده حيقق
 .األكمل الوجه على

 على السند هذا أثبتنا فقد وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول ِإىل مسلسالً القوم طريق سند كان وملا  
 طالـب  أيب بن علي سيدنا مث البصري، احلسن سيدنا ِإىل شيخ عن شيخاً متسلسالً التالية الصفحات

 .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سيدنا حضرة ِإىل مث عنه، اهللا رضي
 وكـرم  عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي اِإلمام من البصري احلسن مساع أنكر العلماء بعض أن ِإال  

 البصري احلسن مساع أثبت تعاىل، اهللا رمحه السيوطي الدين جالل الفقيه احملدث احلافظ ولكن وجهه،
 اهليثمـي  حجـر  بن أمحد احلجة احملدث الفقيه ذلك يف وتبعه عنهما، اهللا رضي طالب أيب بن علي من
 .تعاىل اهللا رمحه املكي

 :املوضوع هذا يف منهما كل قيقحت وِإليك  
 أنكـر : (للفتاوي احلاوي كتابه يف تعاىل اهللا رمحه السيوطي الدين جالل احملدث احلافظ قال - أوالً  

 بعـض  ـذا  ومتسك عنه، اهللا رضي طالب أيب بن علي من البصري احلسن مساع احلفاظ من مجاعة
 أيضاً رجحه وقد لوجوه، عندي الراجح وهو ة،مجاع وأثبته. اخلرقة لبس طريق به فخدش ؛ املتأخرين
 أطـراف  يف] العسقالين [حجر ابن احلافظ ذلك على وتبعه. املختارة يف املقدسي الدين ضياء احلافظ
 يف وجهه اهللا كرم علي من البصري احلسن مساع العسقالين حجر ابن احلافظ أثبت وكذلك [املختارة
 ].٢٦٤ص. ٢ج التهذيب ذيب كتابه
 معـه  ألن النايف، على مقدم املثِْبت أن الترجيح وجوه يف األصول يف ذكروا العلماء ِإن: ألولا الوجه
 .علم زيادة

 سلمة أُم موالةَ خيرةُ أُمه وكانت. باتفاق عمر خالفة من بقيتا لسنتني ولد احلسن ِإن: الثاين الوجه  
: لـه  فـدعا  عمر، ِإىل وأخرجته عليه، كونيبار الصحابة ِإىل خترجه سلمة أُم فكانت عنها، اهللا رضي
 وأخرجـه  التهـذيب،  يف املـزي  الـدين  مجال احلافظ ذكره. الناس ِإىل وحببه الدين يف فقهه اللهم

 أربـع  وله الدار، يوم حضر] البصري احلسن [أنه املزي وذكر. بسنده املواعظ كتاب يف العسكري
 خلف ويصلي اجلماعة حيضر فكان بالصالة، ِمرأُ سنني سبع بلغ حني من أنه املعلوم ومن. سنة عشرة
. عثمـان  قتل بعد ِإال الكوفة ِإىل منها خيرج مل فِإنه باملدينة، ذاك ِإذ وعلي عثمان، قتل أن ِإىل عثمان
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 أربع بلغ أن ِإىل ميز حني من مرات مخس املسجد يف به جيتمع يوم كل وهو منه مساعه يستنكر فكيف
  ؟ سنة عشرة

 .وأُمه هو بيتها يف واحلسن سلمة، أُم ومنهن املؤمنني، أُمهات يزور كان علياً ِإن: ذلك على وزيادة  
 أيب طريـق  من التهذيب يف املزي أورد. منه مساعه على يدل ما احلسن عن ورد ِإنه: الثالث الوجه  
 بن حممد حنيفة وأب حدثنا زكريا بن الرمحن عبد بن العباس بن الرمحن عبد القاسم أبو حدثنا: قال نعيم
 عـن  حمـارب  بن عطية حدثنا عبيدة بن ثُمامة حدثنا اجلرشي موسى بن حممد حدثنا الواسطي صفية
 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول قال: تقول ِإنك! سعيد أبا يا: قلت احلسن سألت: قال عبيد بن يونس
 ولـوال  قبلـك،  أحد عنه سألين ما شيء عن سألتين لقد! أخي ابن يا: قال ؟ تدركه مل وِإنك وسلم،
: أقول مسعتين شيء كل - احلجاج عمل يف وكان - ترى كما زمان يف ِإين. أخربتك ما مين مرتلتك
 أذكر أن أستطيع ال زمان يف أين غري طالب، أيب بن علي عن فهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
 .علياً

