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 الصوفية هم عباد الرحمن
 

احمدددت الددالس وانددالواس ه وانددااديس ه واصددلس وينددلم علددس نددوداا وموىاددا رنددو    ه الدد   
خامت بس الرناىت النماوية ه وكاات يماس خور يمة اخرجت للااس ه فكان ماام عباد الرحمن 

ع وصف ه وجللام قدوة لمن ه ال ون خلدهم القرآن الكريم ه فوصفام فس يخالقام وعباداام يبد
شاء ين يناقيم ه ورضس   عن آلس وصحبس . ال ون هم صفوة عبداد الدرحمن ه وعدن اندالفاا 

 الصالحون ه احا واا فس نوراا الس   جل جاللس ه آمون . يما بلد . . 
 

 مقدددمددة : 
ن يابون مكدااام فقد طا  بحثس فس شأن القوم ال ون عرفوا بلقب الصوفية ه وعاااس فس بحثس ي

مددن الكادداب والندداة ه وان يقدديس ااجاددم بددااأل النددابقون ا ولددون مددن يصددحاب نددود المرنددلون 
 صلس   عليس ونلم . 

وحملاس علس  لك البحث شدة اىخاالف فس شأاام ه ولو كان اىخداالف فدس شدأاام مدن عامدة 
الشددريلة ه وواددوا ين الادداس لاددان ا مددر ه ولكددن اخالددف فددوام الللمدداء الددواقفون علددس يحكددام 
الوداهرة بقدولام ع علدم  الصوفية حون ادادوا بالحقيقدة ودعدوا الوادا ه اامدا خرجدوا علدس الشدريلة

ه والللمدداء ى يلرفددون اى علددم الشددريلة الودداهرة الاددس جدداء باددا  البدداطن و و ع علددم الاصددوف و
 الكااب مجملة ه وجاءت باا الناة مفصلة .  

 ن الخالف بون الللماء وخرجت من بحثس الطويل إلس ي 
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والصوفية ه ااما هو خالف فس المفاوم وليس خالفا فس حقيقاس فالشريلة فس مفادوم الصدوفية 
هس القيام با وامر ه والحقيقة هس مشداهدة اممدر ه والشدريلة والحقيقدة وجملادا قولدس الدالس ع 

وجمددم ملاوددون :  ه وعلددم الشددريلة علددم واحددد ه وهددو انددم واحددد 1ييدداك البددد وايدداك انددالون و 
 الداعية الس ا عما  الواهرة والباطاة.  الدراية ه فا ا جملااما فاو علم ع الشريلة والرواية و 

وا عما  الواهرة كأعما  الجوارح الواهرة ه وهس اللبدادات وا حكدام د فاللبدادات : مثدل الطادارة 
وا حكددام هددس : الحدددود ه  ه والصددالة ه والاكدداة ه والصددوم ه والحددأل ه والجادداد ه و وددر  لددك ..

 والطالق ه واللااق ه والبووع ه والفرائض ه و ورها .. 
ويمدددا ا عمدددا  الباطادددة ه فادددس يعمدددا  القلدددوب ه وهدددس المقامدددات وا حدددوا  ه مثدددل الاصددددو  ه 
واىيمان ه واليقون ه والصددق ه واىخدال، ه والملرفدة ه والاوكدل ه والرضدا ه والد كر ه والشدكر 

ا ا قلاا علم الواهر ه يشراا الدس علدم ا عمدا  الوداهرة ه الادس هدس علدس الجدوارح  الخ . كما ااا
الواهرة وهس ا عضاء ه وا ا قلاا علم الباطن ه يرداا ب لك علم يعمدا  البداطن ه الادس هدس علدم 

 2الجارحة الباطاة ه وهس القلب ه وقد قا  الالس ع وانبغ عليكم المس واهرة وباطاة و
ما يالم   باا علس الجوارح الواهرة : من فلل الطاعات ه والالمة الباطاة مدا  فالالمة الواهرة

يالم   الالس باا علس القلب من ه ت الحاىت ه وى يناغاس الواهر عدن البداطن ه وى البداطن 
عددن الودداهر ه وقددد قددا  الددالس ع ولددو ردوت الددس الرنددو  والددس يولددس ا مددر مدداام لللمددس الدد ون 

 . 3اام و يناابطواس م

                                                 
1

 من سورة الفاتحة .  5اآلية   
2

 من سورة لقمان .  20اآلية   
3

 من سورة النساء .  83اآلية   
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ه وهو علم يهل الاصوف ه  ن لام مناابطات من القرآن  فالللم المناابط هو علم ع الباطن و
 والحدوث . 

