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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 التصوف من وحى القرآن والسنة

 :مقدمة
بر رحيم ، أجرى السعادة فى سوابق األزل للمؤممنين  إله الحمد هلل رب العالمين ، وسبحانه من

منهم بالمحبة األنبيؤا  والمرسؤلين ، واألصؤءيا  الصؤديقين ، واألوليؤا  المتقؤين ، فلمؤا ، وخص 
ه ، ولؤؤم بهم إليؤؤه تعؤؤالى ، فلؤؤم يإنسؤؤوا إ بؤؤكليؤؤأ ألهؤؤب بالاؤؤوئ الؤؤدا م  لؤؤو أظهؤؤر م فؤؤى  ؤؤالم الت

 يركنوا إ  إليه ، ولم يعتزوا إ  بسلطانه . 
مؤام أ ؤل الاؤوئ ، مؤن تحلؤى بكمؤال  والصالة والسالم  لى حبيبنا المصطءى أصءى أصؤءيا ه وام

ت القرآن الكريم فى مثؤل العبودية وانتسب بها إلى مو ه ، فارفه تعالى بذكر ا فى كثير من آيا
  وله تعالى : 

 1)) تبارك الذى نزل الءر ان  لى  بده ليكون للعالمين نذيرا (( 
   2و وله تعالى : )) سبحان الذى أسرى بعبده لياًل من المسجد الحرام إلى المسجد األ صى ((

                                                 
1

 سورة الفرقان  1آية   
2

 سورة االسراء  1آية   
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 . 1و وله تعالى : )) فإوحى إلى  بده ما أوحى (( 
صلى هللا  ليه وسلم األ ربين ، و ن أصحابه السابقين األولين ،  ورضى هللا  ن آل رسول هللا

مؤؤن نؤؤالوا مؤؤؤن هللا العنايؤؤة وا ختصؤؤؤاص ، واؤؤرفهم با نتسؤؤؤاب إليؤؤه بالعبوديؤؤؤة فقؤؤال ردًا لكيؤؤؤد 
 الايطان  نهم . 

 .  2 ) إن  بادى ليس لك  ليهم سلطان (
 بهم حبيبه ومصطءاه فى  وله تعالى :  3ووصى 

لذين يد ون ربهم بالغداة والعاى يريدون وجهه و  تعد  يناك  نهم تريد ) واصبر نءسك مع ا
 . 4زينة الحياة الدنيا و  تطع من أغءلنا  لبه  ن ذكرنا واتبع  واه وكان أمره فرطا (

                                                 
1

 سورة النجم  10آية  
2

 سورة الحجر .  42آية   
3

فييان وبسبب هذه الوصية كان موالنا رسول هللا عليه وسلم شديد العناية بأهل الصفة حتى لقد روى مسلم أن بعضهم رأى أبا س  

فقالوا له إن سيوفنا لم تأخذ من عدو هللا مأخذها فقال لهم أبو بكر الصديق رضى هللا عنه أتقولون ذلك لشيخ قريش وسيدهم ولما 

أخبر الصديق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له لعلك أغضبتهم يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت هللا ، فرجع إليهم وقال  

 م ياإخوتاه ؟ قالوا ال ، يغفر هللا لك يأخى ـ وهو حديث يدل على وجوب احترام أولياء هللا . لهم أغضبتك
4

 سورة الكهف .  28آية   
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فعااوا بدوام الطا ة فى النور اإللهى ، وماوا به سويا  لؤى صؤرام مسؤتقيم ، وجؤا ت فاتحؤة 
أن يؤد و ربؤه بالقرآن ، و لمت تاليها فؤى الصؤالة وغيؤر الصؤالة ن الكتاب فدلت  ليهم كل ممم

بد وة اختار ا هللا له و ى : أن يهديه تعالى الصرام المستقيم صرام الذين أنعم هللا  ليهم و م 
 الذين  رفتهم اآلية الكريمة : 

الاؤهدا  ) ومؤن يطؤع هللا والرسؤول فاول ؤك مؤع الؤذين أنعؤم هللا  لؤيهم مؤن النبيؤين والصؤديقين و 
 . 1 لءضل من هللا وكءى باهلل  ليما (ذلك ا والصالحين وحسن أول ك رفيقًا *

ورضى هللا  ن التابعين ، وتابعى التابعين ، و من اتبعو م باحسؤان ، جؤيال بعؤد جيؤل إلؤى يؤوم 
 القيامة ، و ن ايوخنا الصوفية الذين زكانا هللا فى ديننا لى أيديهم . آمين . وبعد ... 

تكلمنؤؤا  ؤؤن التصؤؤوف ، انمؤؤا نؤؤتكلم  ؤؤن  لؤؤم الءؤؤيل الؤؤذى أود ؤؤه هللا  لؤؤوب أحبابؤؤه  فإننؤؤا ان
، 2 ار إلؤؤؤيهم سؤؤؤبحانه فؤؤؤى  ولؤؤؤه الكؤؤؤريم ) يحؤؤؤبهم ويحبونؤؤؤه (المحبؤؤؤوبين المحبؤؤؤين ، الؤؤؤذين أاؤؤؤ

) آخذة مؤن  لؤب رضى هللا  نه : والمحبة كما يقول الصوفى الكبير اإلمام أبو الحسن الااذلى 
  بده 

                                                 
1

 سورة النساء  70،  69آية   
2

 من سورة المائدة .  54آية   
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ة فؤؤى لعقؤؤل متحصؤؤنا بمعرفتؤؤه والؤؤرو  مؤؤإخوذ، فتؤؤرى الؤؤنءس ما لؤؤة لطا تؤؤه ، واكؤؤل اؤؤى  سؤؤواه 
فى ماا دته ، والعبد يستزيد فيزداد ، ويءاتح بما  و أ ؤذب مؤن لذيؤذ حضرته ، والسر مغمورا 

 .  س أبكار الحقا ق وثيبات العلوم (مناجاته ، ليكسى حلل التقريب  لى بسام القربة ، فيم
هللا فاايتين فى األجيال الثالثؤة األولؤى : و ؤم جيؤل الصؤحابة ، وجيؤل  و د كانت التقوى ومحبة

ا المصؤطءى صؤلى هللا التابعين ، وجيل تابعى التابعين ، و م    م خير القرون كمؤا  ؤال حبيبنؤ
 .  الذين يلونهم ، ثم الذين يلونه( ) خير القرون  رنى ، ثم ليه وسلم : 

لط العرب بغير م ، فترت الهمم فى طلؤب هللا ، وصؤدأت ولما اتسعت الءتوحات اإلسالمية ، واخت
القلوب بالغءلة  نه تعؤالى ، إذ ااؤتغل النؤاس بالاؤهوات وزخؤارف الؤدنيا الءانيؤة التؤى حؤذر هللا 

 منها فى كثير من آيات الذكر الحكيم . 
ى إلؤولكن هللا تعالى الذى اا  أن تكون  ذه األمة المحمدية خير أمة أخرجت للناس ، لم يكؤل 

ل لؤؤد وة المؤؤممنين إلؤؤى الحؤؤق فريقؤؤًا مؤؤن العلمؤؤا  سؤؤهم يتيهؤؤون فؤؤى تلؤؤك الغءلؤؤة ، بؤؤل  ؤؤيأنء
بهم ، واو و م إلى الربانيين والز اد العابدين ، أحيوا نهج الصحابة ، وماوا فى الناس بنور ر 

بؤؤاألخالئ النبويؤؤة ، والتحلؤؤى بخصؤؤا ص السؤؤابقين األولؤؤين فؤؤى العبؤؤادة الدينيؤؤة  هللا ، والتخلؤؤق
 ءة  امة ، وفى آداب بص
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القلوب واألروا  بصءة خاصة ، ليجمعوا بين تزيين الظوا ر بإفعؤال الجؤوار  ، وتؤزيين البؤواطن 
تهم بؤإن السؤؤبق إنمؤؤا كتبؤؤه هللا قؤؤبحسؤن النيؤؤة وصؤؤءا  الطويؤة والخلؤؤو مؤؤن األمؤرال القلبيؤؤة ، لث

ابؤؤؤه الباطنؤؤؤة مؤؤؤا ألصؤؤؤحاب رسؤؤؤول هللا صؤؤؤلى هللا  ليؤؤؤه وسؤؤؤلم حؤؤؤين تإسؤؤؤوا بإفعالؤؤؤه الظؤؤؤا رة وآد
 استطا وا إلى ذلك سبيال . 

لقؤؤب ) سؤؤنة وا خؤؤالئ النبويؤؤة ، و رفؤؤوا بوتقيؤؤد  ؤؤم   األ مؤؤة فؤؤى د ؤؤوتهم  ؤؤذه بالكتؤؤاب وال
مؤؤؤن الهجؤؤؤرة ، و ؤؤؤرف  لمهؤؤؤم المؤؤؤذا ى ) بعلؤؤؤم التصؤؤؤوف ( و ؤؤؤرف  بؤؤؤل المؤؤؤا تين  الصؤؤؤوفية (

 .  المتابهون بهم فى أحوالهم ) بالمتصوفة (
  المممنين نءخات  وية ، حتى ازد رت بعد خمود ا ، وناطت بعد خمولهؤا و د نءخوا فى أروا

 . 
 :  مم ااتق اسم الصوفية
تقائ اسم الصوفية ، فمن  ا ل انه مؤن الصؤءا  ألن الصؤءا  حليؤة القؤوم لم أجد إجما ا فى اا

، ومؤؤؤن  ا ؤؤؤل انهؤؤؤم منسؤؤؤوبون للصؤؤؤءة التؤؤؤى بنا ؤؤؤا رسؤؤؤول هللا صؤؤؤلى هللا  ليؤؤؤه وسؤؤؤلم لءقؤؤؤرا  
جرين واألنصؤار فؤى مؤمخرة مسؤجده المبؤارك ، فإ ؤاموا فيهؤا يؤد ون ربهؤم بالغؤداة والعاؤى المها

يريدون وجهه كما حكى هللا  نهم ، ومن  ا ل انهؤم منسؤوبون للصؤأ ألنهؤم فؤى الصؤأ األول 
بقلوبهم مع هللا ، ومن  ا ل انهم منسوبون للباس الصوف ألن غالب لبسهم كؤان مؤن الصؤوف 

 إلى  ، كما نسب الحواريون 
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لؤؤبس الحؤؤوارى و ؤؤى المالبؤؤس البيضؤؤا  ، و ؤؤذا القؤؤول األخيؤؤر  ؤؤو الؤؤذى رجحؤؤه اإلمؤؤام الطوسؤؤى 
 صاحب اللمع . 

أما المستار ون فقد اد وا أن  ؤذا ا سؤم جؤا  مؤن الكلمؤة اليونانيؤة سؤوفيا ومعنا ؤا الحكمؤة ، 
ذ مؤؤن الءلسؤؤءة ولكؤؤنهم أرادوا بؤؤذلك أن يقولؤؤوا بطريؤؤق ا لتؤؤوا  المعهؤؤود فؤؤيهم أن التصؤؤوف مؤؤإخو 

 اليونانية ، وممدى  ولهم  ذا أنه دخيل  لى اإلسالم . 
ويقؤؤول اإلمؤؤام القاؤؤيرى فؤؤى رسؤؤالته ان اسؤؤم الصؤؤوفية   ياؤؤهد لؤؤه  يؤؤاس مؤؤن حيؤؤ  العربيؤؤة 

 واألظهر أنه لقب . 
 ى تعليل آخر يقول فيه : وألبى الءتح البست

 تنازع الناس فى الصوفى واختلءوا 
 ن الصوف  دما وظنوه ماتقًا م   

 ولست أنحل  ذا ا سم غير فتى 
  ىى الصوفم  صافى فصوفى حتى س     

ة إذ يقؤول : إن كلمؤة علل كلمة صوفى بااؤارات صؤوفية طريءؤأما سيدى أبو العباس المرسى في
 صوفى مركبة من أربعة أحرف : ص ، و ، ف ،ى . 

 فالصاد : صبره ، وصد ه ، وصءامه . 
 مه . والواو : وجده ، ووده ، ووفا
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 والءا  : فقده ، وفقره ، وفنامه . 
 واليا  : يا  النسبة . 

 فاذا تكمل فيه فقد أضيأ إلى حضرة مو ه . 
 ا تقديم الكءاية من حي  لءظ الصوفية . ولعل فيم

) التصوف  بارة  ن انقد  فى الاعرانى رضى هللا  نه بقوله : أما التصوف فقد  رفه القطب 
ين  ملؤوا ارت بالعمل بالكتؤاب والسؤنة . كمؤا انقؤد  لعلمؤا  الاؤريعة حؤ لوب األوليا  حين استن
 .  بما  لموه من األحكام (

ن أردتم ار   ذا التعريأ فاستمعوا إلى ما  اله أخونا المرحوم طه  بؤد البؤا ى سؤرور طيؤب  وام
ه ، ناه أحؤو  مؤا نكؤون إليؤل الصوفية جهادا كبيرا ، و ؤد فقؤدهللا ثراه ، و د جا د فى نار فضا 

) والتصؤؤؤوف حقؤؤؤا ق ور ؤؤؤا ق ود ؤؤؤا ق ، مسؤؤؤتقر ا القلؤؤؤب ، كؤؤؤن   راد لقضؤؤؤا  هللا لنؤؤؤا ولؤؤؤه : ول
ومسؤؤتود ها الؤؤرو  ، ومبعثهؤؤا الحؤؤب ، وتاجهؤؤا فيؤؤول مؤؤن هللا تتؤؤوالى ، وجمؤؤاع مؤؤا يقؤؤال فؤؤى 
مقاماته وأحواله ، انها يقظة فؤى الوجؤدان والماؤا ر والحؤس ، يقظؤة فؤوارة بالعاطءؤة ، جيااؤة 

طلع والتإمل والتءكير فى آفؤائ القؤدرة ، وآيؤات العظمؤة ، وسؤمات الرحمؤة ، تمتوثبة بالبالحركة 
وانءسا  فى القلب حتى يؤرى مكااؤءة ببصؤيرته مؤا يبصؤر النؤاس ومؤا   يبصؤرون مؤن مكنؤون 

  جا ب هللا وآياته 
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لهامات مؤن ، واتساع فى الرو  و وة حتى تهيمن وتسود ، وتارئ وتزكو ، والؤرو   هومعارفه وام
 أمر هللا ونءخة من روحه . 