 أمحـديف  قال: منها. عنهما اهللا ضير علي عن احلسن رواها أحاديث عدة السيوطي احلافظ ساق مث  
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال علي عن احلسن عن يونس أخربنا هشيم حدثنا: مسنده
 حـىت  املصـاب  وعن يستيقظ، حىت النائم وعن يبلغ، حىت الصغري عن: ثالثة عن القلم رفع: "يقول
 هلذا شرحه عند الترمذي جامع شرحب األحوذي حتفة راجع [وحسنه الترمذي أخرجه". عنه يكشف
 احلافظ قال. املختارة يف املقدسي والضياء وصححه، واحلاكم والنسائي، ،)]٦٨٦ص/٤ج (احلديث
 رأى احلسن: املديين بن علي قال: احلديث هذا على الكالم عند الترمذي شرح يف العراقي الدين زين
 سـنة،  عشرة أربع ابن لعلي بوِيع يوم لبصريا احلسن كان: زرعة أبو وقال. غالم وهو باملدينة علياً

 وقال. ذلك بعد احلسن يلقه ومل والبصرة الكوفة ِإىل] عنه اهللا رضي علي [خرج مث باملدينة علياً ورأى
 .اهـ. علياً يبايع الزبري رأيت: احلسن

ـ ) [املدينـة  من علي خروج بعد ما على النايف قولُ ويحمل كفاية، القدر هذا ويف: قلت    اوياحل
 ].١٠٣-١٠٢ص. ٢ج. السيوطي الدين جالل الفقيه احملدث للحافظ للفتاوي

 علي كالم من البصري احلسن مسع هل - بعلومه اهللا نفع - اهليثمي حجر ابن احلافظ وسئل - ثانياً  
 اهللا كرم علي عن عنه املروي الذكر وتلقينهم خرقتهم سند الصوفية للسادة يتم حىت وجهه، اهللا كرم
  ؟ وجهه
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 وهـو : السـيوطي  احلافظ قال. مجاعة وأثبته األكثرون، فأنكره فيه، الناس اختلف: (بقوله فأجاب  
 حجـر  ابـن  اِإلسـالم  شـيخ  واحلـافظ  املختارة، يف املقدسي الدين ضياء كاحلافظ عندي الراجح

 :لوجوه املختارة أطراف يف] العسقالين[
 .النايف على مقدم املُثِبت ِإن: األول  
 ويصلي اجلماعة حيضر فكان ؛ بالصالة وأُمر لسبٍع وميز عمر، خالفة من بقيتا لسنتني ولد ِإنه: اينالث  

 قتل بعد ِإال منها خيرج ومل فرض، كل اجلماعة حيضر باملدينة ذاك ِإذ وعلي قُِتل، أن ِإىل عثمان خلف
 كل معه جيتمع وهو ك،ذل مع منه مساعه ينكر فكيف. سنة عشرة أربع ذاك ِإذ احلسن وسن عثمان،
 باملدينـة  علياً احلسن رأى: املديين بن علي قال ثَم ومن! ؟ سنني سبع مدة مرات مخس باملسجد يوم
 بيتها، يف واحلسن سلمة أُم ومنهن املؤمنني، أُمهات يزور كان علياً ِإن: ذلك على وزيادة. غالم وهو
. عليـه  يباركون الصحابة ِإىل خترجه عنها اهللا يرض سلمة أُم وكانت. هلا موالة هي ِإذ خيرة وأُمه هو