 1ويؤيد الصوفية م هبام ه ا بالكااب والناة ه من مثل قدو    الدالس ع ففامااهدا ندليمان و 
 2لماات مدن لدداا علمدا و ه ومثل قولس الالس ع فوجدا عبدا من عباداا آاواات رحمة من عاداا وع

ه ومن مثل ما قالس موىاا رنو    صلس   عليس ونلم لوابصة : عع انافت قلبك وان يفاداك 
 الااس ويفاوك وو . 
ال   ى وخشس   اللباد اى بس ه وليس علدم  هو علم ع القلوب و ع الفقس وثم ااام يقولون ان 

عليدس  اس ه وينادلون علس  لك ه بأن ع الخضر وس مالرءوس ه فرب حامل فقس الس من هو افق
النالم علم بالللم اللداس ما لم يللمس موندس عليدس الندالم ه كمدا يندادلون بقولدس الدالس ع ومدا 

فجلل نبحااس اللقل وصدفا مدن الللدم كمدا قدا  ندبحااس ع لادم قلدوب ى  3يلقلاا اى اللالمون و 
وى ينداطيم  5ولواد روا قدولام ا ا رجلدوا الدوام و  كما قا  ع لوافقاوا فس الددون 4يفقاون باا و 

 ين وا ر قومام اى يهل الخوف من    ن فاقد الشسء ى يلطيس . 
عدن شدسء  ع الحندن البصدر  وويرو  الصوفية فس ه ا المقام ين عمران القصور قا  : نألت 

ك ه اامدا الفقيدس الااهدد ه فقلت ان الفقااء يقولون ك ا .. وك ا .. فقا  : وهل ريودت فقوادا بلوايد
 فس الدايا ه البصور بدواس ه المداوم علس عبادة ربس عا وجل . 

وممددا اقدددم اددرون ين الصددوفية ينامنددكون بالشددريلة فددس منددلكام ه ولكدداام واياددون وددواهرهم 
 بالطاعات ه وياياون بواطاام 

                                                 
1

 من سورة األنبياء .  79اآلية   
2

 لكهف . من سورة ا 65اآلية   
3

 من سورة العنكبوت  .  43اآلية   
4

 من سورة االعراف .  179اآلية   
5

 من سورة التوبة .  122اآلية   
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 ن . بالمجاهدات ه حاس ى اكون اللبادة شكلية ه فال يصل اأثورها الس البواط
ثم ااس اورت فس كااب   الكريم اورة اأمدل واددبر ه فوجددت ان اندم اىيمدان قدد شدمل جميدم 
المددؤماون ه ثددم خصددت اميددات فريقددا مددن المددؤماون بأوصدداف عدودددة فلددرفاام مددثال بالقدداااون ه 
والصدددادقون ه والصدددابرين ه والخاشدددلون ه والماصددددقون ه والصدددائمون ه والحدددافوون فدددروجام ه 

ين   كثورا ه والمخبادون ه والمحنداون ه والدراجون ه والراضدون ه والماقدون ه والدراكلون ه وال اكر 
جون اوالناجدون ه والمافقون ه والمناغفرين با نحار ه والوجلون ه والح رين من امخدرة ه والدر 

 رحمة ربام ه الس  ور  لك من يوصاف الاخصي، . 
صددلس   عليددس ونددلم فقددا  عاددس ع لقددد جدداءكم كمددا ااددس وجدددت ان   الددالس ه وصددف رنددولس 

ه كمدا قدا   1رنو  من اافنكم عايا عليدس مدا عادام حدري، علديكم بدالمؤماون رؤوف رحديم و 
د ومددم هدد ت الريفددة والرحمددة  2ييضددا ع الابددس يولددس بددالمؤماون مددن يافنددام وياواجددس يماددااام و 
قا  جل شأاس ع واصدبر افندك وا ولوية ه يوصات الالس علس نبول الاخصي، بأهل الصفة ه ف

مم ال ون وددعون ربادم بالغدداة واللشدس وريددون وجادس وى الدد عواداك عداام اريدد ايادة الحيداة 
ه لد لك كدان صدلس    3الدايا وى اطم من ي فلاا قلبس عن  كراا واابم هوات وكان يمدرت فرطدا و 
 عليس ونلم شدود اللااية بالمؤماون عامة ه وبأهل الصفة خاصة . 

وقريت كثورا للصوفية ه فوجدداام واددبرون القدرآن الكدريم والنداة المطادرة اددبرا عميقدا ه ان د  
 علس شسء ه فااما ود  علس فام 
                                                 

1
 من سورة التوبة .  128اآلية   
2

 من سورة األحزاب .  6اآلية   
3

 من سورة الكهف .  28اآلية   
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   فلنددفة عاليددة فددس اللبددادة ه ى اجدددها عاددد  وددرهم ه كمددا وجددداام يهددل همددة ه وابلددون فددس 
أويالت ه ووجددداام صددادقون دودداام اىحددو، ه ه فيأخدد ون بدداللاائم ه وى يأخدد ون بددالرخ، والادد

فيما قالوا : ين الااس ااصرفوا عن الاصوف  ن اىشاغا  بس يضلف الركباون ه ويحان القلدب 
 ه ويدمم اللون ه فاكافوا من دواام بالقلول ا خف علس افونام . 