، فؤؤالكالم  نؤؤا أدئ مؤؤن اؤؤعرة الصؤؤرام ، وأرئ مؤؤن نسؤؤيج الز ؤؤر ،   تحتملؤؤه )) وحسؤؤبنا  ؤؤذا 
نما نضع ف اآلذان ، و  وئ األبصار واآلذان والعقول تلؤك اآليؤة الربانيؤة تصبر  ليه العقول ، وام

 .  بين ) لهم ما ياا ون  ند ربهم (الناطقة بمقام المح
 :  الناس فى أمر الصوفية اختالف

اختلأ الناس  ديمًا وحديثًا فى أمر السادة الصوفية ، ويرجؤع ا خؤتالف فؤى أمؤر م إلؤى أسؤباب 
أو للظؤؤن بؤؤإن التصؤؤوف دخيؤؤل  لؤؤى األسؤؤالم و   هؤؤد ألوا ؤؤل كثيؤؤرة : إمؤؤا لجهؤؤل مؤؤا  ؤؤم  ليؤؤه ، 

وفية ورأى النؤاس رفؤوا  ؤن جؤادة الؤدين اد ؤوا أنهؤم صؤسلمين به ، أو ألن بعؤل الؤذين انحالم
من أفعالهم ما ينكره اإلسالم ومؤا يتعؤارل مؤع أحكؤم الؤدين ، أو  ألن  ومؤا  لؤدوا الصؤوفية فؤى 
مظؤؤا ر م المتقاؤؤءة ولؤؤم يتزينؤؤوا ببؤؤواطنهم النيؤؤرة فإخؤؤذ النؤؤاس  لؤؤيهم خلؤؤو م مؤؤن العلؤؤم والعمؤؤل 

 العالية والبصيرة النافذة .  الصادئ والهمة
ا  هللا أن أكاؤأ جهؤد اسؤتطا تى  ؤن وجؤه الحقيقؤة وأبؤين وسإحاول فى  ذه المحاضرة إن اؤ

للسؤؤادة السؤؤامعين أن التصؤؤوف  ؤؤو  لؤؤم القلؤؤوب واألروا  القؤؤا م  لؤؤى كتؤؤاب هللا وسؤؤنة رسؤؤوله 
 صلى هللا  ليه وسلم ، وأن السادة الصوفية  م المممنون حقًا ، و م أ ل 
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فإنؤؤه يؤؤراك ، كمؤؤا جؤؤا  فؤؤى حؤؤدي   و ؤؤو )) أن تعبؤؤد هللا كإنؤؤك تؤؤراه فإنؤؤه لؤؤم تكؤؤن تؤؤراهاإلحسؤؤان ، 
وا فورثهم هللا  لما من لدنؤه  ؤز  لؤى غيؤر م منالؤه ، و ؤذا لممسلم الماهور و د  ملوا بما  

العلم الذى اختصهم هللا به  و أثر مؤن آثؤار رحمتؤه تعؤالى بهؤم ألنهؤم و بؤو أنءسؤهم وأنءاسؤهم 
 هم فؤى سؤير م إلؤى هللا ، ، وحاربوا فى سؤبيله كؤل لؤذة ماديؤة واؤهوة جسؤدية تعؤو  لنور معرفته

وما دفعهم لذلك إ  معرفتهم بالسبب الذى خلقوا من أجله ، والمؤلل الؤذى يصؤيرون إليؤه ، و ؤد 
 بين سبحانه وتعالى  لة الوجود فى  وله الكريم : 

) وما خلقت الجن واإلنس إ  ليعبدون ، وما أريد منهم من رزئ وما أريؤد أن يطعمؤون ، إن   
 .  1 و القوة المتين (ذهللا  و الرزائ 

و د س ل رويم و و من ا الم الصوفية  ن أول فرل افتراضؤه هللا  ؤز وجؤل  لؤى خلقؤه مؤا   
  و ، فقال المعرفة لقوله جل و ال : 

 .  خلقت الجن واإلنس إ  ليعبدون ( ) وما  
يؤه العبؤد  ال ابن  باس : إ  ليعرفون . و ال الجنيد و و إمام الصؤوفية : إن أول مؤا يحتؤا  إل

 من  قد الحكمة معرفة المصنوع صانعه ، 
                                                 

1
 سورة الذريات .  58،  57،  56آيات  
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اثه ، فيعرف صءة الخالق من المخلوئ وصءة القديم من المحد  ويذل داحوالمحد  كيأ كان 
 لمن استوجبه . لد وته ويعترف بوجوب طا ته فإن من لم يعرف مالكه لم يعترف بالملك 

 وبين سبحانه الملل فى  وله الكريم : 
 إله إ   ؤو رب خلقناكم  بثًا وانكم إلينا   ترجعون * فتعالى هللا الملك الحق  ) أفحسبتم أنما 
 . 1 العرش الكريم ( 

 2) فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره * ومن يعمل مثقال ذرة ارًا يره(وبين الجزا  فى  وله : 
وأحبؤوه وآثؤر م وفهم الصوفية للقرآن فهم  ميق يإخذ بإحاسيسهم كلها ، ألنها  وم أحبهم هللا  

 وآثروه وسبحان الذى أ طى كل اى  خلقه ثم  دى ، و د  ال سبحانه : 
ن هللا لمع المحسنين () والذين جا دوا فينا لنهدينه  .  3 م سبلنا وام

                                                 
1

 سورة المؤمنون .  116،  115اآليتنا   
2

 سورة الزلزلة .  8،  7اآليتان   
3

 سورة العنكبوات  69اآلية   
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 كما  ال تعالى : 
 ) هللا نزل أحسن الحدي  كتابًا متاابهًا مثانى تقاؤعر منؤه جلؤود الؤذين يخاؤون ربهؤم ثؤم تلؤين

 .  1 بهم إلى ذكر هللا (جلود م و لو 
وسترون مما سإتلو  ليكم أنهم جا دوا فى هللا حق جهاده بإنءسؤهم وأمؤوالهم و لمهؤم وآدابهؤم 
، ونءخؤؤوا بؤؤإرواحهم العاليؤؤة فؤؤى أروا  األمؤؤة اإلسؤؤالمية ، فاؤؤو وا المؤؤممنين إلؤؤى هللا ، و ربؤؤوا 

الؤؤذى غرفؤؤوه مؤؤن الءؤؤيل النؤؤورانى الهؤؤدى لمؤؤن أراد أن يتخؤؤذ إلؤؤى ربؤؤه سؤؤبيال ، وتركؤؤوا  لمهؤؤم 
اإللهى تراثا إسؤالميا خالؤدا ، فؤإذا وا بؤه القلؤوب لؤذة المعرفؤة الربانيؤة وحؤالوة المناجؤاة وسؤعادة 

 ا تصال باهلل . 
ومؤؤع أن النؤؤاس  ؤؤو تهم حجؤؤب المؤؤادة والمعاصؤؤى والغءلؤؤة كثيؤؤرا فلؤؤم يسؤؤتطيعوا أن يحلقؤؤوا إلؤؤى 

وا فيها بالمأل األ لؤى إ  انهؤم تؤإثروا مؤن غيؤر اآلفائ العليا التى حلق إليها الصوفية والتى تعلق
اك تإثرًا ظا را إلى اليوم بمسلك الصوفية فبقيؤت فؤيهم بقيؤة مؤن صؤءات الخيؤر كمؤا بقؤى فؤيهم 
 اإلستعداد الطيب للرجوع إلى هللا إذا ذكروا به ، و د لمست ذلك بنءسى فى األفراد والجما ات.

                                                 
1

 سورة الزمر .  23اآلية   
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، كمؤؤا أن الصؤؤوفية فؤؤى مسؤؤلكهم معؤؤذورون . أمؤؤر الصؤؤوفية معؤؤذورون والنؤؤاس حؤؤين اختلءؤؤوا 
فاألولون تهبط بهم ماديتهم الى األرل ، والصؤوفيه تعلؤو بهؤم أرواحهؤم إلؤى المؤال األ لؤى وان 

  اات أبدانهم مع الناس فى األرل إلى األجل المكتوب  ليهم . 
لحؤال ، إلؤى هللا ميؤل دا ؤم بقلؤب  ؤا م ، ولؤيس النؤاس كلهؤم  لؤى  ؤذا الؤه م والصوفى كما  رفت

ألنهؤؤم يغءلؤؤون  ؤؤن هللا كثيؤؤرا ويذكرونؤؤه  لؤؤيال ، وفؤؤى ذكؤؤر م القليؤؤل ليسؤؤوا  لؤؤى صؤؤءا  الصؤؤوفية 
الذى يختر ون به الحجؤب ويغيبؤون بؤه مؤن  ؤالم الحؤس الؤى حقيقؤة الماؤا دة وفنؤا  القؤرب ، 

 وحقًا ما يقوله الصوفية : 
 ومن دراه غدا بالرو  ياريه  من ذائ طعم اراب القوم يدريه 

أن ا خؤؤتالف فؤؤى أمؤؤر الصؤؤوفية و ؤؤأ  نؤؤد  امؤؤة النؤؤاس لهؤؤان األمؤؤر ، ولكؤؤن الباحؤؤ  فؤؤى ولؤؤو 
التصوف يرى أن بعل أ ل العلم والءالسءة اختلءوا كذلك فى أمر الصوفية كما يبين لكم تاريخ 

 من تاريخ التصوف 
 :  تاريخ التصوف

ين فؤى ذلؤك بإصؤحاب أراد الصوفية أن يكونوا  لى جادة الحق و لو الهمة فى  بؤادتهم متاؤبه
رسول هللا الذين كانوا يد ون ربهم بالغداة والعاى يريدون وجهه ، فطلبؤوا مؤو  م لذاتؤه تعؤالى 

 يبذل ، كما  الوا ، ونظروا إلى الجنة  لى أنها  ما ومن  رف ما يطلب  ان  ليه
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ن  ظمؤؤت  ه ى مناجاتهؤؤا لؤؤفؤؤ ويؤؤة () رابعؤؤة العدفمهؤؤديها أ ظؤؤم منهؤؤا حتؤؤى لقؤؤد  الؤؤت  ديؤؤة وام
) تكؤؤن جنؤؤة ولؤؤم تكؤؤن نؤؤار   تعبؤؤد   ( كمؤؤا  الؤؤت فؤؤى مناجؤؤاة أخؤؤرى : ) أولؤؤم سؤبحانه وتعؤؤالى : 

ذا كنؤت أ بؤدك رغبؤة فؤى الجنؤة  نى بنؤار جهؤنم ، وام ذا كنؤت أ بؤدك ر بؤة مؤن النؤار فؤاحر إلهى إ
،  زلؤى (إذا كنؤت أ بؤدك مؤن أجؤل محبتؤك فؤال تحرمنؤى يؤاإلهى مؤن جمالؤك األ  منيها ، وأمؤافاحر 
ة   حبا ؤك وأمؤا أنؤا ) يؤارب اجعؤل النؤار أل ؤدا ك والجنؤسبحانه وتعؤالى لذاتؤه فتقؤول : سه وتقد

 .  فحسبى أنت (
و ذه فلسءة فى العبادة ليست للعامة من الناس أو من  موم أ ل العلم وانما  ؤى للخاصؤة بؤل 

 ولخاصة الخاصة من  باد الرحمن . 
فلسءة خاصة فى العبادة ومؤن أبؤرز م  و د كان لبعل أصحاب رسول هللا صلى هللا  ليه وسلم

فى  ذا المجال الصؤحابى الجليؤل حذيءؤة بؤن اليمؤان رضؤى هللا  نؤه الؤذى  يؤل لؤه : نؤراك تؤتكلم 
كالما لم نسمعه من أصحاب رسول هللا ، فمن أين أخذته ، فقال : خصنى بؤه رسؤول هللا صؤلى 

الاؤر مخافؤؤة أن أ ؤع فيؤؤه هللا  ليؤه وسؤلم ، كؤؤان النؤاس يسؤؤإلونه  ؤن الخيؤؤر وكنؤت أسؤإله  ؤؤن 
 و لمت أن الخير   يسبقنى . 
لخيؤؤر ، وفؤؤى لءؤؤظ آخؤؤر كؤؤان ت أنؤؤه مؤؤن   يعؤؤرف الاؤؤر   يعؤؤرف او ؤؤال فؤؤى حؤؤدي  آخؤؤر : فعلمؤؤ

الناس يقولون : يارسول هللا ما لمن  مل كذا وكذا يسإلونه  ن فضا ل األ مال ، وكنؤت أ ؤول 
 يارسول
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 ل  ن آفات األ مال خصنى بهذا العلم . هللا ما يءسد كذا وكذا   فلما رآنى أسإ
و ؤؤال أبؤؤو طالؤؤب المكؤؤى : كؤؤان حذيءؤؤة  ؤؤد خؤؤص بعلؤؤم المنؤؤافقين ، وأفؤؤرد بمعرفؤؤة  لؤؤم النءؤؤائ ، 
وبسرا ر العلم ، ود ا ق الءهم ، وخءايؤا اليقؤين بؤين الصؤحابة ، وكؤان  مؤر بؤن الخطؤاب رضؤى 

ألنؤؤؤه اخؤؤؤتص بهؤؤؤذا العلؤؤؤم  هللا  نؤؤه   يصؤؤؤلى  لؤؤؤى أحؤؤؤد مؤؤؤات إ  إذا رأى حذيءؤؤؤة يصؤؤلى  ليؤؤؤه
 الباطنى. 

 أ ول و د اهد القرآن بوجود العلم الباطنى فى مثل  وله تعالى : 
ن  ندنا و لمناه من لؤدنا ) فارتدا  لى آثار ما  صصا * فوجدا  بدًا من  بادنا آتيناه رحمًة م

 .  1  لمًا (
حب الحؤؤدي  مجمو ؤؤة مؤؤن الصؤؤحابة مؤؤنهم وابصؤؤة صؤؤاو ؤؤد تكونؤؤت حؤؤول حذيءؤؤة بؤؤن اليمؤؤانى 

الماهور  ال : ) أتيت رسول هللا صؤلى هللا  ليؤه وسؤلم وأنؤا أريؤد أن   أدع اؤي ا مؤن البؤر أو 
اإلثم أ  أسإله  نه ، فجعلت أتخطى الناس ، فقؤالوا   إليؤك ياوابصؤة  ؤن رسؤول هللا ، فقلؤت : 

أو  د ؤؤونى أدنؤؤو منؤؤه فإنؤؤه أحؤؤب النؤؤاس إلؤؤى ، فقؤؤال : ياوابصؤؤة أخبؤؤرك بمؤؤا ج ؤؤت تسؤؤإلى  نؤؤه
 تسإلنى   فقلت : 

                                                 
1

 سورة الكهف .  65،  64آيتان   
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لؤت : نعؤم ،  ؤال : فجمؤع أصؤابعه  ت تسإلنى  ؤن البؤر واإلثؤم    أخبرنى يارسول هللا فقال : ج
بصة استءت  لبؤك ، اسؤتءت نءسؤك ، البؤر مؤا اطمؤإن إليؤه وجعل ينك  بها صدرى ويقول : ياوا

ن أفتاك الناس وأفتوك .   القلب فاطمإنت إليه النءس وتردد فى الصدر وام
لؤذى تخؤر   لؤى الحسن البصؤرى ا يد حذيءة بن اليمان تخر  إمام الصوفية األول سيدى و لى

يديه أ مة الصوفية األولين مالك بؤن دينؤار ، وثابؤت البنؤانى ، وأيؤوب السؤختيانى ، ومحمؤد بؤن 
 واسع ، و م أ الم التصوف فى القرن األول ومطلع الثانى . 

القلوب ، وفساد األ مال ، ووسؤاوس الؤنءس . وكان الحسن البصرى يحد  تالميذه فى خواطر 
و د  يل له : يا أبا سعيد ، انك تتكلم فى  ذا العلم بكالم لم نسمعه من أحؤد غيؤرك ، فمؤن أيؤن 

 أخذت  ذا ، فقال : من حذيءة بن اليمانى . 
ار نوره ، و اوم  لمؤا  األلسؤن والجؤاه صرى مدرسته الكبرى فى البصرة ، فنوأسس الحسن الب

اندسوا بين المسلمين ود وا إلى ا يت من النحل والمذا ب ، و د أ ؤم  ؤذا األمؤر مو نؤا الذين 
اإلمام  لى كرم هللا وجهه ، فطاف المساجد وفل حلقاتهم ، وكؤان يقؤول :  ؤذا بد ؤة منكؤر ، 
ولما انتهى إلى حلقة الحسن البصرى ،  ال له : يافتى ، أسؤإلك  ؤن اؤي ين فؤإن خرجؤت منهؤا 

 ناس وام  أخرجتك كما أخرجت الذين يبدلون . تركتك تكلم ال
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ويحرفون ، فقال : سل يا أمير المممنين ، فقال : أخبرنى ، ما صال   ذا الدين ومؤا فسؤاده   
 فقال : صالحه الورع وفساده الطمع ،  ال : صد ت تكلم فمثلك يصلح أن يتكلم مع الناس . 

 ؤؤوا لقلؤؤوب فإنهؤؤا سؤؤريعة الؤؤدثور ، وا ر اوكؤؤان الحسؤؤن البصؤؤرى يقؤؤول لتالميؤؤذه : حؤؤادثوا  ؤؤذه 
نكم إن أطعتمو ا تنزل بكم إلى ار غاية .   النءوس فإنها خليعة ، وام

و ؤؤن  مؤؤران القصؤؤير  ؤؤال : سؤؤإلت الحسؤؤن  ؤؤن اؤؤى  فقلؤؤت : إن الءقهؤؤا  يقولؤؤون كؤؤذا وكؤؤذا ، 
داوم  لؤى الزا ؤد فؤى الؤدنيا ، البصؤير بدينؤه ، المؤ رأيت فقيهًا بعينيؤك   إنمؤا الءقيؤهفقال : و ل 

  بادة ربه  ز وجل . 
 امة التصوف فى البصرة . وبءضل الحسن البصرى استقرت ز 

و امت فى بغداد مدرسة أخرى بقيؤادة العؤالم العابؤد التؤابعى سؤعيد ابؤن المسؤيب ، ومؤن تالميؤذه 
 أبو حمزة الصوفى . 