 املزي، ذكره. الناس ِإىل وحببه وعلِّمه الدين يف فقهه اللهم: له فدعا عنه اهللا رضي عمر ِإىل وأخرجته
 اهللا رسول قال: قوله عن سئل أنه: نعيم أيب طريق من التهذيب يف املزي أورد وقد العسكري، وأسنده
 أستطيع ال زماٍن يف أين غري ؛ علي عن فهو فيه قلته شيٍء كل: فقال ؟ يدركه ومل لموس عليه اهللا صلى
 علي عن احلسن رواية من له وقعت كثرية، أحاديث احلافظ ذكر مث. احلجاج زمان أي علياً، أذكر أن
 اهللا صـلى  اهللا رسول قال: يقول علياً مسعت: احلسن قول ثقات ورجاله بعضها ويف. وجهه اهللا كرم
 أمحد الشيخ واحملدثني الفقهاء خلامتة احلديثية الفتاوى) [احلديث.." املطر مثل أُميت مثل: "وسلم عليه
 يف الترمـذي  رواه" آخره أم خري أوله يدرى ال: "..احلديث ومتام. ١٢٩ص. املكي اهليثمي حجر بن

 ].غريب حسن: وقال األمثال كتاب
 ِإىل الصـوفية  السـادة  سند وصح عنهما، اهللا رضي علي من البصري احلسن مساع ثبت أن وبعد  

 :أقول شبهة أدىن وال شك، وال ريبة غري من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 احملمديـة  األخـالق  صاحب اهلامشي حممد الشيخ وموالي سيدي عن الطريق الفقري العبد أخذ قد  

با وقد. اجلزاء خري عنا وجزاه ثراه، اهللا طينتلقـني  وهـو  اخلاص والورد العام بالورد الن وأذنَ لقَن 
 .اهللا: املفرد االسم

 العلـوي  مصطفى بن أمحد شيخه وعن يلِّس بن حممد السيد شيخه عن أخذ اهلامشي حممد وشيخنا  
 أحدمها، عند سريه ابتدأ أنه فاملراد شيخني عن الطريق أخذ قد املرشدين أحد أن السند يف ترى حني[

 حممد الشيخ عن ومها ،]باِإلرشاد له وأذن الطريق فلقنه الثاين بالشيخ التقى األول الشيخ وفاة وبعد
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 الـيت  السـند  شجرة يف مذكور هو كما السند آخر ِإىل.. املستغامني الشريف البوزيدي احلبيب بن
 .التالية الصفحة على أثبتناها

 :التالية الكتب عن الشجرة هذه رمسنا وقد  
 العلـوي  مصـطفى  بن أمحد الشيخ مريدي أحد العزيز عبد بن حسن للشيخ الراغبني ِإرشاد -١  

 .تعاىل اهللا رمحه املستغامني
 .املدين ظافر حممد للشيخ القدسية األنوار -٢  
 .التلمسانية الدرقاوية الشاذلية السادة أوراد -٣  
 بـن  عـدة  يديس باهللا للعارف العلوية الطائفة أوراد يف البهية الدرة: املسمى األوراد جمموع -٤  

 .املستغامني تونس
 الدرقاويـة،  الشـاذلية  للطريقة الذهبية السلسلة هذه سلك يف باالنضمام شرفنا الذي هللا واحلمد  

 اهللا صـلى  املرسلني سيد لواء حتت زمرم يف حيشرنا وأن رجاهلا، به أكرم مبا يكرمنا أن تعاىل ونسأله
 .آمني. جميب عمسي ِإنه ومنهم، معهم جيعلنا وأن وسلم، عليه

 
 اخلتام

 
 وما األعالم، األئمة كالم على واطلعت احلق، التصوف عرفت وقد - القارىء أيها فلعلك. وبعد  