ثددم يااددم الرضددوا لمرااددب الدددون ه فقددالوا : يااددا انددالم . . فايمددان . . فاحنددان ه وبواددوا ين   
ىندددالم يو  مراادددب الددددون للامدددة المدددؤماون ه ثدددم اريمدددان ه وهدددو يو  مددددر  القلدددب لخاصدددة ا

المددؤماون ه ثددم اىحنددان وهددو يو  ملددار  الددروح لخاصددة المقددربون ه ويندداادون فددس  لددك الددس 
حدوث منلم المشاور الد   دار الندؤا  والجدواب فيدس بدون ندوداا جبريدل عليدس الندالم وموىادا 

 عليس ونلم وال   جداء بدس : ين اىحندان ين البدد   كأادك ادرات ه فدان لدم رنو    صلس  
مددن ارحنددان مددراد ه وفددس حون  لددك بأاددك فددس المرابددة ا ولددس شددر اكددن اددرات فااددس وددراك ه وي

حون يرادك يشادك ايات ولم يحجبك ه وحدون اردادس المرابةالثااية مريد ه  اس فس المرابة ا ولس 
كاات اىرادة ماك لس ل لك حجبك ه فلو كاات اىرادة ماس لدك لمدا حجبدك ه ا  فس المرابة الثااية 

 ى اوصل اليس اى بس نبحااس . 
كما ياس وجداام ماج بون الس   الالس بكليااام وجائيااام ه فوهبوا يافنام واافاندام لادور   

ين واخللدوا مدن كدل ملرفاس ه ووار ه ا اىاج اب واضحا فس يقوالام ويفلالام ه ول لك حرصدوا 
ما  ول ة وجات لربام ا عال ال   ى ورون فس الكون نوات ه وعاددهم ين مدن يادس بندوات فادو 

 مناوحش ماس ه ومن  كر  ورت فاو  افل ماس ه ومن عو  علس نوات فاو مشرك بس . 
وى عجددب ا ن ين وخدد، هددؤىء الصددوفية الصددالحون فددس علماددم وعملاددم ومقددالام وحددالام   

 مواهم عن  ورهم من المؤماون . بأوصاف ا
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لاقبة ه وافاواوا فس درجااام ومن فضل   علس ا مة المحمدية ه ياام واروا فس ا جيا  الما
ن اافقوا فس اىاجات والمشدرب هوكدان لادم فضدل ي  فضدل فدس اشدوي  المدؤماون إلدس   ه ه وا

ا ه وايارات الفان ه ما وادر ماادا وردهم إليس  نبحااس ه حاس ى وخمد ايمااام فس  مرات الداي
 وما بطن . 

وقددد شددرف   عبددادت الصددالحون فددس كاابددس الكددريم ه فدد كرهم بأوصددافام وندديماهم فددس آيددات   
مافرقة ماس ه ولكادس وجددت ين مدن اشدمل مدا وصدفام بدس مدا جداء فدس ندورة الفرقدان مدن يو  

ا خدداطبام الجدداهلون قددالوا قولددس الددالس ع وعبدداد الددرحمن الدد ون يمشددون علددس ا رض هواددا وا 
م افنددور هدد ت اميددات البواددات ه الددس آخددر النددورة ه فشددرح   صدددر  ه  ن انددملك 1نددالما و 
ة بأقوا  النادة الصوفية ه ويحوالام فواا ه لاروا ملس ان شداء   يادس يصدبت الحقيقدة مشفوع

 .  ه ت ع الصوفية هم عباد الرحمن وه حون جللت عاوان محاضراس 
 ي فس الافنور فأقو  وباهلل الاوفو  : ويبد 

، من عباد   الالس ه وقد نبقااا واخصف ا حوا  الداووية وا خروية لين اميات جاءت بو 
اميددات الخاصددة بالاددافرين عددن عبددادة   ه والدد ون قددا  الددالس عدداام ع وا  ا قوددل لاددم انددجدوا 

 .  2ورا و للرحمن قالوا وما الرحمن اانجد لما اأمراا واادهم اف
ن عبداد هادا جمدم عبدد ه وقدا  آخدرون ااادا جمدم عابدد ه وا كثرون من المفنرين يقولدون ا  

كصدداحب وصددحاب ه وراجدددل ورجددا  ه وعلددس القدددو  ا و  يكددون ملاددس عبددداد يااددم يوادددرون 
 اللبودية ه بأن ورضوا ما يفللس الرب ه وقد قالوا ين اللبودية اواار الا لل ه واللبادة 

                                                 
1

 من سورة الفرقان .  63اآلية  
2

 من سورة الفرقان .  60اآلية  
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ا ه  ااا  اية الا لل ه وقا  بلضام ين هااك عبودة ه وهس فدوق اللبوديدة واللبدادة ه يبلغ ماا
 ااددا فلددل المددأمورات ه واددرك الماايددات ه لمجددرد يمددرت الددالس واندداحقاقس الدد ااس ه ى خوفددا مددن 

 .  3عقابس ه وى طملا فس ثوابس ه والس  لك اىشارة بقولس الالس ع فصل لربك و 
دون  ورت من انمائس الحناس جاءت لاخصيصام برحمادس  الس ع الرحمن و ضافة ع عباد ووا  

ليفوددد ين  4الددالس ه واالامددس علددوام ه  اددس الددالس قددا  فددس موضددم آخددر ع يحددبام ويحبواددس و 
 محباس لام ه اقدمت محباام لس فس نواب  ا ا  ه عااية بام وبرا . 