التصؤوف فؤى ثم ناإت مدرسؤة ثالثؤة فؤى خراسؤان بز امؤة اإلمؤام ابؤرا يم بؤن أد ؤم . ثؤم انتاؤر 
القؤؤرن الثالؤؤ  الهجؤؤرى فؤؤى  صؤؤر اإلمؤؤام الجنيؤؤد ، ألنؤؤه كؤؤان  صؤؤرًا مزد ؤؤرًا بؤؤالعلم والمعرفؤؤة ، 

 ؤا ، وظهؤرت الطريقؤة السؤقطية نسؤبة إلؤى وفية ونظمؤوا أنءسؤهم طوا ؤأ وطر فاتسعت دا رة الص
 اإلمام السرى السقطى ، والطيءورية نسبة إلى القطب أبو اليزيد 
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ن ينسبة إلى سؤيد الطا ءؤة الجنيؤد ، والحالجيؤة نسؤبة إلؤى الاؤهيد الحسؤالبسطامى ، والجنيدية 
 بن منصور الحال  . 

وبؤؤذلك ظهؤؤرت مكانؤؤة التصؤؤوف واتجؤؤه النؤؤاس اليؤؤه بقلؤؤوبهم وأرواحهؤؤم ، و ند ؤؤذ لقؤؤى الصؤؤوفية 
 ؤؤداوة اؤؤديدة مؤؤن رجؤؤال الءقؤؤه و لمؤؤا  الكؤؤالم ومؤؤن أ ؤؤل العلؤؤوم والمؤؤذا ب والنحؤؤل والملؤؤل التؤؤى 

 العالم اإلسالمى .  مت العرائ و 
فهاجمهم الءقها  و الوا   نعرف إ   لم الاريعة الظا رة التى جا  بها الكتاب والسنة ، و الوا 
  معنؤى لقؤولكم  لؤم البؤؤاطن و لؤم التصؤوف ، ورد الصؤؤوفية  لؤى ذلؤك بؤؤإن  لؤم الاؤريعة  لؤؤم 

و  لم الاريعة الدا يؤة واحد و و اسم واحد يجمع معنيين : الرواية والدراية ، فاذا جمعتهما فه
 إلى ا  مال : الظا رة والباطنة . 

رة اهؤؤادات مثؤؤل الطوا  مؤؤال الظؤؤا رة كإ مؤؤال الجؤؤوار  الظؤؤا رة و ؤؤى العبؤؤادات وا حكؤؤام ، فالعبؤؤ
والصؤؤالة والزكؤؤاة والصؤؤوم والحؤؤج والجهؤؤاد وغيؤؤر ذلؤؤك ، وا حكؤؤام  ؤؤى الحؤؤدود والطؤؤالئ والعتؤؤائ 

 والبيوع والءرا ل وغير ا .
األ مؤؤال الباطنؤؤة فهؤؤى أ مؤؤال القلؤؤوب و ؤؤى المقامؤؤات واألحؤؤوال مثؤؤل التصؤؤديق واإليمؤؤان وأمؤؤا 

 واليقين والصدئ واإلخالص والمعرفة والتوكل والرضا والذكر والاكر ... الخ . 
 كما أنا إذا  لنا  لم الظا ر أارنا إلى  لم األ مال الظا رة التى 
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ذا   لنؤا  لؤم البؤاطن أردنؤا بؤذلك  لؤم البؤاطن التؤى  ى  لى الجوار  الظا رة و ؤى األ ضؤا  ، وام
  ى  لم الجارحة الباطنة و ى القلب ، و د  ال هللا تعالى :

 .  1 وأسبغ  ليكم نعمه ظا رة وباطنة () 
الجوار  الظا رة : من فعل الطا ات ، والنعمة الباطنة مؤا فالنعمة الظا رة ما أنعم هللا بها  لى 

لؤب مؤن  ؤذه الحؤا ت ، و  يسؤتغنى الظؤا ر  ؤن البؤاطن و  البؤاطن أنعم هللا تعالى بها  لى الق
  ن الظا ر ، و د  ال هللا  ز وجل : 

لى أولى األمر من  .  2 هم لعلمه الذين يستنبطونه منهم () ولو ردوه إلى الرسول وام
فالعلم المسؤتنبط  ؤو  لؤم البؤاطن ، و ؤو  لؤم أ ؤل التصؤوف ، ألن لهؤم مسؤتنبطات مؤن القؤرآن 

 ي  وغير ذلك . والحد
أما الماديون فقد  اجموا الصوفية و الوا : إننا   نممن بالرو  و  نممن باهلل و  بؤاليوم اآلخؤر 
نما نقول إن  ى إ  حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إ  الد ر ، وفساد كالمهم ظا ر.   ، وام

 وأما الءالسءة فقد  اجموا الصوفية بقولهم : إننا ننكر أن 
                                                 

1
 سورة لقمان .  20اآلية   
2

 سورة النساء .  83اآلية   
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يكون التءرغ والتجرد من متع الحياة والز د فؤى اؤهواتها ونعيمهؤا سؤبيال إلؤى المعرفؤة ، ونقؤول 
رادتؤه ألن انتصؤار العقؤل  لؤى الحؤواس  ؤو أرفؤع مراتؤب السؤعادة ، و ؤد رد  بتغليب  وى العقل وام

ن الءالسؤؤءة  اختلءؤؤوا الصؤؤوفية  لؤؤى الءالسؤؤءة فقؤؤالوا : إن العقؤؤل اإلنسؤؤانى يخطؤؤى  ويصؤؤيب وام
ا بينهم  لى رأى واحد فى اإللهيات وغير ا فإى  قل من  قولهم نتبؤع ضوا ولم يتءقوا فيموتعار 

   وأى  قل من  قولهم  و المعصوم   
يمانهم بؤالرو  ،  نما داوموا  لى مااربهم وام ولم يعبإ الصوفية بتلك المعارضات فى أنءسهم ، وام

يثؤاره تعؤالى  لؤى مؤا  و ذبوا بطر هم التؤى أاؤرنا إليهؤا آنءؤا أتبؤا هم وناؤطو م فؤى  بؤادة هللا وام
طويال ، وفترت الهمم من جديد نسبيًا ، حتى  يل هللا لألمة  تدوم سواه ، ولكن تلك الطرئ لم

اإلسالمية فى القرنين السادس والسؤابع مؤن الهجؤرة أربعؤة أ طؤاب كبؤار ، أنؤاروا طريؤق الحؤق ، 
من التصؤوف مقؤام األ مؤة أبؤى حنيءؤة  ، و م   األ طاب  اموا هللا وأموا الناس فى سلوكهم إلى

ومالك والاافعى وابن حنبل مؤن الءقؤه ، وظهؤر مؤنهم فؤى العؤرائ اثنؤان و ؤم اإلمؤام  بؤد القؤادر 
أحمؤد البؤدوى والسؤيد   إبؤرا يم الجيالنى واإلمام أحمؤد الرفؤا ى وفؤى مصؤر اثنؤان  مؤا السؤيد   

 الدسو ى رضى هللا  نهم أجمعين . 
فكؤان أمامؤا  المؤا ور ؤًا تقيؤا نقيؤًا وكؤان يعلؤم اتبا ؤه أول مؤا  الجيالنؤى أما السيد    بد القؤادر

 يعلمهم أن هللا   ينظر إلى وجوه الناس 
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نما ينظر إلى  لوبهم وأ مالهم ، وأن المراد بالعلم  و العمؤل بؤه ، فالءقيؤه  ؤو مؤن  وأحسابهم وام
   لؤى نءسؤه ، وأ ؤد  لبؤه  مل بءقهؤه ، والمحؤد    يكؤون محؤدثًا وحافظؤًا إ  إذا طبؤق الحؤدي

ليكؤؤون  لؤؤى  لؤؤب صؤؤاحب الحؤؤدي  صؤؤلى هللا  ليؤؤه وسؤؤلم ، و ؤؤارى  القؤؤرآن إذا لؤؤم يعمؤؤل بكؤؤل 
حروف  ؤرأه أو حءظؤه فقؤد بؤرى  منؤه القؤرآن . وكؤان إلؤى جانؤب التصؤوف يعطؤيهم دروسؤا فؤى 

 ألصول واللغة . التءسير والحدي  والءقه الاافعى والحنبلى و لوم ا
: فكان رضوان هللا  ليه ساجد القلب أبدا ، و و مقام فؤى التصؤوف  د الرفا ىوأما السيد   أحم

يءتر  ؤن ذكؤر هللا طرفؤة   لم يظءر به إ  رجال يعدون  لى أصابع اليد الواحدة ، وكان لسانه 
 ين ، وكان يحمل  ن النؤاس  مؤومهم ويعؤاونهم مؤا اسؤتطاع إلؤى ذلؤك سؤبيال ويقؤول : أ ؤرب 

لعبؤؤاده ، وكؤؤان اؤؤعار حياتؤؤه الحؤؤب الؤؤذى يمؤؤأل  لبؤؤه وروحؤؤه ووجدانؤؤه ،  النؤؤاس إلؤؤى هللا أنءعهؤؤم
فى محبتؤه هلل تعؤالى ، وكؤان مجلسؤه كمؤا يقؤول رجؤال التؤاريخ مدرسؤة للعلمؤا   فانياً ولذلك كان 

بد ؤة ،  بؤال ) طريقؤى ديؤن، وحجة للعارفين ، وكان يقول :  ورباطا للءقرا  ، ورول للسالكين
 .   امر بالمحبة ( يا ، ونءس بال اهوة . و لبو مة بال كسل ، و مل بال ر 
) لؤيس التصؤوف الز ؤد أو لؤبس الصؤوف ، يقؤول ألتبا ؤه :  : فكؤان وأما السيد   أحمؤد البؤدوى 

 إنما التصوف أ مال ومجا دة 
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 .  الناس إلى خير الدنيا واآلخرة ( وأخالئ واألخذ بإيدى
) أحببه يحبؤك أ ؤل هللا ومن كلماته :  األكبر  و حبوكان رضى هللا  نه يممن أن باب الحياة 

 .أ لك البحر ويخضع لك الهوا (ل والسما  ، وأطعه يطع لك الجن واإلنس ويجاألر 
و و أن الاؤيخ عيد بعد أن و ع بينهما حاد  طريأ و د اهد بءضله ايخ اإلسالم ابن د يق ال

دى أحمؤد البؤدوى كمؤا به سي ءلسعى إليه ليحكم فى أمره بنءسه أن ذاع صيته فلما  ابله لم يح
كؤؤان يتو ؤؤع فقؤؤال فؤؤى نءسؤؤه إنؤؤه مجنؤؤون ، فؤؤرد  لؤؤى خؤؤاطره  ؤؤذا سؤؤيدى أحمؤؤد البؤؤدوى بيتؤؤه 

 الماهور: 
  زيز  لى أ تابهم يسجد العقل         مجانين إ  أن سر جنونهم        

 أنه ا تقده و بل يده وأ ر بعلمه بعد أن باحثه فى  دة مسا ل .  إ  فلم يسع ايخ اإلسالم 
 لؤه لءضؤله ويحترمؤه ويقدمؤه  لؤى  لمؤا  مصؤر جميعؤاً يج ن ملك مصر ) الظؤا ر بيبؤرس (وكا

 .  جال هللا (ر ) من واجبات الملوك أن يسعوا إلى العلما  و ويسعى إليه ويتبرك به ويقول : 
وولؤى العلمؤا  ومؤن : فيقول  نه رجال الطبقات إنؤه  ؤالم األوليؤا   وأما السيد إبرا يم الدسو ى

)   يكمؤؤل الصؤؤوفى حتؤؤى يكؤؤون محبؤؤًا لجميؤؤع النؤؤاس ، ماؤؤءقًا  لؤؤيهم ، سؤؤاترًا  ولؤؤه :  كلماتؤؤه
 .  مال  لى خالف ماذكرنا فهو كاذب (اد ى الك لعوراتهم ، فإن
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 :  خصا ص الصوفية
لألمؤام الطوسؤى مؤا خالصؤته أن الصؤوفية اتءقؤوا مؤع أصؤحاب الحؤدي   جا  فى كتاب ) اللمع (

بلوا  لومهم ولم يخالءو م فى  لومهم ورسومهم ، ومن لم يبلؤغ مؤن والءقها  فى معتقداتهم و 
الصوفية مراتب الءقها  وأصحاب الحدي  فى الدراية والءهم فإنهم راجعون إلؤيهم فيمؤا استاؤكل 
 ليهم فى األحكام الار ية ، فإذا اجتمعؤوا فهؤم فؤى جملؤتهم  يمؤا اجتمعؤوا  ليؤه ، فؤإذا اختلءؤوا 

هم األخؤذ باألحسؤن واألولؤى واألتؤم ، احتياطؤا للؤدين وتعظيمؤا لمؤا فاستحباب الصؤوفية فؤى مؤذ ب
نها م هللا  نه ، وليس من مذ بهم النزول  لى الؤرخص وطلؤب أمر هللا به  باده واجتنابا لما 

التإويالت والميل إلى الترفه والسعات وركوب الابهات ، ألن ذلك تهاون بالدين ، ثؤم انهؤم بعؤد 
ية وتعلقوا بإحوال اريءة ومنؤازل رفيعؤة مؤن أنؤواع العبؤادات وحقؤا ق ذلك ارتقوا إلى درجات  ال

 الطا ات واألخالئ الجميلة . 
هم ، و طؤع كؤل  ال ؤة تحؤول يوتءرد الصوفية بعد أدا  الءرا ل واجتناب المحارم بترك ما  يعنؤ

 بين مطلوبهم ومقصود م ، وليس لهم مطلوب و  مقصود غير هللا تبؤارك وتعؤالى ، وا ختصؤار
 لى ما بد منه من الملبوس والماكول والماروب وغير ذلك ، واختيار الءقر  ن الغنى اختيارا 
يثار الجوع  لى الابع ، وترك العلو والترفع ، وبذل الجاه   ، ومعانقة القلة ، ومجانبة الكثرة ، وام
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وحسؤؤن  والاؤؤءقة  لؤؤى الخلؤؤق ، والتواضؤؤع للصؤؤغير والكبيؤؤر ، واإليثؤؤار فؤؤى و ؤؤت الحاجؤؤة إليؤؤه ،
الظن باهلل ، واإلخالص فى المسابقة إلى الطا ؤات ، والمسؤار ة إلؤى جميؤع الخيؤرات ، والتوجؤه 
إلؤؤى هللا تعؤؤالى ، واألنقطؤؤاع إليؤؤه ، والعكؤؤوف  لؤؤى بال ؤؤه ، والرضؤؤا  ؤؤن  ضؤؤا ه ، والصؤؤبر  لؤؤى 
 دوام المجا ؤدة ، ومخالءؤؤة الهؤوى ، ومجانبؤؤة حظؤوس النءؤؤوس ، والمخالءؤة لهؤؤا ، إذ وصؤؤءها هللا
تعالى بإنها أمارة بالسو  ، والنظر إليهؤا بإنهؤا أ ؤدى  ؤدوك الؤذى بؤين جنبيؤك ، كمؤا روى  ؤن 

 رسول هللا صلى هللا  ليه وسلم . 
 ومن أ ظم النعم التى اختصوا بها دوام المرا بة و و أ لى مراتب اإلحسان . 
، نالحؤظ أن كالمهؤم  ومصدا ا لما يقوله اإلمام الطوسى من أن الصوفية اختصوا بدوام المرا بة

المصؤرى فؤى مناجاتؤه هلل  يءيد دوام المر بة والتعلؤق بؤاهلل تعؤالى ، فمؤثال يقؤول اإلمؤام ذو النؤون 
) إلهى ما أصغيت إلى صوت حيوان ، و  إلى حءيأ الاجر ، و  إلى خرير مؤا  ، و  تعالى : 

، دالؤة  اؤا دة بوحؤدانيتكترنم طا ر ، و تنغم طؤل ، و  دوى ريؤح ، و   عقعؤة ر ؤد إ  وجؤدتها 
 .   لى أنك ليس كمثلك اى  (

 ويقول اإلمام الابلى رضى هللا  نه : 
 اهدتك موجودًا بكل مكان   فلما أرانى الوجد أنك حاضرى 
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 بغير  يان   موجودا  و حظت  تكلم   بغير معلومًا  فخاطبت 
 وتقول المحبة " رابعة العدوية " رضى هللا  نها : 

 جسمى من أراد جلوسى  وأبحت          فى الءماد محدثى  نى  جعلتك إ
 الءماد أنيسى   فى   لبى  وحبيب  ممانس  للجليس   منى فالجسم 