 التصوف تتخذ أن - وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ِإىل وتسلسله نسبته صحة وعرفت عنه، ذكروه
 معارجـه،  يف وتعـرج  أنـواره  يف تسبحو حماريبه، يف وتتعبد الصافية، أجوائه يف وتحلِّق منهجاً، لك

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول من الكاملة الوراثة ورثوا الذين الصوفية، هؤالء عن مثالية صورة فتكون
 فهـو  وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول هدي على اهللا ِإىل الداعون تعاىل، باهللا العلماء هم ِإذ. وسلم
 وحقـائق  شـعارهم،  والتقوى حليتهم، والعبادة صفتهم، عاىلت باهللا والعلم حاالم، مجيع يف ِإمامهم
 من هل: ويقول يتأجج شوقهم وهليب مزيد، اهللا فضل ِإمداد من الساعات من هلم. أسرارهم احلقيقة
 !؟ مزيد

 وأدم، وزكاهم وطهرهم، فعلَّمهم ومناجاته، ذكره يف وعاشوا موالهم، حب يف الصوفية تفاىن لقد  
 كونه عجائب وأراهم السموات، ملكوت لقلوم ففتح عنهم، ورضي وأحبهم ،واجتباهم واصطفاهم

 .وأذواقاً علوماً وعطاياه هداياه عليهم وأفاض خليقته، وأسرار قدرته وبدائع
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 تركه الذي العظيم اِإلسالمي التراث ذلك عن بالبحث احلقيقة ورواد واملفكرين الباحثني أجدر فما  
 مث قدره، حق ويقدروه أهله، عن فيأخذوه أعناقهم، يف وأمانة أيديهم، يف وديعة قبلُ من أسالفهم هلم
 .به يليق ال الذي املكان ِإىل به بط أو صفوه، تعكر شائبة كل من خيلصوه ذلك بعد
 حىت أهله، قافلة يف فيسريوا مهمهم يشحذوا أن والقلم، والفكر الرأي أُويل من املنصفون فكَّر فهل  

 احلـديث  عـن  احلديث أهل نفى كما ودخيله، ترهاِته التصوف عن فينفوا العذب، هلهمن من ينهلوا
 صحيحة، سليمة جيدها أن احلقيقة لناشد يتسىن حىت ِإسرائيلياته، التفسري عن التفسري وأهل أكاذيبه،
  ؟ سواها عما ومييزها

 خالصاً اهللا جعله. الصواب ِإىل رشدوامل للهداية املوفق وهو الكتاب، هذا يف ِإلثباته اهللا وفقنا ما هذا  
 .العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر. املستقيم الصراط ِإىل وهداه قرأه من به ونفع الكرمي، لوجهه

 
 هـدى  الـذين  أولئك} م؛ يقتدى نرباساً األولياء جعل الذي الرشاد، سبيل إىل اهلادي هللا احلمد  

اللـه مداهفِبه ِدهحممـد،  سيدنا واملرسلني األنبياء أشرف على والسالم والصالة] ٩٠:األنعام[} اقت 
 .الدين يوم إىل بإحسان تبعهم ومن أمجعني، وأصحابه آله وعلى

 :بعد أما  
 

 املؤلف حياة عن موجزة حملة
 تعاىل اهللا رمحه

 

 يصل الشاذيل، احلليب عزيزي عيسى بن حممد بن قاسم بن اهللا عبد بن القادر عبد الشيخ سيدي هو  
 بـن  احلسني وسلم، وصحبه آله وعلى عليه اهللا صلى اهللا، رسول سبط إىل البعاج عمر بالشيخ نسبه
 .عنهما اهللا رضي علي