ىاا رنو    صلس   عليس ونلم فس وقد شرف   اللبودية ورفم قدرها ه ا  وصف باا مو   
 آيات كثورة من كااب   الكريم . 

ويللل الللماء  لك ه بأن الح  جل وعال ه نمح لس فس لولة الملرا  ين وامادس عليدس ندبحااس  
ما وريد ه فاماس صلس   عليس ونلم ين وانبس اليس الالس بامام اللبودية لس نبحااس ه فأجابس 

ولدم يقدل برندولس يو  5امادات . وادا  قولدس الدالس ع ندبحان الد   يندر  بلبددت و الح  الدس مدا 
وقولددس الددالس ع وااددس لمددا قددام عبددد    6بابيددس ه وقولددس الددالس ع فددأوحس الددس عبدددت مددا يوحددس و 

ه وهكد ا . . ولموىادا رندو     8وقولس الالس ع يريوت ال   وااس عبدا ا ا صدلس و  7ودعوت و 
ونلم فس  لك من النرور ما فيدس ه  ادس يحقد  يمايدة امااهدا علدس ربدس ا عدال  صلس   عليس

 لولة 
                                                 

3
 من سورة الكوثر .  2اآلية   
4

 من سورة المائدة .  54اآلية   
5

 من سورة االسراء .  1اآلية   
6

 من سورة النجم .  10اآلية   
7

 من سورة الجن .  19اآلية   
8

 من سورة العلق .  10و  9اآليتان   
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ع ه وقدا  لدس لندان الحدا  : ان كدان  الملرا  ه عادما جلس بال يون ه وعلس بنا، قاب قوندون
 قد يحب فأات المحبوب .  د طلب ه فأات المطلوب ه وين كان ع ابراهيم وق ونس وم
ابداء اللبودية هلل ه فس الموار والمخبر ويلااون باا ايما اعادااا ه ول لك وامنك الصوفية ب  

و فدس فاوحاادس الرباايددة ه 1984وممدا قالدس ينداا   اللدارف بداهلل الشدوخ علدس عقدل ع المادوفس 
 وكات ياقلاا عاس وهو ورنل القو  الااما لوقاس ه من فيض الخاطر عطاء من ربس : 

  ور الحب مشرب  لم يرض   ااس علس  اعاابكم         
 وهس   المقام   و اك  اقرب   حرياس  رق  لكم         
 فيما       اقررت      مانب   قالوا بأاك لم  اكن         
 عبد  علس  ا بواب   يحنب   فأجباام ياا انباس         

ي   و خبددر للمبادددي ع وعبدداد الددرحمن وهدد 9قولددس الددالس ع الدد ون يمشددون علددس ا رض هواددا و   
يمشون هواون لواون ه ليس فس مشواام انالالء يو اشر ه وكوف وداخلام فدس مشدواام كبدر ه 
 10و  الالس يقو  ع وى امش فس ا رض مرحا ااك لن اخرق ا رض ولن ابلغ الجبدا  طدوى و

وقا  بلض الصوفية فس ملااها ااام ى وبغون فس ا رض الفناد ه  ن   الدالس يقدو  ع الدك 
 .  11ر امخرة اجللاا لل ون ى وريدون علوا فس ا رض وى فنادا واللاقبة للماقون و الدا
ي  ا ا جاددل علددوام النددفااء قددابلوا  12قولددس الددالس ع وا ا خدداطبام الجدداهلون قددالوا نددالما و   

جادل الندفااء بدالحلم ه ولدم يقددابلوا الندوئة بالندوئة يخد ا بدداللفو ه الد   حدض الشدرع عليددس ه 
 قو  حكماء الصوفية ااصحون لاا بكوم الغيظ عاد جال النفااء علواا : وفس  لك ي
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 يخمد بحلمك ما و كيس   و  نفس         
 من اار  يوك واصفح ان جاس جااس                  
 فالحلم يفضل ما اادان اللبوب لس         
 وا خ    باللفو  يحلس ما  جاس  جااس                  

س ه ا المقام فلنفاام ه فام يقولون ليس عاد النفيس من الملرفة والللم ما عادك وللصوفية ف
ه فال ااس الخوف علس افنك ه ا ا ريوت ياك اا  وااس هالك ه ويات ى ادر  بم وخدام لدك ه وى 
بما وخام لس ه وااك اامدا وكلدت بدالخوف علدس افندك مدن  ابدك ه ولدم اوكدل بدالخوف عليدس مدن 