 ويقول الاهيد الحال  رضى هللا  نه : 
 بإنءاسى    مقرون   وحبك    إ            وهللا ماطلعت امس و  غربت 

 جالسى  بين   حديثى  توأن  إ    أحدثهم     وم  إلى  جلست  و 
 الناس للناس  ودين   لنءسى  دينى  سءها  وننى حلمالى وللناس كم ي

 ويقول أستاذى العارف باهلل الايخ  لى  قل رضى هللا  نه : 
 يا خير من بءمادى العمر ما برحا   صلتى   لى فيكمو أمل منه أرى 

 محا   للظالم   واكم رأيت صبح   بى   إذا سعيت وجنح الليل يقعد
 رحمن مقترحا لم يلق غير حمى ال  ا أنت مقتر  لو  يل القلب ما ذ

 
 معنى السبق بالخيرات  ند الصوفية : 

اارات  الية فى معنى  وله تعالى :     للصوفية أ وال طريءة وام
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطءينا من  بادنا فمنهم ظالم لنءسه ومؤنهم مقتصؤد ومؤنهم سؤابق  ) 

 إذن هللا ، ذلك  و الءضل الكبير *  بالخيرات ب
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 .  1 فيها حرير (ولباسهم جنات  دن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذ ب ولملمًا 
) الظالم الذى يعبد هللا خوفا مؤن النؤار ، والمقتصؤد الؤذى يعبؤد هللا طمعؤًا فؤى فقد  ال بعضهم : 
 .  الذى يعبد هللا لوجهه   لسبب ( الجنة ، والسابق

) الظالم الذى يعبد هللا  لى الغءلة والعادة ، والمقتصد الؤذى يعبؤده  لؤى الرغبؤة ل بعضهم : و ا
 .  ى يعبده  لى الهيبة وا ستحقائ (، والسابق الذ

بالمقتصؤد ألن  الءاسقين من النؤاس وغلبؤتهم ، وثنؤت)  دمت اآلية الظالم لكثرة و ال بعضهم : 
 .  ن السابقين أ ل من القليل (بالسابق أل  المقتصدين  ليل باإلضافة إليهم ، وختمت

) جمعهم هللا سبحانه وتعالى فى األصطءا  إزالة للعل  ن العطا  وا صؤطءا  و ال بعضهم :   
يوجب اإلر  وليس اإلر  يوجؤب ا صؤطءا  ، ولؤذلك  يؤل فؤى الحكمؤة : صؤحح النسؤبة ثؤم ادع 

لعائ والبارفى الميرا  سوا  إذا كانوا فى الميرا  ولهذا جمعهم فى دخول الجنة ألنه ميرا  ، وا
 )  تؤه تعؤالى وبحرمؤه كلمؤة اإلخؤالص : معترفين بالنسب ، والعاصى والمطيؤع مقؤرون بوحداني

 .  إله إ  هللا محمد رسول هللا (
                                                 

1
 سورة فاطر .  33، 32اآليتان  
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 ملخذ منسوبة للصوفية والرد  ليها : 
 يإخذ بعل الناس  لى الصوفية أمورًا نورد ا فيما يلى : 

 وحدة الوجود :  -1
ب الصؤوفية إلؤى وحؤدة ذات فؤى نسب إلى الصوفية أنهم يقولون بوحدة الوجود ومحال أن يؤذ  

ن جا  فى بعل كلماتهم  بارات مابهة لمن لم يءهمها و م يقصدون بها  رب الءضؤل ذات وا
باللطأ  لى حد تعبير م ، بمعنى الغيؤاب  ؤن المحسوسؤات التؤى تحجؤب العبؤد  ؤن ربؤه ، كمؤا 

 أ والهم العديدة . تدل  لى ذلك صراحة 
ليكم مثال ما  اله اإل بالؤذات فتعؤالى هللا الملؤك ) فإمؤا القؤرب مام أبو الحسن النورى الصوفى : وام

الحق  نه ، فإنؤه يتقؤدس  ؤن الحؤدود واأل طؤار والنهايؤة والمقؤدار ، مااتصؤل بؤه مخلؤوئ ، و  
رب  و فى نعتؤه جلت الصمدية  ن  بول الوصل والءصل ، فق ، انءصل  نه حاد  مسبوئ به

 و جا ز فى وصءه ، يخص به من ياا  مؤن  بؤاده  مية ، و ربوالر  محال ، و و  رب بالعلم
 .  الءضل باللطأ ( و و  رب

و رب الءضل باللطأ  ذا  و مقام التصوف وله معان يضؤيق نطؤائ النطؤق  نهؤا ، كمؤا يقؤول 
من وصءها ، كما يقول اإلمؤام  اإلمام الغزالى رضى هللا  نه ، أو تضمحل العقول فى أ ل القليل

 الااذلى رضى هللا  نه . 
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السؤبط رضؤى هللا  نؤه  ويعجبنى فى  ؤذا المقؤام تعبيؤر لسؤيدى اإلمؤام أبؤى  بؤد هللا هللا الحسؤين
 .    إله إ   و الكبير المتعال ( تقصى ،س)  ريب غير ملتصق بعيد غير ميقول فيه : 

أبصرت  التوحيد ، وكلما ملكت اي ًا ملكك ، وكلماكيأ يصح لك )  :  ومن كلمات الابلى  وله
) ليس من احتجب بالخلق  ن الحق كمؤن احتجؤب بؤالحق  ؤن الخلؤق اي ًا أسرك ( ، و وله : 

 ، ومستباؤرة إليؤه بإجنحؤة المحبؤة ()  لوب أ ل الحق طا رة إليه بإجنحة المعرفة ( ، و وله : 
 . 
ذنى إليك منى ، وارز نى الءنا  ) وخ وله  نهالدسو ى رضى هللا  ومن د وات سيدى ابرا يم   

 .  مءتونا بنءسى ، ومحبوبًا بحسى (  نى ، و  تجعلنى
 نس باهلل فقال : و د كان أبو سعيد الخراز الصوفى فى البادية فو ع له أ

 أتية فال أدرى من التيه من أنا         
 سوى ما يقول الناس فى وفى جنسى     
نسها ج  لى  أتية            ن البالد وام
 نءسى  أتية  لى اخصًا  أجد  فإن لم     

  ال فسمع  اتءًا يرد  ليه : 
 أيا من يرى األسباب أ لى وجوده          
 وباألنس      الدنى    بالتية     ويءر     
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 فلو كنت من أ ل الوجود حقيقة          
 لغبت  ن األكوان والعرش والكرسى     
 هللا وا ءا  مع  حال  بال   وكنت         

 واإلنس   للجن    التذكار   ن   تصان                                
رأيت اي ًا إ  ورأيت هللا معه ( ، ويقول الاؤبلى : ) مؤا رأيؤت اؤي ًا ) ما ويقول اإلمام الجنيد : 

 .   إ  هللا (
يؤرى الصؤوفى بعؤين بصؤيرته و ى الوا ع حالة محبة تذ ل المحب  ؤن كؤل مؤا سؤوى محبوبؤه ف 

فؤؤى منطقؤؤة اللطؤؤأ والءؤؤيل واإللهؤؤام التؤؤى يجذبؤؤه الحؤؤق بءضؤؤله إليهؤؤا مؤؤا  يؤؤراه النؤؤاس بعؤؤين 
 أبصار م . 

امت  ين بصؤره فؤال يؤرى إ  هللا  ين بصيرة العارف ن) إذا انءتحت ويقول معروف الكرخى :   
)  . 
كعبؤؤة ، ثؤؤم حججؤؤت ثانيؤؤة فرأيؤؤت ) حججؤؤت فرأيؤؤت الكعبؤؤة ولكنؤؤى لؤؤم أر رب الويقؤؤول الحؤؤال  :  

 .  فرأيت رب الكعبة ولم أر الكعبة (الكعبة ورب الكعبة ، ثم حججت ثالثة 
 ويذكرنى ما يقوله الاهيد الحال  بقول صوفى آخر طاف حول البيت فقال مناجيًا رب العزة : 

 و  طوافى باألركان والجدر   إليك حجى   للبيت والحجر        
 ت تقصر  نها العبارات . و ذه كلها مذا ا
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 الخلوة والتقاأ :  -2
ن بؤؤذلك تحؤؤريم ماأحلؤؤه هللا مؤؤن إن الصؤؤوفية حؤؤين يجنحؤؤون إلؤؤى الخلؤؤوة والتقاؤؤأ   يقصؤؤدو  
التؤى تكسؤبها الز ؤو والعجؤب ، النءس وتهذيبا بمخالءة الحظوس ات ولكنهم يقصدون تربية بيالط

  ليؤؤه وسؤؤلم فؤؤى غؤؤار حؤؤرا   بؤؤل و ؤؤى تالبؤؤس  امؤؤة النؤؤاس . و ؤؤد اختلؤؤى رسؤؤول هللا صؤؤلى هللا
 البعثة ، وكان يعتكأ العار األواخر من رمضان بعد البعثة . 

  وأكؤل مؤا اؤا  ، ألنهؤم يقولؤون : )  لى أن الصؤوفى إذا نضؤج فؤى تربيؤة نءسؤه لؤبس مؤا اؤا
، والناضؤج مؤنهم يخؤر  للنؤاس ويماؤى فؤيهم بنؤوره ويعااؤر م  إ راف هللا ثم كن كيؤأ اؤ ت (

 بية .و و فى خلوة  ل
ه استعداد فطرى ألخذ نءسه بالادة ، فإذا تمت د  يصلحان إ  لمن كان  ن والتقاأوالخلوة   

و هر ؤا فؤى حظوظهؤا وملؤذاتها الءانيؤة صؤلح ألن يكؤون إمامؤا يؤمدى وظيءؤة  له سياسؤة نءسؤه 
 لمقالاجتما ية  امة و ى د وة الناس إلى الحق بالحال والمقال ، و د يغنيه الحال  ن كثير ا

 .  ى ألأ خير من كالم الأ فى واحد () حال واحد ف، ومن حكمهم فى  ذا الباب 
نمؤا ينظؤرون إلؤى   لى أن الصوفية حؤين يتقاؤءون فؤى الملؤبس والمإكؤل     يبتؤد ون اؤي ا وام

 تقاأ رسول هللا صلى هللا  ليؤه وسؤلم فؤى بيتؤه واكتءا ؤه بؤالملبس الضؤرورى البسؤيط والمإكؤل 
 الميسور ، حتى 
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الهؤالل والهؤالل و  نو ؤد روت سيدتنا  ا اة أم المممنين رضى هللا  نها كنا نؤرى الهؤالل و لقد 
عؤؤيش  لؤؤى كنؤؤا ن )، أى أنهؤؤم   يطبخؤؤون ، ولمؤؤا سؤؤ لت  ؤؤن غؤؤذا هم بؤؤال طؤؤبخ ،  الؤؤت : نؤؤارًا 

 .  األسودين التمر والما  (
ل فيهؤا  ولؤه واكوى نسا  النبؤى صؤلى هللا  ليؤه وسؤلم مؤن خاؤونة العؤيش معروفؤة و ؤد نؤز  

 تعالى : 
ل ألزواجؤؤك إن كنؤؤتن تؤؤردن الحيؤؤاة الؤؤدنيا وزينتهؤؤا فتعؤؤالين أمؤؤتعكن وأسؤؤرحكن ) يؤؤا أيهؤؤا النبؤؤى  ؤؤ

ن كنؤتن تؤردن هللا ورسؤوله والؤدار اآلخؤرة فؤإن هللا أ  ؤد للمحسؤنات مؤنكن أجؤرًا سراحًا جمياًل * وام
 .  1  ظيمًا (

هللا ورسوله والدار اآلخرة وفؤر  بؤذلك و د صبرن رضى هللا  نهن  لى  ياة التقاأ وأردن   
 حبيبنا المصطءى صلى هللا  ليه وسلم حتى رمى الءر  فى وجهه . 

وتقاؤؤأ رسؤؤول هللا صؤؤلى هللا  ليؤؤه وسؤؤلم د ؤؤا أصؤؤحابه الموسؤؤرين إلؤؤى أخؤؤذ أنءسؤؤهم بالتقاؤؤأ 
 حتى لقد أنءق سيدنا أبو بكر الصديق 

                                                 
1

 من سورة األحزاب .  29،  28اآليتان   
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 مؤر رضؤى هللا  نؤه نصؤأ مالؤه ، وجهؤز  رضى هللا  نه كل ماله فى سبيل هللا ، وأنءق سيدنا
سيدنا  ثمان رضى هللا  نه جيش العسرة وااترى ب ؤر رومؤه وو بهؤا للمسؤلمين ، وكؤان يقؤول 

ا ا جمعتؤه ، و ؤد أو ؤأ سؤيدنمؤلو  أنؤى خاؤيت أن يكؤون فؤى اإلسؤالم ثلمؤة أسؤد ا بهؤذا المؤال 
نؤا رسؤول هللا صؤلى هللا لى ما ملك فى سبيل هللا ، وجا  فؤى وصؤأ السؤيدة الز ؤرا  بنؤت حبيب 

 ليؤؤه وسؤؤلم أنهؤؤا جؤؤرت بؤؤالرحى حتؤؤى أثؤؤرت فؤؤى يؤؤد ا ، وحملؤؤت القربؤؤة حتؤؤى أثؤؤرت فؤؤى نحر ؤؤا ، 
 وكنست البيت حتى اغبرت مالبسها . 

رضى هللا  نه فإذا بؤين يديؤه طعؤام خاؤن  ى  لى  ل  و د روى  قبة بن  لقمة فقال : دخلت      
فقؤال : كؤان رسؤول هللا صؤلى هللا  ليؤه وسؤلم يإكؤل  فقلت : يا أمير المؤممنين ، أتإكؤل مثؤل  ؤذا

 أيبس من  ذا ويلبس أخان من  ذا فإن لم آخذ نءسى بما أخذ به نءسه خءت أ  ألحق به . 
وكانت بيوت الصحابة أ رب إلى األكواخ منها إلى البيوت ، فعااوا  ياة بسيطة ، وتصد وا   

 فيهم :  ى بعل األحايين حتى  ال هللا لى المجتمع بما فضل من أموالهم ، بل وآثرو م ف
) والذين تبو وا الدار واإليمان من  بلهم يحبون من  اجر إليهم و  يجدون فى صدور م حاجه 

 مما أوتوا ويمثرون  لى أنءسهم ولو كان بهم خصاصة 
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 .  1 لمءلحون (ومن يوئ اح نءسه فإول ك  م ا
نهم كما  لنا يإخذون الدين بقؤوة ، ويحؤاولون فى مسلكهم ، أل و  اك أن الصوفية تإثروا بذلك 

يه بن باار كان ينهى النؤاس  ؤن قأن يبلغوا فيه الذروة . حتى لقد روى اإلمام القايرى أن الء
يريؤد  –ا جتماع بالابلى ، ثم جا  إليه ليجادله ويمتحنه ، فقال له : كم من خمس مؤن اإلبؤل 

فؤؤى واجؤؤب الاؤؤرع اؤؤاة  ، فقؤؤال لؤؤه الاؤؤبلى :فسؤؤكت الاؤؤبلى ، فؤؤإكثر ابؤؤن باؤؤار  ليؤؤه  –الزكؤؤاة 
 ل لك فى ذلك إمام    ال : نعم ،  ال من    ال وفيما يلزم أمثالنا كلها ، فقال له ابن باار ، 

: أبو بكر الصديق رضى هللا  نه حي  أخر  ماله كلؤه فقؤال لؤه النبؤى صؤلى هللا  ليؤه وسؤلم : 
 ما خلءت لعيالك  ال : هللا ورسوله . 

إلى أصحابه الءقها  متغير الوجه ، فلما سؤإلوه  ؤن أمؤره  ؤال : لقؤد أضؤعنا ن باار فرجع اب   
 حياتنا فى المجاد ت ، وذ ب الصوفية بالخير كله . 