 ميالد من ١٩٢٠ واملصادف الشريفة، النبوية اهلجرة من ١٣٣٨ سنة الشهباء حلب مدينة يف ولد  
 ورخاء، رغد عيشة كنفهما يف وعاش املسلمني، عوام من أميني أبوين من السالم، عليه املسيح السيد
 .اجلمارك يف يعمل والده كان حيث
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 الثياب، أحسن يلبس فكان ؛ والكشافية والرياضة النشاط عمره مقتبل يف تعاىل اهللا رمحه إليه حبب  
 .الطيب أنواع بأفخر ويتطيب للحالقة، حلب صالونات أفخم يف ويتزين

 والزينـة  واللعـب  اللـهو  من فيه كان عما فأعرض وزينتها، الدنيا من يةاإلهل العناية يد جذبته مث  
 سنة من الفترة يف اجلذب، أهل من الصاحلني وصحب املرقعة، الثياب ولبس شعره، وحلق والطيب،
 الصـحو  مـن  بقيٍة مع اجلذب إىل مييل خالهلا كان تقريباً، سنوات أربع مدة ،١٩٤٢ حىت ١٩٣٩
 .اجلذب أهل حال من حفظته

 فقـد  الكثرية، حماوالته رغم الدنيوية األعمال من عمل على يثبت ال ذلك قبل تعاىل اهللا رمحه وكان  
 عن تعاىل اهللا من صرفاً ذلك، على يثبت مل ولكنه قصرية، فترة بالتجارة واشتغل وخياطاً، جناراً عمل
 وأسـباا،  الدنيا من اإلهلية ةالعناي يد جذبته ولكن اجلمارك، يف معه بالعمل والده أقنعه أن إىل ذلك،
 .تعاىل اهللا على فأقبل

 صحب مث معود، أمحد والشيخ زمار حممد الشيخ منهم العلماء، فصحب العلم، طلب إليه حبب مث  
 بـاخلتم  حسن الشيخ له وأذن يديه، على الطريق فسلك القادرية، الطريقة شيخ حساين حسن الشيخ

 ٢٤/١٢/١٩٤٩ يف الشـعبانية  املدرسة إىل انتسب حساين نحس للشيخ صحبته وخالل القادري،
 تقام ال مسجداً وكان حمد، ساحة ملسجد إماماً خالهلا كان كامالت، سنوات ست مدة فيها ودرس
 منـرباً  فيه وأحدث وإصالحه، ترميمه على الشيخ فعمل يخرب، أن وكاد مهمالً، وكان اجلمعة، فيه

 .٢١/١/١٩٥٧ يف وذلك للخطابة،
 املباركـة،  الطيبـة  الصفات من الشعبانية املدرسة يف دراسته خالل تعاىل اهللا رمحه الشيخ يف اجتمع  

 املدرسة يف زمالئه من عدد يديه على فسلك واعٍد، خري عن ينىبء ما العالية، واهلمة العلية، واألخالق
 .أخرى جهة من طالباً وتلميذاً جهة من شيخاً فكان فيها، طالباً يزال ال وهو

 وصـل  مبا يقنع ومل املشيخة، تغره مل أنه ؛ وجل عز اهللا على إقباله وصدق مهته، علو على يدل ومما  
 ذلك عن ويعرب وجل، عز اهللا على يعرفه الذي الكامل املرشد عن يبحث فراح واجلاه، احلال من إليه

 :تعاىل اهللا رمحه فيقول
 ا متحققاً أكن مل أشياء فيه فأرى عجيبة، البن) احلكم شرح يف اهلمم إيقاظ (كتاب يف أقرأ كنت  "
 ".كامل مرشٍد صحبة من يل بد ال أنه فعرفت - شيخاً كوين رغم -
 خلق عليهم اجتمع ممن علمائها، مشاهري من بكثري والتقى دمشق، إىل فسافر حلب يف بغيته جيد ومل  

 األكرب الشيخ زيارة إىل فتردد بتغاه،م منهم واحد يف جيد مل ولكنه وبالغتهم، وفصاحتهم لعلمهم كثري
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 فبحث الشاذلية، الطريقة شيخ اهلامشي حممد الشيخ بصحبة فأُهلم تعاىل، اهللا رمحه عريب بن الدين حميي
 مـن  قليلة ثلة وحوله التوحيد، علم مباحث بعض يقرر بدمشق الكبري األموي اجلامع يف فوجده عنه