 13ي  اىشفاق عليس ه الم انمم الس قولس الالس ع وى اار واارة وار يخدر  و ابس ه اى من طر 
وقولدس الدالس ع وى اكندب كدل  14وقولس الالس ع من عمل صدالحا فلافندس ومدن ينداء فللوادا و 

 .  15افس اى علواا و 
وى وخفس علواا ين الحلم علس الجاهلون كان من شمائل نود المرنلون صلس   عليس ونلم ه  

 .  16وكوف ى يكون ك لك وقد خاطبس موىت ع خ  اللفو ويمر باللرف ويعرض عن الجاهلون و 
نوليس نوداا ع ومم نفس فرعون ال   يد  بس الس ادعاء اىلوهية ه يمر   الالس بمالوااس ر   

علواما النالم ع ا هبا إلس فرعون اادس طغدس ف فقدوى لدس قدوى لوادا  مونس و ونوداا ع هارون و
ااا اخداف ين يفدر، علوادا يو ين يطغدس ف قدا  ى اخافدا ااادس للس وا كر يو وخشس ف قاى رباا ال

 .  17ملكما ينمم وير  و 
 عليس النالم ه ين  ومن طريف ما قرياس عن نوداا ع عينس و
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بلض النفااء قالوا لس شرا ه فقا  لام خورا ه فندئل كودف يقولدون لدك شدرا واقدو  لادم خودرا ه 
 النالم ع كل واف  مما عادت و . فقا  عليس 

بلد ين بون نبحااس حالام بالااار حون  18قولس الالس ع وال ون وبواون لربام نجدا وقياما و   
اللول ه امت يو لم اام  كواقلبون بون الااس ه بدي بوصف حالام باللول ه والبواواس هس ين ودرك

ا نددجدا ه وباغددون فضددال مدددن   ه والملاددس يااددم يحوددون اللودددل كلددس يو بلضددس بالصددالة ركلددد
ورضوااا ه وقدمت امية النجود علس القيام مم ادأخرت عادس فدس الفلدل ه  ن اللبدد يكدون اقدرب 

 ما يكون من ربس وهو ناجد كما جاء فس الحدوث الشريف . 
والصوفية واأنون فس قيام اللول بلمل موىاا رنو    صلس   عليس ونلم وعمدل يصدحابس   

لدو كدان  الدم الرجدل ع عبدد   بدن عمدر ولن ين رنو    صدلس   عليدس وندلم قدا  ع ه ويقو 
يصدلس مددن اللوددل و فمددا فااددت ابدن عمددر بلددد  لددك لولددة حادس يقددوم فواددا ه ويقددولن كدد لك ان   
الالس جلدل قيدام اللودل مدن يوصداف الصدالحون بقولدس الكدريم ع والدون آيدات   ياداء اللودل وهدم 

ماون باهلل والووم امخر ويأمرون بالملروف ويااون عن الماكر وينارعون فدس ينجدون ف وؤ 
 .  19الخورات ويولئك من الصالحون و 

ن هم قيام الندس ه يقولون اويناحب الصوفية من قيام اللول الثلثون ه ويقل اىناحباب عاد  
لون ه والقيددام مددن الصددالة يو  اللوددل للمجاادددون ه وقيددام يونددطس للقدداااون ه وقيددام آخددرت للمصدد

 الفجر للغافلون . 
ين رندو    صدلس   عليدس وندلم كلدف بقيدام اللودل فدس قولدس  ويقو  الصوفية ماباون لاا   

 الالس ع ومن اللول فااجد بس اافلة 
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فددا ا كددان نددود الوجددود يمددر بددالركوع والنددجود ه  20لددك عنددس ين وبلثددك ربددك مقامددا محمددودا و 
 ليس لس محصو  . فكوف يطمم فس الوصو  من 

ودل عليدك ه فقدا  هدو نداعة ه يادا فوادا بدون حدالون ه يفدرح لوقد ندئل بلدض الصدوفية كودف ال 
 بولماس ا ا جاء ه وي ام بفجرت ا ا طلم ما ام فرحس بس قط وى اشافوت ماس قط . 

وقا  الفضول بن عياض : ا ا  ربت الشمس ه فرحت بدخو  الوالم لخلواس فيس بربس ه فدا ا   
 الفجر حاات لدخو  الااس علس . طلم 
وقا  يبو نليمان : يهل اللول فس لولام يل  من يهل اللاو فس لاوهم ه ولدوى اللودل مدا يحببدت   

 البقاء فس الدايا . 
وقددا  بلضددام ين   عددا وجددل واوددر با نددحار الددس قلددوب المايقوددون فيملؤهددا ياددوار د فاددرد   

 مااا الاد  الس قلوب الغافلون . الفؤائد علس قلوبام ه فانااور ه فاشم 
ويرو  الصوفية ين   الالس يوحس الس بلض الصدديقون : ان لدس عبدادا مدن عبداد  يحبدواس  