 ا تماد الصوفية  لى الخواطر القلبية :  -3
رأيتم مما سبق بيانه أن النبى صلى هللا  ليه وسلم  ال لوابصة الصحابى اسؤتءت  لبؤك ، و ؤذا 

الصؤؤوفية فؤى ا  تمؤؤاد  لؤى خؤؤواطر م القلبيؤة التؤؤى صؤءت مؤؤن الكؤدورات األخال يؤؤة  يميؤد مسؤلك
 والغءالت 

                                                 
1

 من سورة الحشر .  9آية   
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 المظلمة ، واإللهام مميد فى القرآن الكريم بقوله تعالى : 
 .  1  ) فإلهمها فجور ا وتقوا ا (

 كما أن العلم اللدنى ورد فى القرآن فى مثل  وله تعالى : 
 .  2  لمناه من لدنا  لمًا (رحمة من  ندنا و  ) فوجدا  بدا من  بادنا آتيناه

  وله تعالى :  وفى
 .  3 آتيك به  بل أن يرتد إليك طرفك () و ال الذى  نده  لم من الكتاب أنا 

الصؤؤوفية أن يطرحؤؤوا الخؤؤواطر القلبيؤؤة جانبؤؤًا إذا  ن   بؤؤد لنؤؤا أن نبؤؤرز أن مؤؤن مبؤؤادى لؤؤى أ  
يقؤؤول فؤؤى  ؤؤذا المقؤؤام : إذا أبؤؤو الحسؤؤن الاؤؤاذلى تعارضؤؤت مؤؤع الكتؤؤاب والسؤؤنة و ؤؤا  ؤؤو اإلمؤؤام 

تعارل كاءك مع الكتاب والسنة ، فتمسك بالكتاب والسنة ، ودع الكاأ و ل لنءسك : أن هللا 
 فى جانب الكاأ واإللهام . تعالى ضمن لى العصمة فى الكتاب والسنة ولم يضمنها 

 
                                                 

1
 سورة الشمس .  8ية آ  
2

 سورة الكهف .  65آية   
3

 من سورة النمل .  40آية   
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و ؤال  م مؤالم يعلؤم (أورثؤه هللا  لؤ من  مل بما  لم )  ليه وسلم ،و د  ال رسول هللا صلى هللا
 هللا تعالى :  
 .  1 هللا يجعل لكم فر انًا () إن تتقوا 

 
 الكرامات :  -4

يعيؤؤب الءقهؤؤا   لؤؤى الصؤؤوفية أمؤؤر الكرامؤؤات ، ولكؤؤن الصؤؤوفية يسؤؤتدلون  لؤؤى الكرامؤؤة وخؤؤوارئ 
هؤم ثالثما ؤة العادة بما ورد فى القرآن الكريم من مثل ما و ع أل ؤل الكهؤأ الؤذين لبثؤوا فؤى كهء

سنين وازدادوا تسعا و ؤم نيؤام بؤال آفؤة أو غؤذا  ، وبمؤا أكرمؤت بؤه مؤريم  ليهؤا السؤالم ، وبمؤا 
و ع من الذى  نده  لم الكتاب اذ أحضر لسيدنا سليمان  رش بلقيس فى أ ل من طرفة  ؤين 

 . و م   جميعًا ليسوا من األنبيا  وما و ع لهم  و من الكرامات . 
مع ا تقاد م بالكرامات يقولون أن كل كرامؤة للؤولى  ؤى معجؤزة للنبؤى صؤلى  لى أن الصوفية  

هللا  ليه وسلم ، ألن الولى إنمؤا يكرمؤه هللا بهؤا لصؤدئ متابعتؤه للرسؤول صؤلى هللا  ليؤه وسؤلم 
 ليربط  لى  لوب 

                                                 
1

 سورة البقرة . 282آية   
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أتبا ه من المريدين ويزيد م ا تقادا فى ايخهم . غير أنهم يقولون أنها  نؤد م ليسؤت نهايؤة 
نمؤؤا  ؤؤى مزيؤؤة يخؤؤتص بهؤؤا الؤؤبعل و  تقتضؤؤى األفضؤؤلية ، و ؤؤد تكؤؤون لالختبؤؤار  المقامؤؤات ، وام

) إن الؤولى  ؤد كؤان سؤيدى أحمؤد البؤدوى يقؤول : وا متحان . ولذلك يخافها بعل الصوفية ، و 
) ماؤى رجؤال  لؤى وكؤان اإلمؤام الجنيؤد يقؤول :  كما تستر المرأة خر ؤة الحؤيل ( هيستر كرامت

 .  الما  ، ومات بالعطش أفضل منهم (
ر م كرامؤؤة أن ى ويكءيؤه فؤى نظؤل) إن الكرامؤة ليسؤت مؤؤن لؤوازم الؤو ثؤم أن الصؤوفية يقولؤون :   

 .  يكون  لى استقامة (
 

 السلبية :  -5
والسؤلبية ولعلهؤم يقعؤون فؤى  ؤذا الخطؤإ مؤن نظؤر م إلؤى يرمى بعل الناس الصوفية با نطوا  

بعل الجهلة الذين يتزيون بزى الصوفية اكال وأف دتهم  وا  ، فضؤال  ؤن بطؤالتهم واحتيؤالهم 
ين خدمة إيجابية جليلة ، ، ولكن الناظر فى تاريخ التصوف يرى أن أ مة الصوفية أدوا لهذا الد

ا ولم يقءوا فى تطبيق الدين  ن الرسؤوم ، بؤل  ؤذبوا نهيداإلسالمية رو  وا  لى األمة فقد صان
النءوس وربوا القلوب وكل من صحبهم أخذ منهم بطرف  لى  در جهاده وحسؤن صؤحبته ، و  
زالت د وتهم  ا مة بالحق إلى يومنا  ذا ، وسيظلون  ا مين  لى الحق   يضر م من خؤالءهم 

 ظا رون .  م حتى يإتى أمر هللا و 
لى جانب أمر    رااد الناس  وام   م بالمعروف ونهيهم  ن المنكر وام



 

 

37 

إلى األخالئ العالية الزكية فانهم لم يتخلوا  ن كلمة الحق فى وجؤه السؤلطان الجؤا ز ، فحينمؤا 
 ال  بد الملؤك بؤن مؤروان الخليءؤة األمؤوى  بؤن البيطؤار الصؤوفى فؤى كبريؤا  الملؤك : أنؤا  بؤد 

وأنا أيضا  بؤد الملؤك فهلؤم نرفؤع حوا جنؤا لمؤن أنؤا  الملك فارفع حوا جك إلى ،  ال له فى  زة :
 وأنت له  بدان . 

و ندما  صءت الحروب بالمتوكل العباسى نادى أ ل الءتوة من الصوفية فجا وه من كل مكؤان 
 وكون منهم جياًا كبيرا حمى اإلسالم وصان بالد المسلمين . 

السؤؤالم الصؤؤوفى الكبيؤؤر وأمؤؤر  ز بؤؤن  بؤؤدعؤؤولمؤؤا طغؤؤى المماليؤؤك فؤؤى بالدنؤؤا ثؤؤار اؤؤيخ اإلسؤؤالم ال
بالقبل  لى المماليك وأفتى ببيعهم وضم ثمنهم إلؤى بيؤت المؤال ألنهؤم خؤانوا أمانؤة المسؤلمين 

 وبالءعل تم بيعهم . 
و ؤؤد دخؤؤل رضؤؤى هللا  نؤؤه خيمؤؤة الاؤؤاذلى و ؤؤو يؤؤدرس ألتبا ؤؤه ومريديؤؤه فؤؤى سؤؤاحة الحؤؤروب   

 ريب العهد من هللا ،  ذا كالم إلهؤام هللا الصليبية فاستمع إليه مطر ا ثم خر  صا حا  ذا كالم 
 و داه . 

) إمؤا أن تحمؤل سؤيءك فؤى بؤن تااؤءين ملؤك المغؤرب يقؤول لؤه : و د كتب اإلمؤام الغزالؤى إلؤى ا 
مؤؤا أن تعتؤؤزل إمؤؤا سؤؤبيل هللا لنجؤؤدة رة المسؤؤلمين حتؤؤى يؤؤنهل بحقهؤؤم إخوانؤؤك فؤؤى األنؤؤدلس ، وام

 .  (سواك
حينمؤا تهؤاون فؤى  تؤال الصوفية األكبر للملك الكامؤل  و ال اإلمام محى الدين بن  ربى ايخ  

هل للقتؤؤال أو نقاتلؤؤك كمؤؤا ) إنؤؤك دنؤؤى  الهمؤؤة واإلسؤؤالم لؤؤن يعتؤؤرف بإمثالؤؤك فؤؤانالصؤؤلبيين : 
 .  (نقاتلهم
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ويحؤؤد  الجبرتؤؤى بؤؤإن  زيمؤؤة الحملؤؤة الءرنسؤؤية  لؤؤى مصؤؤر كانؤؤت  لؤؤى أيؤؤدى الطؤؤرئ الصؤؤوفية 
 وايوخها . 

) من لبس جديدًا أو أكل  ني ًا ، أو ضحك فى نءسه ى هللا  نه : ى رضعراناويقول اإلمام ال  
 .  ق أو ادة فقد برى  منه اإلسالم (، أو سعد فى بيته ، واألمة اإلسالمية فى ضي

 وفى الحدي  النبوى الاريأ : ) من لم يحمل  م المسلمين فليس منهم ( .   
نؤه إ  بصؤحبة السؤادة الصؤوفية ، فقؤد والقا م بينكم اآلن فؤى  ؤذه المحاضؤرة مؤا انتءؤع فؤى دي  

أدركؤؤت بعضؤؤهم وأخؤؤذت  ؤؤنهم وو ءؤؤت مؤؤن أحؤؤوالهم  لؤؤى أحؤؤوال الماضؤؤين ، فقربؤؤوا لؤؤى فهؤؤم مؤؤا 
ءوئ الوصأ فى الاريعة والحقيقة ، وسجلت لهؤم ى الكتب ولمست فيهم  لما ربانيا يغمل ف

 بالكءؤا  والجهؤادحكما   تقل سموا  ن حكم األسالف الصالحين ، و د كؤانوا يكسؤبون  ياؤهم 
فى  ءة وأمانة ، ولؤم يسؤإلوا  ؤن  ؤدايتهم أجؤرا ، و ؤد تركؤوا أثؤرا واضؤحا فؤى تربيؤة اآل ف فؤى 
نؤى أنؤوه  دينهم ، رضى هللا  نهم وأرضا م ، وجزا م  نا و ن اإلسالم والمسؤلمين كؤل خيؤر . وام

اؤيخى العؤارف برجلين  ارفين كان لهما  لى فضؤل كبيؤر   يجزيهمؤا  نؤه إ  هللا تعؤالى و مؤا 
لؤى  قؤل و مؤا مؤن خلءؤا  لميذه األول العارف باهلل الاؤيخ  باهلل السيد  بد السالم الحلوانى وت

مام  صره سيدى الايخ محمد أبى خليل ساكن ضريحه األنوار بالز ازيق   .  طب زمانه وام
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 أخذ العهود  لى المريدين :  -6
ما  و بد ة   أصل لهؤا فؤى الؤدين لماايخ العهود  لى المريدين إنالناس أن أخذ ايظن بعل 

ولكن القرآن الكريم والسنة المطهرة يد ن  لى ان حبيبنا المصطءى صؤلى هللا  ليؤه وسؤلم أخؤذ 
له تعالى و  القرآن الكريم ببيعة الاجرة فى  العهد  لى بعل الصحابة جما ة وفرادى ، فقد نوه

 : 
 .  1 اجرة () لقد رضى هللا  ن المممنين إذ يبايعونك تحت ال

 كما  ال تعالى : 
بؤاهلل اؤي ًا و  يسؤر ن و  يؤزنين ) يا أيها النبى إذا جا ك المممنات يبايعنك  لى أن   ياؤركن 

يعصؤؤينك فؤؤى معؤؤروف و  يقؤؤتلن أو د ؤؤن و  يؤؤإتين ببهتؤؤان يءترينؤؤه بؤؤين أيؤؤديهن وأرجلهؤؤن و 
  .  2 ءر لهن هللا إن هللا غءور رحيم (فبايعهن واستغ

                                                 
1

 سورة الفتح .  18آية   
2

 سورة الممتحنة .  12آية   
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المعا دين من الرجال والنسا  فى  ؤاتين البيعتؤين كؤانوا مؤممنين ومممنؤات ، وبيعؤة ومعلوم أن 
 العقبة لألنصار  بل الهجرة معلومة من سيرة الرسول صلى هللا  ليه وسلم . 

و ؤؤد روى اإلمؤؤام أحمؤؤد والطبرانؤؤى وغير مؤؤا أن رسؤؤول هللا صؤؤلى هللا  ليؤؤه وسؤؤلم لقؤؤن أصؤؤحابه 
ما ة فقد  ؤال اؤداد بؤن أوس : كنؤا  نؤد النبؤى  ليؤه الصؤالة جما ة وفرادى ، فإما تلقيينهم ج

والسالم فقال  ليه الصالة والسالم  ل فيكم غريب يعنى من أ ل الكتاب ،  لت   ، فإمر بغلق 
الباب و ؤال ارفعؤوا أيؤديكم و لؤوا   إلؤه إ  هللا ثؤم  ؤال الحمؤد هلل اللهؤم إنؤك بعثتنؤى بهؤذه الكلمؤة 

نك   تخلأ الميعاد ثم  ال أ  أباروا فإن هللا غءؤر لكؤم وأمرتنى بها ، وو دتنى  ل يها الجنة وام
، وأما تلقينهم فرادى فروى يوسأ الكروانؤى وغيؤره بسؤند صؤحيح أن  ليؤا رضؤى هللا  نؤه سؤإل 
النبؤؤى صؤؤلى هللا  ليؤؤه وسؤؤلم فقؤؤال : دلنؤؤى  لؤؤى أ ؤؤرب الطؤؤرئ إلؤؤى هللا وأسؤؤهلها  لؤؤى  بؤؤاده ، 

والنبيؤون مؤن  بلؤى ) أفضؤل مؤا  لؤت أنؤا ل  ليه الصالة والسالم : ى ، فقاوأفضلها  ند هللا تعال
لؤؤه إ  هللا فؤؤى كءؤؤة   إلؤؤه إ  هللا (( ، ولؤؤو أن السؤؤموات السؤؤبع واألرضؤؤين السؤؤبع فؤؤى كءؤؤة و  إ

) يؤا لى   تقؤوم السؤا ة و لؤى وجؤه األرل مؤن م  ال  ليه الصالة والسالم : لرجحت بها ، ث
كؤؤر يارسؤؤول هللا   فقؤؤال  ليؤؤه الصؤؤالة والسؤؤالم غمؤؤل  ينيؤؤك يقؤؤول هللا ، فقؤؤال  لؤؤى كيؤؤأ أذ

 واسمع  نى ثال  مرات ثم  ل أنت ثال  مرات وأنا أسمع فقال :   إله إ  هللا ثال  
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مؤؤرات مغمضؤؤا  ينيؤؤه رافعؤؤا صؤؤوته و لؤؤى يسؤؤمع ثؤؤم  ؤؤال  لؤؤى   إلؤؤه إ  هللا كؤؤذلك والنبؤؤى  ليؤؤه 
 الصالة والسالم يسمع . 

 :  األورادف تعدد الطرئ واختال -7
يقول البعل إن تعدد الطرئ الصوفية فرئ كلمة المسؤلمين وبؤذر فؤيهم بؤذور الاؤقائ ، ولكؤن 
نما يقع  األ مة الصاد ين من السادة الصوفية   يد ونه إلى فر ة الكلمة ألنهم يخافون هللا ، وام
  التعصؤؤب وتقؤؤع الءر ؤؤة مؤؤن الؤؤد ما  والبسؤؤطا   ؤؤن جهؤؤل وحما ؤؤة ، وحؤؤرام أن يسؤؤمى  ؤؤم 

 بالصوفية ، وأن يكون جهلهم حجة  لى الصوفية . 
لى التؤإدب بؤاآلداب النبويؤة .  ولكن د وة الطرئ واحدة ألنها تد و إلى هللا والتمسك بإحكامه وام

ن اختلءت أوراد الطرئ بعضها  ن بعل فإن الغاية   تخ  لأ والهدف واحد . توام
انى طيؤؤب هللا ثؤؤراه أن أزور سؤؤيدى و ؤؤد أمرنؤؤى اؤؤيخى العؤؤارف بؤؤاهلل سؤؤيدى  بؤؤد السؤؤالم الحلؤؤو 

ماما لمسؤجد الءؤتح و ؤال لؤى أنؤه ولؤى مؤن العارف باهلل الايخ  بد الخالق الابراوى حين كان إ
أوليا  هللا فزره وأبلغه سالمى ، فكنت أتردد  لى زيارتؤه ، وطريقتؤه خلوتيؤة وطريقتنؤا خليليؤة ) 

 بيومية ( . 
 فى اتباع األ مة الصاد ين من أ ل العلم والعمل والهمة. وكثيرا ما رأينا الكمال والتربية العالية 
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وكما يكون لكل مسلم فقيه يقتدى به فكذلك لكل صوفى ايخ يراده فؤى سؤلوكه إلؤى هللا ، و ؤد 
ن سؤلم منهؤا يكؤون   الوا : إن المر  إذا سلك وحده فى سيره إلؤى هللا تعؤرل لغوايؤة الاؤيطان وام

تثمؤؤر ، ولكؤؤن الؤؤذى يسؤؤلك  لؤؤى يؤؤد  ؤؤارف بؤؤاهلل يكؤؤون كالاؤؤجرة التؤؤى تنبؤؤت بنءسؤؤها تؤؤورئ و  
 كاااجرة التى يتعهد ا بءنه زارع ما ر فانها تمتى ثمر ا كل حين بإذن ربها . 