 اهللا رمحه اهلامشي حممد الشيخ إىل تعرف مث وحضره الشيخ جملس على فأقبل ويعلمهم، يعظهم إخوانه
  زمٍن منذ أنتظرك فأنا اهللا، بإذن أولَهم وتكونُ الناس، آخر جئت: "اهلامشي حممد الشيخ له فقال تعاىل،
 اهللا رمحه اهلامشي الشيخ فصحب الكامل، املرشد صحبة من مبتغاه تعاىل اهللا رمحه للشيخ فتم." طويل
 .تعاىل اهللا توفاه أن إىل م١٩٥٢ سنة تعاىل

 واخلاص العام بالورد له أذن لإلرشاد، أهليته شيخنا يف تعاىل اهللا رمحه اهلامشي حممد الشيخ رأى وملا  
 علـى  نصـها  املوجود اإلجازة يف مبني هو كما واإلرشاد بالتربية له أذن كما الشاذلية، الطريقة يف

 .م ١٩٥٨ - هـ ١٣٣٧ سنة يف وذلك الكتاب، هذا آخر صفحات
 الـرزاز  حممد الشيخ تويف أن إىل حمد، ساحة مسجد يف وخطيباً إماماً تعاىل اهللا رمحه الشيخ استمر  
 صالة بعد للذكر جملساً فيه فأقام إليه، تعاىل اهللا رمحه الشيخ انتقل  حيث العادلية، جامع وخطيب إمام

 .م٢١/١٢/١٩٦٣ يف ذلك وكان مجعة، كل من اخلميس يوم من العشاء
 قلـة  تعـاىل  اهللا إىل يشكو وكان للمواشي، مرعى ساحته كانت حيث مهمالً، العادلية جامع كان  

 وأهـل  العلـم،  لطالب مقصداً اجلامع غدا حىت وصيانته، إصالحه على يعمل الشيخ فراح املصلني،
 النـاس  فأقبل ،اآلفاق يف الشيخ شهرة وطارت الذكر، وجمالس العلم مبجالس اجلامع وعمر الطريق،
 والنـور،  بالعلم تشع مدرسة العادلية جامع فغدا علم، وطالب ومثقفني عوام من فئام مبختلف عليه

 ممـا  وغريها والشطحات الشرعية املخالفات من كثري من الشيخ نقَّاه أن بعد التصوف طريق وانتشر
 التصـوف،  لنـاس ا وعشق - الكتاب هذا صفحات على ذلك جتد كما - منه ينفرون الناس كان

 وللشيخ إال قرية أو مدينة جتد تكاد فال السوري، العريب القطر أحناء كل يف الشيخ طريقة وانتشرت
 جاوزت مث والعراق، ولبنان وتركيا كاألردن ااورة؛ البالد إىل ذلك جاوز بل ومريدون، إخوان فيها
 فوصـلت  ومريـدون،  إخوان فيه وللشيخ إال الدنيا يف بلداً جتد تكاد فال كله، ذلك الشيخ شهرة
 وبلجيكـا  وإنكلتـرا  وباكسـتان،  واهلند إفريقيا وجنوب واملغرب، والسعودية الكويت إىل طريقته
 الطويل الشيخ باع على يدل مما العامل، دول من وغريها األمريكية املتحدة والواليات وكندا وفرنسا،

 .واإلرشاد والتربية املعرفة يف
 يشهد خاصة، الشاذلية والطريقة عامة الصوفية للطرق اددين طليعة يف تعاىل اهللا رمحه الشيخ يعد  