ويحدبام ه ويشدااقون الددس واشدااق الددوام ه ويد كروااس وي كددرهم ه وياودرون الددس وااودر الددوام ه 
عالماام ؟ قا  : وراعون فان ح وت طريقام يحبباك ه وان عدلت عاام مقاك ه قا  يا رب وما 

الوالم بالااار كما وراعس الراعس الشفو   امس ه ويحاون الس  روب الشمس كما احدن الطودر 
اللول ه واخالط الوالم ه وفرشت الفرش ه واصدبت ا ندرة ه  س يوكارها عاد الغروب ه فا ا جنال

جواس بكالمددس ه وخددال كددل حبوددب بحبوبددس ه اصددبوا لددس اقدددامام . وافارشددوا لددس وجددوهام ه واددا
 واملقوا لس بأالامس ه فبون صارخ وباك ه وماأوت وشاك ه 
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يو  ما يعطوام ه يقد ف مدن ادور  فدس قلدبام ه فوخبدرون عادس كمدا يخبدر عداام ه والثاايدة لدو 
كاات النموات النبم وا رض وما فواما من مدوااياام ى نداقلااا لادم ه والثالثدة يقبدل بدوجاس 

 وجاس عليس يللم يحدي ما يريد ين يعطيس . علوام ه فار  من يقبلت ب
قولس الالس ع وال ون يقولون رباا يصرف عاا ع اب جاام ان ع اباا كان  رامدا ف ااادا نداءت 

 .  1مناقرا ومقاما و 
 رامددا ي  ىامددا ه وهدد ا اللدداوم امددا للكفددار ه يو المددراد بددس اىماددداد ه كمددا هددو الشددأن فددس لدداوم 

فويم شدود يو مالك . وامية افود ياس مم حندن ملداملاام للخلد   الغريم ه وفنرت بلضام بأاس
 واجااادهم فس عبادة   ه وخافون الل اب ه وينألون   ين يصرفس عاام . 

والمناقر لللصاة ه والمقام للكفرة ه والدعاء المد كور ودعوادس وهدم ندجود ه وياحمدل ين اكدون 
 الداعون ه يو من كالم الح  الالس . جملة ع يااا ناءت مناقرا ومقاما و من كالم 

وير  بلض الصوفية من  لبة خوفام من القطيلة ه ين الل اب هو عد اب القطيلدة ه وحجداام 
فس ه ا ين الخوف مراادب : الخدوف ه والخشدية ه والاوبدة ه فدالخوف مدن شدر، اىيمدان ه  ادس 

ه  ادس الدالس قدا  ع اامدا ه والخشية من شدر، الللدم  2الالس قا  ع وخافون ان كاام مؤماون و 
ه والاوبة من شر، الملرفة ه  ادس الدالس قدا  ع ويحد ركم    3وخشس   من عبادت الللماء و 

ه وهم يقولون ليس الخائف ال   وبكدس ويمندح عوايدس ه اامدا الخدائف مدن وادرك مدا  4افنس و 
 وخاف ان يل ب عليس ه كما يقولون من خاف 
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 من   عا وجل هرب اليس .  من شسء هرب ماس ه ومن خاف
الصحابس رضس   عاس : ان المؤمن ى يطمئن قلبدس وى  ويردد الصوفية قو  ع ملا  بن جبل و

 انكن روعاس حاس وخلف جنر جاام وراءت . 
عااا ه قالت : قلت يارندو     يم المؤماون رضس   دون ما قالاس موىااا ع عائشة وكما ورد

ع يااون ويشدربون الخمدر ؟ و ه قدا  آاوا وقلوبام وجلة يهم ال ون ينرقون و  ع ال ون وؤاون ما
ى ياباددت الصدددو  ه ولكدداام الدد ون يصددومون ويصددلون وياصدددقون ويخددافون يى يقبددل مدداام ه 

 .  عون فس الخورات وهم لاا نابقون ويولئك ينار 
 . 1قولس الالس ع وال ون ا ا يافقوا لم ينرفوا ولم يقاروا وكان بون  لك قواماو 

لم ينرفوا ي  لم واجاواا حد الكرم ه ولم يقاروا ه ا  لم يضيقوا اضوو  الشحيح والقوام الوندط 
 . 

و كر المفنرون فس اىنراف والاقاور وجوها يحدها اىعادا  ه ويمثلس يمر رنو    صلس   
 . 2يس ونلم ع وى اجلل ودك مغلولة الس عاقك وى ابنطاا كل البنط و عل

ع لو ياف  رجل مثل يبس قبيس  هبا فدس طاعدة   ه لدم يكدن ندرفا ه ولدو اافد  وقا  مجاهد : 
 صاعا فس ملصية   الالس كان نرفا . 