و د  ال أستاذى العارف باهلل الايخ  لؤى  قؤل فؤى فتوحاتؤه الملهمؤة فيمؤا نقلتؤه  نؤه فؤى  ؤذا 
 المقام: 

 إذا لم يكن للنءس ايخ له  دى 
 زاغت  ن السير يمدبها بالرو     

 و  يعبر البحر الخضم ونوأه 
 سوى ما ر يدرى المالحة فى البحر    

 ولو  اتصال الكهربا  بإصلها 
  لى موجة التيار ما نور ا يسرى    

ويؤؤرى الصؤؤوفية أن الاؤؤيخ المربؤؤى ينبغؤؤى أن يتؤؤوافر فيؤؤه ذوئ صؤؤريح ، و لؤؤم صؤؤحيح ، و مؤؤة 
 ية ، وبصيرة نافذة .  الية ، وحالة مرض

)  ؤؤو ذلؤؤك الؤؤذى يربيؤؤه الحؤؤق مؤؤن صؤؤغره فتؤؤراه فؤؤى الطءولؤؤة معتؤؤز   ؤؤن و ؤؤد  ؤؤالوا فؤؤى وصؤؤءه : 
 الصبيان كإنه فى الصبا ايخ ، ينبو 
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 ن الرذا ل ويءؤزع مؤن النقؤا ص ، ثؤم   تؤزال اؤجرة  متؤه تعلؤو حتؤى يؤرى ثمر ؤا متهؤد   لؤى 
طلؤب الءضؤا ل ،  أغصان الاباب ، فهو حؤريص  لؤى العلؤم ، مؤنكمش  لؤى العمؤل ، سؤاع فؤى

خا أ من النقا ص فلو تصورت التوفيق واإللهام الربانى كيأ يإخذ بيؤده إن  ثؤر ويمنعؤه مؤن 
رت النبؤوة  م ، ويستخدمه فى الءضا ل ، ويستر  مله حتى   يؤراه منؤه ، فلؤو تصؤو  الخطإ إن

 .  تكتسب لدخلت فى كسبه (
لؤى يؤد مؤن اتصؤءوا بالوصؤأ المتقؤدم ، وترون مما تقدم أن التربية الصؤوفية   تمتثثمر ؤا إ   

الثمرة فى اتبا ؤه و  يكؤون العيؤب  يؤب الصؤوفية  ذا الوصأ فى الايخ   ترى فإن لم يتوافر 
نما  يب المتبوع ألن العلة كما يقال تدور مع المعلول وجودا و دما .   و  التربية الصوفية وام

 : مجال الذكر  -8
أتبؤا هم فؤى حلقؤات الؤذكر ليؤذكروا هللا بؤبعل أسؤما ه يعيب الناس أن يجمع الاؤيوخ الصؤوفية 

الحسنى فى اؤكل جمؤا ى فيقولؤون مؤثال هللا هللا بصؤوت مرتءؤع أو مؤنخءل ويقولؤون إن  ؤذه 
بد ة فؤى الؤدين لؤم تعؤرف فؤى السؤابقين األولؤين ، وأرد  لؤى ذلؤك بؤإن  ؤذه الحلقؤات   تصؤادم 

بؤل ان القؤرآن الكؤريم  م أو السؤنة المطهؤرة ،نصًا فى الدين و  تخر   ما د ا إليه القؤرآن الكؤري
 رة الذكر فى مثل  ول هللا تعالى : يحل  لى كث
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 .  1 د هللا لهم مغءرة وأجرًا  ظيما () والذاكرين هللا كثيرًا والذاكرات ا 
والذكر له صور كثيرة فتالوة القرآن ذكر ، وا طالع  لى السنة ذكر ، وذكر هللا بإسما ه ذكر ، 

ديؤن هللا ذكؤر ، والتءكؤر فؤى خلؤق السؤموات واألرل ص الصالحين ذكر ، والتءقه فؤى  صو را  
 ذكر ، والندم  لى المعصية ذكر ، واكر النعمة ذكر ... الخ . 

و د جعل هللا للعبد أسبابًا   تعد يصل بها إلى الحضرة الربانية ، وتلؤك األسؤباب ظؤا رة وباطنؤة 
لباطنؤؤة مثؤؤل مرا بؤؤة هللا تعؤؤالى واؤؤعور العبؤؤد فؤؤى جميؤؤع فالظؤؤا رة مثؤؤل العبؤؤادات المءروضؤؤة ، وا

أو اته أو غالبها أنه بين يدى هللا تعالى وأن هللا معه ونؤاظر إليؤه واؤا د  ليؤه ، والعبؤادات لؤم 
تءرل لتكون آلية المظهر ، ولكن ليتطهر بها العبؤد فيمؤا بينؤه وبؤين ربؤه ، فيتؤرك المعاصؤى ، 

 . ويتحلى بالءضيلة ، ويجتنب الرذيلة 
والعبد فى تحصيل أى منءعة   بد له من التدر  فى ا مور الدينية والدنيويؤة ، فتحصؤيل العلؤم 
بالتدر  ، واحتراف التجارة أو الصنا ة بالتدر  ، والسؤالك إلؤى هللا أاؤد أحتياجؤا للتؤدر  ، فيبؤدأ 

 رحمة  لاحذ الهمة والتنافس ، والجما ة بذكر اللسان الجما ى فهو مد اة
                                                 

1
 سورة األحزاب .  35آية   
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ل المصطءى صلى هللا  ليه وسلم ، وكل اجتماع  لى الخير والبر والتقؤوى محمؤود فؤى كما يقو
 .  1 ومإمور به فى مثل  وله تعالى : ) وتعاونوا  لى البر والتقوى ( الارع بل

و  اك أن ذكر اللسان الجما ى للعوام أنءع إذ يصلون به إلى تر يق القلؤوب وانءسؤاحها لحؤب 
لؤى أمؤر بمعؤرف ، إ ، فاذا جلسوا بعد مجلس الذكر إلى استماع  رآن أوهللا والتعلق به سبحانه 

يسؤؤمعون ، وتهي ؤتهم  لؤؤى  ؤؤذا الوجؤؤه أيسؤؤر لهؤؤم وأخؤؤأ  مؤؤا أونهؤى  ؤؤن المنكؤؤر ، ذا ؤؤوا حؤؤالوة
 ممونة  ليهم . 

أما أن أوا ل المسلمين لم يإلءوا  ذه الحلقات ، فانهم كانوا فى غنى  نهؤا بؤالنور السؤا د فؤيهم 
ه من رسول هللا صؤلى هللا  ليؤه وسؤلم ، أو اصؤحابه مؤن بعؤده أو التؤابعين مؤن بعؤد والذى ورثو 

أصحابه ، أما و د فترت الهمم بعد ذلك كما  دمنا ، فال بد من اؤحذ ا بكافؤة الوسؤا ل الممكنؤة 
 باب مبا  ار ا . التى تدفع المممن للهمة فى طلب هللا من كل 

ذى العارف باهلل الايخ  لى  قؤل رفؤع هللا درجتؤه فؤى وأنى   أنسى فى  ذا المقام ما  اله أستا
 األوليا  فى  ذه المناسبة : 
 البدع    مقام   يام  وأنتم و الوا الجما ة فى ذكركم 
 وفى  رفنا أحسن المتبع  فقلت نعم و ى ما نبتغى 
 وتثمر خيرا أجل الورع  أرى بد ة   تصادم فرضا

                                                 
1

 سورة المائدة .  2آية   



 

 

46 

 حسبك فى نصه ما سطع و      اإلله    بذكر   الكتاب   أتانا
 ركع   إذا سجد العبد أو إن     وتناط فى الحركات الجسوم 

 تمتنع      الريح  تميل مع     كالغصون   بها وأن الرجال 
 وحسبك فرضا صالة الجمع      مءروضة     الجما ة    وأن
 نرتءع      باسمه     ولكننا     جهلنا الحبيب    تحسبونا  فال

 ونترك  ند الامال الجزع        اليمين ونعرف  ند 
  :  اإلنااد  لى مجالس الذكر -9

ليس المقصؤود باإلناؤاد التغنؤى فؤى ذاتؤه وانمؤا المقصؤود بؤه تناؤيط الؤذاكرين ، و  يغنؤى  لؤى 
مجؤؤالس الؤؤذكر إ  بؤؤالكالم المر ؤؤق للقلؤؤوب كالتوحيؤؤد ومحبؤؤة النبؤؤى صؤؤلى هللا  ليؤؤه وسؤؤلم ولؤؤوم 

ثؤم ا مؤا انتاؤى السؤامعون لهؤذا اإلناؤاد طربؤا ودخلؤوا حلقؤات الؤذكر حبؤا النءس ... الخ ، وكثير 
 لب ذاكر حل فى القلوب وخاصة ذلك الؤذى الطريق ألن اإلنااد إن خر  من  انخرطوا فى سلك

يجؤؤى   لؤؤى اؤؤكل اإللهؤؤام ، ولقؤؤد رأيؤؤت النؤؤاس يتيهؤؤون و ؤؤم يسؤؤتمعون للعؤؤارف بؤؤاهلل أسؤؤتاذى 
بل أغلى ، والنجم بل  انه و د سمعنا منه حكما  ى الدرالايخ  لى  قل أوسع هللا له فى رضو 

أ لى ، والاهد بل أحلى ، فى كالم من الاعر سهل ممتنؤع ، و  أنسؤى إنؤى كنؤت أكتؤب بعؤل 
ما أسمعه منه فيهتز القلم فى يدى من تإثر روحى بكالمه السماوى ، وأحس بمثل دبيب النمل 

 فى جسدى . 
 ى بكرة أبيهم  لى غير إرادة وطالما رأيت الناس يهبون و وفا  ل
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 مثل  وله : يهيمهم كالمه فى حب هللا من منهم حين 
 يسعده    هللا   بجالل يلذ   ومن   بد   به    ابغى       باهلل  ألوذ

 أ بده     العلم    وبهذا    بعءوه  أرضى به و و يرضينى ويغمرنى 
 ا ضا ى توحده ان  ات أو مت  اا بة   كل   من له   فمادى أخلى 

 وأاهده   يد ونى    الحب   لكنه ملل    ن أسهرت   إذا سهرت فما
 روحى سواه تجافى الجءن مر ده  ألءت   وما  ربى  فى  زلتومذ  تغ

 يده    فضله   بمعنى  الى  مدت أسإله     هلل     يدى    مددت   إذا
 و وله : 
 ما من وال لى سوى رب الس أر م فلم ل   ن الخلق   كل  فتات
 منوالى    ذاته   ذكرى  وجعلت  وج ته     العالمين   كل     فتركت
 تعالى  الكريم    ومى الى حول غيره    أمالى         انى   يانءس

 تعال   لم يرل لى فى الحب أى بذاته        اليه       ربنى      هللا
  ال  البرية  ين ب فى القدر من   لبه   المحبة    فهم     الذى     إن

 و وله : 
 ظا رًا      سرًا  هللا    رسول إ   لى     ليس    إنى    األيام   ذه يا
 مثابرا      للنبى   نءسى    وو ءت تركته  الحياة  فى   اى    كل   أنا

 حاضرا    القيامة   إلى  يدوم حال  وليس يباع فى  يارى     والو أ 
 فى رسمكم  لبى  لى الاعرى سرى  سمكم   ولو  أنا باسمكم والى اسمكم
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 روحى من النجوى تءيل سرا را   جسما بعيدًا إنما   أكن إن   أنا
 ااكرا  المحبة    لى أ ود   حتى   ل لى  ليك صالتنا وسالمنا 

 و وله : 
 مارب    الحب   غير  أرل لم   أ تابكم         لى     إنى 

 أ رب      وذاك   لمقام ا    و ى  لكم    رئ    حريتى
 منسب     تقرره     فيما   تكن    لم  بإنك   الوا

 أحسب   األبواب   لى   بد   نسبتى  أنا    فإجبتهم
و  يخءى  ليكم أن اإلبل تسمع الحدا  فتجد السير و د كؤان حؤدا  اإلبؤل  لؤى  هؤد رسؤول هللا 

ألنجاؤة حؤادى اإلبؤل حينمؤا أسؤر ت  صلى هللا  ليه وسلم حتى لقؤد  ؤال  ليؤه الصؤالة والسؤالم
 .  دا ه ) رفقًا أنجاة بالقوارير (اإلبل من ح

و د حد  أن اكا بعؤل الر يؤة لمو نؤا  مؤر بؤن الخطؤاب مؤن رجؤل  ينؤه إمامؤًا  لؤيهم و ؤالوا 
لسؤيدنا  مؤؤر رضؤؤى هللا  نؤؤه ان  ؤؤذا اإلمؤؤام يغنؤؤى بعؤؤد الصؤؤالة ، فسؤؤإله فصؤؤدئ  لؤؤى كالمهؤؤم ، 

  ه فقال له : ماذا تغنى به   فقال : فإراد أن يعرف نوع غنا
 تعبى   يبغى اد   للذات    اتبته    كلما       وفمادى

 بى    بر   فقد  فى تماديه   يا إ        أراه الد ر 
 اللعب   العمر كذا فى فنى   يا رين السو  ما  ذا الصبا 

 أربى  أن أ ضى منه   بل   ى   فمضى من  بان  واباب
 اتق المولى وخافى وار بى   ت و  كان الهوى نءس   كن
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فمؤا كؤؤان مؤن أميؤؤر المؤممنين  مؤؤر رضؤى هللا  نؤؤه إ  أن  ؤال لهؤؤم مؤن كؤؤان مؤنكم مغنيؤؤا فلؤؤيغن 
  كذا.
  :  حابالذكر  لى المس -10

ويقولون   فا دة فى  لب كذلك يإخذ الناس  لى أ ل التصوف أنهم يذكرون هللا  لى المسابح 
نمؤا يتحؤرك بإسؤما  هللا الحسؤنى التؤى يحركه الخاب ، و  فاتهم أن القلب   يتحرك بالخاؤب ، وام

 تتلى  ند التسبيح . 
بح أداة من أدوات التسبيح لتعين  لى اإلكثؤار منؤه ، و ؤد  يؤب  لؤى اإلمؤام الجنيؤد أنؤه اوالمس

 يتخذ المسبحة وكلموه فى ذلك فقال :  ذه سبيل وصلت بها إلى هللا فال أتركها . 
و ى كل ما يسبح به مؤن أصؤابع وحصؤى  فى الحدي  الاريأ ) نعم المذكر السبحة ( و د ورد

ونوى ، و د كان التسبيح  لى األصابع والحصى والنوى معروفا فى صدر اإلسالم ، وكان ألبؤى 
 ريرة رضى هللا حبل به ألأ  قدة يستغءر هللا  ليه ، و د كلموه فى ذلك و الوا : إنؤك تسؤتغءر 

 فقال :  لى  در ذنوبى . هللا كثيرًا ، 
أمؤؤا العؤؤدد  لؤؤى المسؤؤابح فقؤؤد  ؤؤال المتعرضؤؤون  ليؤؤه انهؤؤم يعؤؤدون  لؤؤى هللا ويمنؤؤون  ليؤؤه ، 
وليست  ذه نية القوم فى العدد ، إنما  م يعدون  لى أنءسهم ليعرفوا تقصير ا بين و ت وآخر 

 ويستنهضو ا فى 
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ه حبيبنؤا المصؤطءى صؤلى هللا  ليؤ اإلكثار من الذكر ، كل بحسب إرااد ايخهم لهم . و ؤد  ؤال
ين ، كما  ال صلوات هللا  ليؤه : بون وتحمدون وتكبرون  قب كل صالة ثالثا وثالثوسلم تسح
 .  ستغءر هللا فى اليوم ما ة مرة () إنى أل

والايخ فى الدين  ند الصوفية مقدم  لى األب وأمره نافذ فيهم ، ألن الايخ يربى الرو  واألب 
 د  ال بعضهم فى ذلك : يربى الجسد . و 

 بيننا من نسب من أبوى  نسب أ رب فى ارع الهوى 
 و د مر  ليكم اروم الايخ العارف باهلل الذى ينتءع منه المريد السالك إلى هللا . 