 شهرته وطارت التركية، واللغة اإلنكليزية اللغة إىل وترجم متعددة مرات طبع الذي هذا كتابه لذلك
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 يف النـاس  طبقات مجيع من فئام اختالف على إخوانه كثرةُ الشيخ مقام لعلو يشهد كما اآلفاق، يف
 هذا إال العلمية الثروة من خيلف مل الذي الشيخ عن ناطقة كتباً حبق يعتربون الذين األرض، بقاع كل

 الصـحيح  الطريق نشر يف كاهله على محلها اليت اإلصالحية الدعوة واجبات بسبب وذلك الكتاب،
 .الكتاب هذا صفحات على ذلك تلمح كما املطهرة، والسنة الكتاب على القائم

 الـذي " التصوف عن حقائق "كتابه يف وبينه أودعه قد للناس ينقله أن أراد وما هاجهمن خالصة إن  
 خمتلـف  علـى  واالنتفـاع  بالقبول الناس فتلقاه واحلقيقة، والطريقة الشريعة علم يف فتحاً حبق كان

 .كثري خلق منه واستفاد طبقام،
 إخوانـه  ويحذِّر ذلك كل عن يعرض كان ولكنه واضحة، وكشوفات كثرية كرامات للشيخ كان  
 عـز  اهللا شـرع  على االستقامة الكرامات أعظم أن ويقرر والكشوفات، الكرامات إىل الركون من

 .بالشريعة العمل هي الطريقة: تعاىل اهللا رمحه فيقول الطريقة يعرف وكان وجل،
 البيـت  صـاحب  من استأذن اللقيمات بعض أكل فلما التجار، ألحد طعام وليمة إىل مرة دعي  "

 تأخذ أنت: الدعوة لصاحب وقال أكله، ما كل وأخرج فتقايأ تعاىل اهللا رمحه الشيخ فقام فاه، ليغسل
 مـن  تطعمـين  فال ثانية لعندك آيت أن أردت إذا املرايب، حارب واهللا بالربا، البنوك من األموال بعض

 مـن  وأصـبح  بـا الر من معاملته صحح حىت سنة عليه ميض ومل فورها، من الرجل فتاب طعامك،
 ".ذلك بعد بالصالح هلم املشهود الصاحلني

 بـاألخالق  عليك زاد فمن أخالق، كله التصوف: "فيقول التصوف تعاىل اهللا رمحه الشيخ ويعرف  
 ".بالتصوف عليك زاد
 ولكن فنصحه، وتسلطه، الرجل ظلم على اطلع ذلك وخالل زوجني، بني اإلصالح يف مرة سعى  "

 الرجـلُ  استغفل الزمن، من مدة وبعد للنصح، يستجيب أن من عوضاً ضغينة،وال احلقد محل الرجل
د، ساحة جامع قرب معتم ممر يف الشيخمفمـه،  قرب وجهه على حادة بأداة وطعنه عليه فتهجم ح 
 مل الشـيخ  وجه على عالمة وترك املستشفى، إىل الشيخ ونقل الرجل، فهرب الشيخ، من الدم فسال
 واملسـاحمة  العفو إىل دعته الشيخ ا متحلياً كان اليت النبوة أخالق ولكن اهللا، وفاهت حىت األيام متحها

 ".تعاىل اهللا رمحه الشيخ اجلنازة صالة عليه املصلني أولَ فكان أشهر، بعد الرجل فتويف والصفح،
  ـ  املدينة يف والسالم الصالة عليه املصطفى النيب مبجاورة تعاىل اهللا رمحه أُكِْرم  مخـس  قرابـة  ورةاملن

 حلـوا  حيثمـا  املتحققني الصادقني شأن هو كما تعاىل، اهللا إىل يدعو بعمان باألردن أقام مث سنوات،
 .ودعوته وحاله علمه من كثري خلق منه فاستفاد ونزلوا،
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 يف املشـفى  فأدخل هناك، املرض عليه فاشتد إخوانه، بعض لزيارة تركيا إىل سافر ١٩٩١ سنة ويف  
 .مشافيها أحد ودخل استانبول إىل ذلك بعد نقل مث مرعش، مدينة