قدددراء وقدددد  بدددح احدددد الملدددوك الندددابقون وكدددان مدددن الصدددالحون عشدددرة آىف  بيحدددة ىطلدددام الف
الشريف ه فقا  لس يحد الماافقون ع ى خودر والمناكون فس ماانبة احافالس ب كر  المولد الابو  

 .  فس النرف و ه فقا  : ع ى نرف فس الخور و
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خددر  مددن كددل مالددس ه والصددوفية يقولددون ان الافقددة اافدداوت بافدداوت المقامددات ه فمددن يراد ين و
ر  مدن كدل مالددس ه وحدون ندألس موىادا رنددو    حودث خد فامامدس موىادا ع يبدو بكدر الصدددو  و

ه ومدن  نلم : ع ما الد   ابقودت لليالدك و ه قدا  : ع يبقودت لادم   ورندولس وصلس   عليس و 
حودث قددم هلل اصدف مالدس وابقدس  يبدن الخطداب و ع عمدرىادا خر  عن اصف مالدس ه فامامدس مو 

مامدس موىادا ع عثمدان ابدن منداك ه فاالاصف لس ولليالس ه ومن كان اىافداق يحدب اليدس مدن اى
ه حوث كان الخر  يحب اليس من الدخل ه ويما من عاف الدايا كلية ه حاس لدو عرضدت  عفان و

و  لخاااة بوت المدا  : ع ياصدفراء ويدا بيضداء ال   يق لس لم وبا  باا ه فامامس موىاا ع علس و
 .   ر   ور  و

اهدا الشدرع ه ليدأكلوا مدن كندب يوددوام ه ولكداام والصوفية يكنبون عيشدام بالوندائل الادس يجا
وى اجللس فس قلبكه  اك منداخلف مدن   فدس المدا   ولندت  ع اجلل الما  فس ودك: يقولون 

 .  لكك ومالكا لس ه واات املك فال ااركس يم
ى قولس الالس ع وال ون ى ودعون مم   الاا آخر وى يقالون الدافس الادس حدرم   اى بدالح  و 

وااون ومن يفلل  لك ول  يثاما ف يضاعف لس الل اب ووم القيامدة ويخلدد فيدس مااادا ف اى مدن 
ااب وآمن وعمل صالحا فاؤلئك وبد    نوئااام حنداات وكدان    فدورا رحيمدا ف ومدن اداب 

: بددون نددبحااس ين مددن صددفات عبدداد الددرحمن :  1وعمددل صددالحا فااددس واددوب الددس   ماابددا و 
عن الشرك ه والقال ه والااا ه وبون الالس حكم من يفلل ه ت الكبدائر مدن اللقداب ه ثدم  اىحاراا
قا بون الكافرين وعباد الرحمن فلباد الرحمن ى ودعون الاائبون ه والملاس : ين هااك فر اناثاس 

 مم   الاا آخر ه 
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ن المدوءودة ه وى واادون وااام ادعون ه وى يقالون الافس الادس حدرم   اى بدالح  واادام اقالدو
 وياام اااون . 

ثام جااء اىثم ه وندبب اضدلوف اللد اب ان المشدرك ا ا اراكدب الملاصدس مدم الشدرك عد ب وام
 علس الشرك وعلس الملاصس جميلا . 

يكدون فدس الددايا فوبددلام بالشدرك  و هب المفنرون فس الابدول الس ملاودون : ا و  ين الابددول
ون قال المشركون ه وبالااا عفة واحصااا ه وقا  الاجا  النوئة بلوااا ى يمااا ه وبقال المؤماا

اصور حناة ولكن النوئة امحس بالاوبة ه واكاب الحناة مم الاوبة ه والكافر يحبط   عملس 
 ه ويثبت عليس النوئات . 

الاوبدة وقا  المفنرون ين اكرير الاوبة يفود ان الاوبة ا ولس رجدوع مدن الشدرك والملاصدس ه و 
 الثااية رجوع الس   الالس . 

ويقدددو  الصدددوفية هاددداك اوبدددة ه وااابدددة ه واوبدددة ه فالاوبدددة بدايدددة : وا وبدددة ااايدددة ه واىاابدددة 
مدن اداب طملدا فدس الثدواب فادو وانطااما ه فكل من ااب خوف اللقوبة فاو صداحب اوبدة ه و 

 اابة ه ومن ااب مراعاة لألمر صاحب يوبة . صاحب ا
شاان بدون اائدب وادوب مدن الداىت ه واائدب وادوب مدن الغفدالت ه واائدب وادوب مدن ويقولون : 

رؤية الحناات ه ويشرحون  لك فيقولون اوبة اللوام من الاىت ه واوبة الخوا، من الغفالت 
 ه واوبة خوا، الخوا، من رؤية الحناات . 