) سؤؤتجدنى إن اؤؤا  هللا والسؤؤالم للخضؤؤر  ليؤؤه السؤؤالم :  و ؤؤد  ؤؤال سؤؤيدنا موسؤؤى  ليؤؤه الصؤؤالة
 .   أ صى لك أمرا (صابرًا و 

 حبهم ألوليا  هللا : -11
يعيؤؤب النؤؤاس  لؤؤى الصؤؤوفية أنهؤؤم يحبؤؤون أوليؤؤا  هللا ، وفؤؤاتهم أنؤؤه حؤؤب فؤؤى هللا ، فبحؤؤب هللا 
ألوليا ه أحبهم الصوفية ، وبمدحه تعؤالى لهؤم مؤدحو م ، و ؤد بلؤغ مؤن معؤارل الصؤوفية أنهؤم 

جؤؤدا بؤؤين العبؤؤادة  ياؤؤبهون زا ؤؤرى أوليؤؤا  هللا بعبؤؤاد األوثؤؤان ، و  وجؤؤه للتاؤؤبيه إذ الءؤؤارئ كبيؤؤر
 والحب . 

 و  ابهة فى أن الصوفية  وم ذا وا حالوة التوحيد ، وبا وا 



 

 

51 

فى سبيل هللا كل غال ورخيص ، وحاربوا من أجل الخواطر والعوا ق ، فلم يبق وجؤه ألن يحمؤل 
 حبهم لألوليا   لى الوثنية أو الارك ظلما وزورا . 

القرآن ويتعمقؤؤون فؤؤى فهمؤؤه و ؤؤو نؤؤاطق وكيؤؤأ يخؤؤاف  لؤؤى الصؤؤوفية الاؤؤرك و ؤؤم يممنؤؤون بؤؤ
ن أخؤذ  لؤيهم  بالتوحيد الخالص ،   بل إن  امؤة النؤاس أبعؤد مؤا يكونؤون  ؤن اإلاؤراك بؤاهلل وام
بعؤؤل الظؤؤوا ر أو الكؤؤالم  ؤؤن جهالؤؤة ، ولكؤؤن هللا ينظؤؤر إلؤؤى القلؤؤوب والنيؤؤات و ؤؤو  لؤؤيم بؤؤذات 

ن  لؤؤى اؤؤكل واحؤؤد و ؤؤذا الصؤؤدور و ؤؤم   نعلمهؤؤم و  نكءؤؤر م . ألسؤؤت تؤؤرى أن سؤؤاجدين يسؤؤجدا
نيته هلل واآلخر نيته للصنم ، فاألول مؤن أ ؤل الجنؤة ، واألخؤر مؤن أ ؤل النؤار ، ومؤرد ذلؤك إلؤى 

 النية . ومن رحمته تعالى  ال : 
 . 1 ا كسبت  لوبكم وهللا غءور حليم ()   يماخذ كم هللا بالغو فى أيمانكم ولكن يماخذكم بم

ذا كؤؤان المسؤؤلمون  امؤؤة ، والصؤؤوفي ة خاصؤؤة ، لؤؤم ياؤؤركوا بؤؤاهلل رسؤؤول هللا مؤؤع  لؤؤو مقامؤؤه وام
وسمو منزلته ، فكيأ يدور با ذ ؤان أنهؤم ياؤركون أوليؤا  هللا مؤع هللا ، و ؤم أدنؤى بكثيؤر مؤن 

 مقام رسول هللا صلى هللا  ليه وسلم . 
                                                 

1
 سورة البقرة  225آية   
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 السريانى :  -12
دفعهؤا ورد ؤا ،  تنطق ألسنة المتصوفة أحيانا بكلمات  لى غيؤر إرادة مؤنهم و  سؤبيل لهؤم إلؤى

وتعرف  ذه الكلمات بالسريانى ألنها تكون فى كثير األو ات غريبة  لى السمع وفيها  جمة ، 
 وفى أو ات  ليلة تكون  ربية مءهومة ويقال  نها سريانى من باب التغليب . 

فؤؤاذا صؤؤدرت مؤؤن أربؤؤاب األحؤؤوال الصؤؤاد ين كانؤؤت خءيءؤؤة  لؤؤى  لؤؤوب السؤؤامعين ، أمؤؤا إذا كانؤؤت 
 ومصطنعة تقليدا فانها تكون ثقيلة  ليهم وممجوجة وتوجب مقت هللا  لى  ا ليها . متكلءة 

وكثيرا ما سمعنا السريانى من الذاكرين الصاد ين فلم ننكره  ليهم لثقنا فيهم ، و ؤو يخؤر  مؤن 
أفوا هم  هؤرا  ؤنهم مؤن بؤاب فؤيل الكؤإس  نؤد امتال هؤا فؤى حالؤة الوجؤد النااؤى   ؤن الؤذكر 

 ة . وأسراره العظيم
فؤا ترل  لؤى صؤديق فاضؤل وأديؤب ياؤار  ومنذ سنين كان يجرى  لى لسانى ) إنى مؤع هللا (

اضؤؤه مءؤتش التربيؤة و ؤو بيؤنكم اآلن و ؤال فؤى ا تر الؤؤرب  ليؤه بالبنؤان و ؤو األسؤتاذ محمؤد جؤادا
ع كبيؤر ) وكنؤا فؤى سؤهرة رمضؤان ببلؤدنا ( فقلؤت و ؤل  لؤى مؤن لماذا تتكلم بهذا ونحن فؤى جمؤ

ت    ال : نعم ، أنت رجل مثقأ ولك مكانتك و  يستسؤاغ أن تؤتكلم بؤال مناسؤبة ، حر  فيما  ل
قؤدنى ت لت : أنطقنا هللا الذى أنطق كل اى  والحمد هلل أن أنطقنى كلمؤة إيمؤان . فلؤم يقنؤع وان

 فى نءسه ، 
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يقول  بهوأراد هللا أن يثبت فماده الصافى بلية ، فلما ذ ب إلى داره  رب السحور فتح بابه فاذا 
فلمن بالسؤيريانى وجؤا نى فؤى اليؤوم الثؤانى و ؤال إنؤى   هرا  نه فى رد ة الدار ) إنى مع هللا (

  طقنى كما أنطقك ) إنى مع هللا (رأيت البارحة  جبا ،  لت له خيرا  ال  ذرتك ألن هللا أن
 ولذلك آليت  لى نءسى أن أسجلها اعرا و لت : 

 إنى مع هللا بالتوحيد و و معى 
 لنور فى ملكوت الحب يهدينى با   

 فسجلها  ا ال :  ثم سمع منى بعد ذلك ) نور النبى كبير جدا (
 جدا به استنير   نور النبى كبير  

 فسجلها باعر صوفى را ع يهزنى كلما رددته :  ثم سمع منى ) أنا فى حماك (
 أنا فى حماك ومن حماك إلى حماك 

 و ن حماك الد ر   أتحول               
 : اطحات الصوفية  -13

تصدر من الصوفية كلمات ينكر ؤا الؤذين   يءهمو ؤا مؤراد م منهؤا يقولونهؤا ألنءسؤهم   للنؤاس 
زيد البسطامى  وله ، فمثال سمع أبا ي ف ) بالاطحات (عنى خءى فى مذا اتهم وفهمهم وتعر لم

 .  1 هللا تعالى : ) إن بطش ربك لاديد (
 به اإللحاد ، ولكنه  رفهم مراده فقال : بطاى أاد ، فظن الناس 
                                                 

1
 سورة البروج .  12آية   
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ل أاؤؤد منهؤؤا و ؤؤو أن بطؤؤش العبؤؤد   تصؤؤحبه رحمؤؤة وبطؤؤش هللا تصؤؤاحبه الرحمؤؤة ، فكؤؤان األو
 حوا لذلك . لنزوع الرحمة منه ، فاسترا

و د و ع فى  هد رسول هللا صلى هللا  ليؤه وسؤلم أن  ؤال اإلمؤام  لؤى كؤرم هللا وجهؤه : إن هللا 
كوه لمو نا رسول هللا وتعاظموا الكلمة ، فعلمهم رسول هللا صلى هللا خلق الخلق بال روية ، فا

 ليه وسلم أنها كلمة حق ، ألن الروية من صءات العاجزين الذين يجهلؤون النتؤا ج فيتؤرددون 
 فى الءكرة ، وليست  ذه من صءات هللا الذى يعلم ما كان وما يكون . 

 :  التواجد -14
اجؤدون بحركؤات جسؤدية ، فيإخؤذ بعؤل النؤاس  لؤيهم ذلؤك ، تعترى بعل الصؤوفية أحؤوال فيتو 

من األحوال السؤنية التؤى تؤرد  لؤى  لؤوبهم و  يملكؤون و ذا   يقع منهم إ  و م فى ابه سكر 
دفعهؤا ، و  لؤوم  لؤيهم فؤى ذلؤك ، فقؤد تواجؤد سؤيدنا جعءؤر بؤن أبؤى طالؤب حؤين  ؤال لؤه مو نؤا 

وخلقى ولم ينكر  ليه سيدنا رسول هللا صلى هللا رسول هللا صلى هللا  ليه وسلم اابهت خلقى 
  ليه وسلم ذلك التواجد . 

مؤامهم    يتواجؤد ، فسؤ ل وبهذه المناسبة أ ول ان بعل تالميذ ا مام الجنيد كانوا يتواجدون وام
، و ؤذا يؤدل  لؤى أنؤه  حسؤبها جامؤدة و ؤى تمؤر مؤر السؤحاب () وترى الجبؤال تفى ذلك فقال : 

 ملك كتمان الحال باستعداد كبير فيه . رضى هللا  نه كان ي
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 :  لزوم  لم التصوف
) ل للمقارنؤؤة بؤؤين الءقؤؤه والتصؤؤوف : تعؤؤر  حؤؤين  ؤؤال اإلمؤؤام السؤؤرا  الطوسؤؤى صؤؤاحب اللمؤؤع

وللصوفية مستنبطات فى العلوم الماكلة  لى فهوم العلما  والءقها  وذلك فى معنؤى العؤوارل 
المعؤارف وحقؤا ق العبوديؤة  امات اإلخؤالص وأحؤوالوالعوا ق والعال ق والحجب وخبايا السر ومق

ومحؤؤو الكؤؤون بؤؤاألزل وتالاؤؤى المحؤؤد  إذا  ؤؤورن بالقؤؤديم وفنؤؤا  رميؤؤة األ ؤؤوال وبقؤؤا  رميؤؤة 
... المعطى و بور األحوال والمقامات وجمع التءر ات وفنا  رمية القصد ببقا  رمية المقصؤود 

 .الخ (
كتاب هللا  ز وجل وفى أخبار رسؤول هللا صؤلى ) وجميع ذلك موجود  لمه فى فقال ثم استطرد 

 هللا  ليه وسلم مءهوم  ند أ له و  ينكره العلما  إذا استبحثوا  ن ذلك . 
نما أنكر  لم التصوف جما ة مؤن المترسؤمين بعلؤم الظؤا ر  نهؤم لؤم يعرفؤوا مؤن كتؤاب هللا أل ) وام

حكؤام الظؤا رة ومؤا يصؤلح تعالى و  من أخبؤار رسؤوله صؤلى هللا  ليؤه وسؤلم إ  مؤا كؤان مؤن األ
لالحتجؤا   لؤى المخؤالءين ، والنؤؤاس فؤى مثؤل زماننؤا إلؤؤى مثؤل ذلؤك أميؤل ألنؤؤه أ ؤرب إلؤى طلؤؤب 

 .   ند العامة والوصول إلى الدنيا (الرياسة واتخاذ الجاه 
 ) و ل من تراه ياتغل بهذا العلم الذى ذكرنا ، ألن  ذا  لم 
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يضؤعأ الؤركبتين ويحؤزن القلؤب ويؤدمع العؤين الخصوص ممزو  بالمرارة والغصص ، وسؤما ه 
ويصغر العظيم ويعظم الصغير ، فكيأ استعماله ومباارته ، وذو ؤه ومنازلتؤه ، ولؤيس للؤنءس 
فى منازلته حظ ، ألنه منوم بإمانة النءوس ، وفقد الحسوس ، ومجانبة المراد ، فمن أجل ذلك 

م المؤؤمن ويحؤؤثهم  لؤؤى التوسؤؤع تؤؤرك العلمؤؤا   ؤؤذا العلؤؤم وااؤؤتغلوا باسؤؤتعمال  لؤؤم يخؤؤأ  لؤؤيه
والرخص والتإويالت ، و د يكون أ رب إلى حظؤوس الباؤرية ، وأخؤأ تحمؤال  لؤى النءؤوس التؤى 

 .   لى متابعة الحظوس ... الخ (جبلت 
 ) و ؤؤؤد ذكؤؤؤر هللا فؤؤؤى كتابؤؤؤه الصؤؤؤاد ين والصؤؤؤاد ات والقؤؤؤانتين والقانتؤؤؤات والخااؤؤؤعين والمؤؤؤو نين

الراجين والوجلين والعابدين والسا حين والصابرين والراضؤين والمحسنين والخا ءين و  والمخلصين
 .  (ين والمجتبين واألبرار والمقربينوالمتوكلين والمخبتين واألوليا  والمتقين والمصطء

 و د ذكر هللا تعالى الاا دين فقال : 
 .  1 ) او ألقى السمع و و اهيد (
 وذكر هللا المطم نين فقال : 

 .  2 القلوب ( ) أ  بذكر هللا تطم ن

                                                 
1

 سورة ق .  37آية   
2

 سورة الرعد .  28آية   
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) وذكر هللا تعالى السؤابقين والمقتصؤدين والمسؤار ين إلؤى الخيؤرات و ؤال النبؤى صؤلى هللا  ليؤه 
ن  مر منهم ( . و ؤال النبؤى صؤلى هللا  ليؤه وسؤلم )  وسلم ) إن من أمتى مكلمين ومحدثين وام

ابصؤؤه )  رب أاؤؤع  أغبؤؤر ذى طمؤؤرين لؤؤو أ سؤؤم  لؤؤى هللا ألبؤؤره وأن البؤؤرا  مؤؤنهم ( . و ؤؤال لؤؤو
 استءت  لبك ( ولم يقل ألحد غيره ذلك . 

) و ال النبى صلى هللا  ليه وسلم : ) يدخل باءا ة رجل من أمتى الجنة مثل ربيعة ومضؤر   
 يقال له أويس القرنى ( . 

 ) و  خالف أن  م   كلهم فى أمة محمد صلى هللا  ليه وسلم . 
ممنين ، وأفرد  م   بإسما  مختصة مؤن ذلؤك ، ) ولما رأينا أن اسم اإليمان  د امل جميع الم

 دل ذلك  لى تخصيصهم من  امة المممنين الذين املهم اسم اإليمان . 
) وليس التءقة فى أحكام  ذه األحوال ومعؤانى  ؤذه المقامؤات التؤى تقؤدم ذكر ؤا بإ ؤل مؤن فا ؤدة 

، ألن تلؤك األحكؤام  قه فى أحكام الطالئ والعتائ والظهار والقصؤاص والقسؤامة والحؤدودمن التء
ربما   تقع حادثة فى العمر تحتا  لمثل ذلك ، فاذا و عت تلك الحادثة فمن سإل  نها  لؤد فؤى 
ذلك وأخؤذ بقؤول بعؤل الءقهؤا  فقؤد سؤقط بؤه بعؤل ذلؤك إلؤى أن تقؤع بؤه حادثؤة أخؤرى ، و ؤذه 

المممنون ا ؤؤدات التؤؤى يتءقؤؤه فيهؤؤا الصؤؤوفية ويتكلمؤؤون فؤؤى حقا قهؤؤا فؤؤجاألحؤؤوال والمقامؤؤات والم
 مءتقرون إلى مثل ذلك ، ومعرفة ذلك واجبة  ليهم ، وليس لذلك 
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ة الغءلؤؤة وغيؤؤر ذلؤؤك مثؤؤل الصؤؤدئ وا خؤؤالص الؤؤذكر ومجانبؤؤ و ؤؤت مخصؤؤوص دون و ؤؤت ، وذلؤؤك
رادتؤؤه  لؤيس لهؤا و ؤت معلؤوم بؤل يجؤب  لؤى العبؤد فؤى كؤل لحظؤة وخطؤرة أن يعلؤم أيؤش  صؤده وام

ن كان حظا من الحظوس فواجؤب  ليه أن يلزمه ، واالحقوئ فواجب  وخاطره ، فإن كان حقا من
 انبته ،  ال هللا تعالى لنبيه وصءيه محمد صلى هللا  ليه وسلم : ج ليه م

 . 1 واتبع  واه وكان أمره فرطًا () و  تطع من أغءلنا  لبه  ن ذكرنا 
 ) فمن ترك حا  من  ذه األحوال ما تركها إ  من غلبة الغءلة  لثقلبه (. 