 ال سـاكت  وهـو  أملاً، يظهر أو يتوجع ال كيف وخمتصني، أطباء من معاجلته على القائمون تعجب  
 .تعاىل اهللا إىل وبكله وببصره بقلبه مستغرق يتكلم،

 وهو عقله وعن طالت، اليت غيبته وعن وإدراكه، وإحساسه شعوره عن يطمئن أن أوالده أحد فأراد  
 الشعر من بيت عن فسأله ومدارسة مالطفة - تعاىل اهللا رمحه - والده وبني بينه وكان أحداً، يكلم ال
 كامل وأنه الصاحلني، يتوىل هو تعاىل اهللا بأن آنذاك للموجودين ليثبت تعاىل اهللا رمحه منه مسعه قد كان
 ذا فذكّره وتعاىل، سبحانه به ومستغرق تعاىل اهللا مبحبة منجذب ولكنه والعقل، واإلحساس الوعي
 :الشعر من البيت

    يا سائلي عـن رسـول اهللا كيـف سـها          
ــهو   ١  ...والســـــــــــــ

١ 
 :متمماً وقال إليه فالتفت ميازحه، وكان البيت هذا يل أكمل فضلك من سيدي يا: له وقال سكت مث

...................    
    ســها عــن كــل شــيء ســره فســها

١ 

ـ      ن كـل قلـٍب غافـٍل الهـي        والسهو ع
ــالتعظيم هللا     ــوى اهللا فـ ــا سـ  عمـ

١ 
 .الهٍي غافٍل قلٍب كل عن والسهو: مراراً البيت شطر وأعاد  
 .بعدها أحداً يكلم ومل وبكى تعاىل اهللا رمحه عيناه دمعت مث  
 مـن  شرع الثامن يف السادسة، الساعة السبت يوم عشية ربه، جوار إىل تعاىل اهللا رمحه انتقاله كان  

 والعشرين للسادس املوافق الشريفة، النبوية اهلجرة من وألف مائة وأربع عشر اثنيت سنة اآلخر ربيع
 ٢٦ هـ ١٤١٢ اآلخر ربيع ١٨ ( للميالد وألف مائة وتسع وتسعني إحدى سنة األول تشرين من

 رضي صارياألن أيوب أيب سيدنا اجلليل الصحايب جبوار األخري مثواه وكان) م١٩٩١ األول تشرين
 إىل والدعوة الطريق أعالم من كامالً ومرشداً عامالً علماً مبوته املسلمون فخسر استانبول، يف عنه اهللا
 والشـهداء  والصـديقني  النبيني مع جناته فسيح وأسكنه مقامه، وأعلى برمحته اهللا تغمده تعاىل، اهللا

 وجل عز اهللا قول قربه على نِقش وقد والصاحلني،
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} نوم هاِجراِهللا سبيل يف ي راغَماً األرِض يف ِجيدةً كثرياً معسو نوم جخري اِهللا إىل مهـاجراً  بيِتـهِ  ِمن 
 ].١٠٠: النساء[} رحيماً غفوراً اُهللا وكانَ اِهللا على أجره وقع فقد املوت يدِركْه ثُم ورسوِله

}  أنْ أوِزعين رب أشكُر كتاليت نعم عأنتم وعلى علي يصاحلاً أعملَ وأنْ واِلد وأدِخلْـين  ترضاه 
عبادك يف برمحِتك ١٩: النمل[}الصاحلني.[ 

  
 وصـحبه  آلـه  وعلـى  عليـه  اهللا صـلى  حممد، سيدنا املرسلني سيد لواء حتت معه احشرنا اللهم 

 .العاملني رب هللا واحلمد املرسلني على وسلم،وسالم
 

 ١٤٢١ شوال ٢٣
١٨/١/٢٠٠١ 

 املؤلف ورثة