 
ا لم أن مستنبطات الصوفية فى معانى  ذه العلوم ومعرفؤة د ا قهؤا وحقا قهؤا ، ينبغؤى أن ) و   

تكون أكثر مستنبطات الءقها  فؤى معؤانى أحكؤام الظؤا ر ألن  ؤذا العلؤم لؤيس لؤه نهايؤة ، ألنؤه 
و طايا و بات يعرفها أ لها ألنها من بحر العطا  وسا ر العلؤوم لهؤا حؤد إاارات وبواد وخواطر 

 وجميع العلوم يمدى إلى  لم الءتو  ،  محدود ،
                                                 

1
 سورة الكهف  .  28آية  
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أوليا ه فى فهم كالمه ومستنبطات خطابه مؤا اؤا  هللا كيؤأ اؤا  ،  بيءتح هللا تعالى  لى  لو 
  ال هللا  ز وجل : 

) فؤؤل لؤؤو كؤؤان البحؤؤر مؤؤدادا لكلمؤؤات ربؤؤى لنءؤؤذ البحؤؤر  بؤؤل أن تنءؤؤذ كلمؤؤات ربؤؤى ولؤؤو ج نؤؤا بمثلؤؤه 
 .  1 (اً مداد
 

 ا الصوفية : أخالئ ذميمة يجتنبه
 رفوا التصوف فقالوا : إنؤه الؤدخول فؤى كؤل خلؤق سؤنى والخؤرو  مؤن خلؤق دنؤى ، والمتصؤوف 
يجا ؤؤد نءسؤؤه إلؤؤى أن تؤؤزول  نؤؤه األخؤؤالئ الذميمؤؤة مؤؤن العجؤؤب والريؤؤا  والكبؤؤر والحسؤؤد والبخؤؤل 

ب من من مكر هللا وحؤوالحقد وكءران النعمة والجزع والاكوى واليإس والقنوم من رحمة هللا واأل
الظلمؤؤة وبغؤؤل الصؤؤالحين وحؤؤب الجؤؤاه والمؤؤد  والثنؤؤا  وخؤؤوف الؤؤذم واتبؤؤاع الهؤؤوى والاؤؤماتة 
والجبن والتهور والغدر وخلأ الو د والطيرة وسو  الظن وحب المال والحؤرص والسؤءة والبطالؤة 

والعنؤاد والتمؤرد والنءؤائ والاؤره وحؤب الاؤهوات والعجلة والو احة والحزن فى أمر الدنيا والءتنة 
لغضؤب والبغضؤا  اصرار  لى المعاصى وخوف الءقر والسخط  لؤى المقؤدور والغؤل والغؤش و وا 

والعداوة والطمؤع والبؤذخ واألاؤر والبطؤر وتعظؤيم األغنيؤا  وا سؤتهانة بؤالءقرا  والءخؤر والخؤيال  
 والمبا اة 

                                                 
1

 سورة الكهف .  109آية   
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ب وا ستكبار  ن الحق والصلأ والتزيين للخلؤق والمدا نؤة وا اؤتغال  ؤن  يؤوب الؤنءس بعيؤو 
النؤؤاس واؤؤدة ا نتصؤؤار للؤؤنءس وضؤؤعأ ا نتصؤؤار هلل واتخؤؤاذ اخؤؤوان العالنيؤؤة أ ؤؤدا  فؤؤى السؤؤر 
وا تكال  لى الطا ة والمكر والخيانة والمخاد ة وطول األمل والقسوة والءظاظة والءؤر  بالؤدنيا 
واألسأ  لى فوتها واألنس بالخلو ين والوحاة لءرا هم والجءؤا  والطؤيش والخءؤة و لؤة الرحمؤة 

  لة الحيا  . و 
و  اك أن الدين نهى  ن الصءات الذميمة ، ود ا إلثالتخلق باألخالئ الكريمة ، حتى لقد  ال 

 .  إنما بعثت ألتمم مكارم األخالئ () ا المصطءى صلى هللا  ليه وسلم : سيدن
ابقة نهؤؤى  نهؤؤا الكتؤؤاب كمؤؤا نهؤؤت  نهؤؤا السؤؤنة المطهؤؤرة ، والصؤؤوفية والصؤؤءات الذميمؤؤة السؤؤ  

وأسبابها و الجها أن من ضرورى للصوفى فى الو وف  لى حدود  ذه األمور وحقا قها  يرون 
ألن  ؤؤذا  ؤؤو  لؤؤم اآلخؤؤرة و ؤؤو فؤؤرل  ؤؤين  نؤؤد م ، فلؤؤم يبتؤؤدع الصؤؤوفية حؤؤين نهؤؤوا  ؤؤن تلؤؤك 

نمؤؤا  ملؤؤوا  بالؤؤدين الحؤؤق ليزينؤؤوا البؤؤواطن بجهؤؤاد الؤؤنءس الؤؤذى سؤؤماه سؤؤيدنا األخؤؤالئ الذميمؤؤة وام
 سلم بالجهاد األكبر . محمد صلى هللا  ليه و 

 
 أخالئ حميدة يتحلى المتصوف بها : 

فإذا تخلص المتصوف بمجا دة نءسه من األخالئ الذميمة تحلى بؤاألخالئ الحميؤدة وصؤارت   
 حلية له ، و  حدود للصءات الحميدة ، 
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 ولكنى أذكر  لى سبيل األمثلة بعل ما يد و الصوفية إليه من األخالئ الحميدة : 
 ى طلب هللا : الهمة ف -1

ويمدب الصوفية أنءسهم فى  ؤذا المقؤام بقؤولهم إن البخؤل بخؤالن : أمؤا البخؤل  نؤد أ ؤل الؤدنيا 
فهو أن يكون الرجؤل بخؤيال بمالؤه ، وأمؤا الؤذى  نؤد أ ؤل اآلخؤرة فهؤو أن يبخؤل بنءسؤه  ؤن هللا 

ينة والو ؤؤار تعؤؤالى ، أ  وأن العبؤؤد إذا جؤؤاد بنءسؤؤه هلل أور   لبؤؤه الهؤؤدى والتقؤؤى ، وأ طؤؤى السؤؤك
بقلبؤه والعلم الراجح ، والعقل الكامل ، ومع ذلك تءتح لؤه أبؤواب السؤما  فهؤو ينظؤر إلؤى أبوابهؤا 

ن كان فى طريق الدنيا مطروحًا .   كيأ تءتح ، وام
وبقؤولهم :   تجؤد  –كذلك يستحثون الهمم بقؤولهم مؤن  ؤرف مؤا يطلؤب  ؤان  ليؤه مؤا يبؤذل   

وبقؤولهم : بحسؤبك أن  ومؤا  –الاؤهوات حا طؤًا مؤن حديؤد  حالوة العبادة حتى تجعل بينك وبين
ن  وما أحيا  تقسو القلوب بذكر م .   موتى تحيا القلوب بذكر م ، وام

 ويقولون  المة األوليا  ثالثة :  مومهم هلل واغلهم فيه وفرار م إليه . 
 

 األدب :  -2
  نءسؤه ويوسؤأ ن كيؤأ يصؤح لعا ؤل أن يبؤرى وقولؤات وييتهم الصوفية أنءسهم  لى مر األو ؤ

 الصديق  ليه السالم يقول : 
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  1 ألمارة بالسو  إ  ما رحم ربى ( ) وما أبرى  نءسى إن النءس
 كذلك يقولون : من  المة ا ستدرا  العمى  ن  يوب النءس .   
ومن  جز  ن أدب نءسؤه كؤان  ؤن أدب غيؤره أ جؤز ، أ وى القوة غلبتك نءسك ، ويقولون :  

 أ هر الناس لنءسه الراضى بالمقدور . ا ه من دونه ، ويقولون :ومن أطاع من فو ه أط
 

 الز د :  -3
ويقصؤؤدون بؤؤه أ  يتلهؤؤى القلؤؤب  ؤؤن هللا مهمؤؤا أ بلؤؤت الؤؤدنيا  لؤؤى العبؤؤد ويمكنؤؤون ظؤؤا رة الز ؤؤد 

  ند م بقولهم إن الدنيا تميزت  ن اآلخرة فى القرآن بحرفين و و  ول هللا تعالى : 
 .  2 زينتها وما  ند هللا خير وأبقى (الحياة الدنيا و ) فما أوتيتم من اى  فمتاع 

 ويقولون : إن اغتممت لما ينقص من مالك فابك  لى ما ينقص من  مرك . 
الدنيا فضول إ  خمؤس خصؤال : خبؤز ياؤبعه ، ومؤا  يرويؤه ، وثؤوب يسؤتره ، ويقولون : كل  

 وبيت يكنه ، و لم يستعمله . 
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احة فكل مؤا أصؤبت ، والؤبس مؤا وجؤدت ، وارل بمؤا  ضؤى ويقولون : إذا أردت أن تكون فى ر 
 هللا  ليك . 

 ويقولون : صءة العبودية أن   ترى لنءسك ملكا ، وتعلم أنك   تملك لنءسك ضرًا و  نءعًا .   
 مدبر ، مرزو ا من حي    تحتسب .  ا كنت فى بطن أمك مدبرًا غير ويقولون كن كم

 ، فإن رز ك   يعطى ألحد سواك .  ويقولون : احذر أن تهلك بالدنيا 
 

ذا حؤدثتك نءسؤك بتركهؤا  ويقولون : إذا حدثتك نءسؤك بتؤرك الؤدنيا  نؤد إدبؤار م فهؤو خد ؤة ، وام
  ند إ بالها فذاك . 

 و م فى كل ذلك يستضي ون بنور  وله تعالى : 
 . 1 ما فاتكم و  تءرحوا بما آتاكم () لكى   تإسوا  لى 

 
 المرا بة :  -4

صؤؤوفية  ظمؤؤة هللا  لؤؤى الؤؤدوام ، فهؤؤم فؤؤى مرا بؤؤة دا مؤؤة ، وممؤؤا يقولؤؤون فؤؤى  ؤؤذا يستحضؤؤر ال
 المقام : تعهد نءسك فى ثالثة مواضع : إذا  ملت 

                                                 
1
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ذا سكنت فاذكر  ل ذا تكلمت فاذكر سمع هللا إليك ، وام  هللا فيك .  مفاذكر نظر هللا إليك ، وام
   يراك . ويقولون : إن كنت تريد أن تعصى مو ك ، فا صه فى موضع 

 
 مجا دة أ دا  هللا :  -5

 يرى الصوفية أن مجا دة أ دا  هللا فى اإلسالم واجبة . 

ومن حكمهم فؤى ذلؤك  ؤولهم : الجهؤاد ثالثؤة : جهؤاد فؤى سؤرك مؤع الاؤيطان حتؤى تكسؤره ،    
وجهاد فى العالنية فى أدا  الءرا ل حتى تمديها كما أمر هللا ، وجهاد مع أ دا  هللا فؤى غؤزو 

   م .اإلسال
 الصبر :  -6

 يرى الصوفية أن من ألزم اللزوميات للصوفى فى الصبر  لى البال  . 
 ويقولن : من صبر  لى صبره فهو الصابر   من صبر واكا   بل إنهم يزيدون فيقولون : 

 فصا  الصبور بالصبر صبرا   صابر الصبر فاستغا  به الصبر 
 

 التواضع :  -7
اضع ، والار كله فى بيت : الخير كله فى بيت مءتاحه التو  يتحلى الصوفية بالتواضع ويقولون 

مءتاحه التكبر ، ومما يدلك  لى ذلك أن آدم  ليه السالم تواضع فى ذنبه فنؤال العءؤو والكرامؤة 
 . ، وأن إبليس تكبر فلم ينءعه معه اى  
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 حسن العارة :  -8
األوليؤا  فؤى الخلؤق يتحلى الصوفية بحسن العارة لجميع الخلؤق ومؤن  ؤولهم فؤى ذلؤك : يعؤرف 

لسؤؤانهم ، وحسؤؤن أخال هؤؤم ، وباااؤؤة وجؤؤو م ، وسؤؤخا  نءوسؤؤهم ، و لؤؤة ا تراضؤؤهم ،  بلطؤؤأ
 وتمام الاءقة  لى جميع الخال ق بر م وفاجر م . و بول  ذر من ا تذر إليهم ، 

و لؤؤى الجملؤؤة كؤؤانوا يتإسؤؤون بحبيبنؤؤا المصؤؤطءى صؤؤلى هللا  ليؤؤه وسؤؤلم فؤؤى خلقؤؤه ، فاتصؤؤءوا   
لسخا  والتوكل والرضا والذكر والاكر والحلم والصبر والعءو والصءح والرأفؤة والرحمؤة بالحيا  وا

اراة والنصؤؤيحة والسؤؤكينة والو ؤؤار والتواضؤؤع وا فتقؤؤار والسؤؤماحة والقؤؤوة والاؤؤجا ة والرفؤؤق والمؤؤد
وا خالص والز د والقنا ة والخاوع والخاية والتنظيم والهيبة والد ا  والبكا  والخوف والرجا  

 التهجد والعبادة والجهاد وما إلى ذلك من اما له العالية صلى هللا  ليه وسلم . و 
لق جؤه بؤالخ  و   جب فؤإن هللا تعؤالى حؤين وصؤأ حبيبنؤا المصؤطءى صؤلى هللا  ليؤه وسؤلم تو    

 العظيم بقوله تعالى : 
نك لعلى خلق  ظيم ((   . 1)) وام

                     
 ليكم ورحمة هللا وبركاته . والسالم                   

  1382اعبان  19
 1963يناير   15

                                                 
1
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محاضؤرة و ؤد رأينؤا أن نؤورده و د تءضل األز ر الاؤريأ فإرسؤل إلؤى كتابؤا معبؤرا  ؤن ارتياحؤه لل
 اكرين للقا مين  ليه تقدير م الكريم . بنصه ا

 
 األز ر

  ا ة الايخ محمد  بده
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 جليل حسن الملطاوى السيد األستاذ ال
 وكيل وزارة الخزانة                            
 وبعد :  سالم هللا  ليكم ورحمته   

 
أن تقؤؤدم لسؤؤيادتكم  –باسؤؤم ماؤؤيخة األز ؤؤر  –يسؤؤر األمانؤؤة العامؤؤة لمجمؤؤع البحؤؤو  اإلسؤؤالمية 

 قيمة . خالص اكر ا و ميق تقدير ا لما تءضلتم به اإلسهام  لى منبر القا ة بمحاضرتكم ال
 

 ) التصوف من وحى القرآن والسنة (
 وكان تجاوب السادة المستمعين مع سيادتكم خير تعبير  ن اكركم . 

 
يؤؤاكم لمؤؤا فيؤؤه خيؤؤر اإلسؤؤالم  وختامؤؤا إذ نكؤؤرر اؤؤكرنا وتقؤؤديرنا : نسؤؤإل هللا سؤؤبحانه أن يوفقنؤؤا وام

 والعروبة . 
 والسالم  ليكم ورحمة هللا وبركاته ، 

 
  ؤ  1382 من اعبان سنة 21فى 
 م  1963ناير سنة من ي17الموافق   
 

 األمين العام                                                
 لمجمع البحو  اإلسالمية                                                    

 إمضا                                                     
 دكتور محمود حب هللا                                                     