ا  ييضددا : حقيقددة ويقددو   و الاددون المصددر  : اىندداغفار مددن  وددر اقددالع اوبددة الكددا بون ه وقدد
الاوبة ين اضو  عليك ا رض بما رحبت ه ثم اضو  عليك افنك كما يخبر   الدالس بقولدس ع 

 . 21وضاقت علوام اافنام وواوا يى ملجأ من   اى اليس ثم ااب علوام لواوبوا و 
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ه ين وادوب  وقا  ابن عطاء : الاوبة اوباان : اوبة اىاابة ه واوبة اىناجابة ه فاوبدة اىاابدة
اللبددد خوفددا مددن عقوباددس ه واوبددة اىندداجابة ه ين واددوب اللبددد حيدداء مددن كرمددس لقولددس الددالس ع 

 .  22واوبوا الس   جميلا يواا المؤماون لللكم افلحون و 
علس ان الصوفية يقولون : من ااب وعاد الس ال اب ال   ااب مادس وجدب ين يلدود الدس الاوبدة 

عاد لل اب الف مرة ه كدرر الاوبدة يلدف مدرة ه حادس ينداقيم علدس  مرة يخر  ه بحوث لو ااب ثم
 الاوبة آخر ا مر ه وينلك نبول الرشاد . 

 .  23قولس الالس ع وال ون ى يشادون الاور وا ا مروا باللغو مروا كراما و 
ي  ى يشادون شاادة الاور فح ف المضداف ويقديم المضداف اليدس مقامدس ه وياحمدل ين يكدون 

ر مواضدم الكد ب كقولدس الدالس ع فداعرض عداام حادس وخوضدون فدس حددوث  ودرت الملاس حضو 
وقا  ابن عباس رضس   عاامدا المدراد مجلدس الداور الادس يقولدون فوادا الداور علدس    24و

الالس وعلس رنولس ه وقا  محمد بن حايفة : الاور الغااء ع ىاس وورث الغفلة و وهو من لادو 
  25ية الكريمة ع من الااس من يشار  لاو الحدوث و الحدوث ال   يشارت اليس ام

 رين الددس   وايقددات همدداام ه  نوجددوا الصددوفية اىاشدداد علددس مجددالس الدد كر لاشددوي  الدد اك
موىاا رنو    صلس   عليس ونلم ندمم الشدلر واشدد بدون وديدس ه وكافدأ عليدس الماشددون ه 

 نرعة النور . كما ياس نمم حداء يىبل ال   كان يناعدها علس 
 و ع اللغو و كل ما وجب ين ولغس ويارك ه و ع مروا كراما و ه ي  ياام 
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رك الملاواددة فيددس ه ويدددخل فيددس الشددرك ه واللغددو فددس مددون يافنددام عددن مثددل حددا  اللغددو ه بادديكر 
 القرآن ه وشام رنو    صلس   عليس ونلم ه والخوض فيما ى وابغس . 

وا لآلخرة ى للدايا ه ويلابرون الدايا لغوا ه يمدرون علوادا كرامدا ه الصوفية ين الااس خلقوير  
فال اشدغلام مامدا يقبلدت بخورااادا عمدا خلقدوا لدس مدن ملرفدة   وطاعادس ه ويقولدون ان الابدس 

يضداف الددايا الوادا فخدر  هدو    عليس ونلم حون قا  : ع حبدب الدس مدن دايداكم ثدالث وصلس 
ااجاب فااااا ه كمدا يقولدون ين ندلف ا مدة الصدالح ملكوهدا واهددوا مااا ه وه ت اشارة كافية ل

فواددا فلددم وركاددوا الواددا ه واعابروهددا لغددوا مددروا عليددس كرامددا ه ونددوداا نددليمان الدد   يواددس ملكددا 
شكرا هلل ه حاس لقد قا  حون ري  عرش بلقيس بون وديدس فدس يقدل مدن  عويما لم واد بالملك اى

 26لوبلواس ييشكر يم اكفر و طرفة عون ع ه ا من فضل ربس 
 2قولس الالس ع وال ون ا ا  كروا بآيات ربام لم وخروا علواا صما وعميااا و 

والملاس ااس ا ا  كروا بآيات   اكبوا علواا حرصا علس اناماعاا ه فينملون فس اددبر بدآ ان 
 واعية . 

عاددس ومددا يشدداور اليددس ه يمددا الصددوفية فيقولددون ان جميددم مددا يدركاددس الللددوم والفاددوم ه مددا عبددر 
مندداابط مددن حددرفون مددن يو  كادداب   الددالس ه وهددو قولددس الددالس : بنددم   والحمددد هلل ه  ن 

مادم ه  ملاات بداهلل وهلل ه واىشدارة فدس  لدك ين جميدم مدا يحاطدت بدس علدوم الخلد  وادركادس فادو
 فلينت هس قائمة ب اااا ه ااما هس باهلل وهلل . 

 ان اللبد مجموعا علس   ى واصرف ماس وقالوا ك لك ياس ا ا ك
                                                 

26
 من سورة النمل .  40اآلية   

2
 من سورة الفرقان . 73اآلية   
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جارحة الدس  ودر   عدا وجدل فلاددما افداح لدس حقدائ  الفادم عادد ادالوة كاداب   عدا وجدل ه 
وكلما بدا حرف من ا حرف من كااب   علدس قددر قربدك وحضدورك عاددت فلدس مشدرب وفادم ه 

  ور مخر  الفام امخر . 
ع ربمدا جداءت اميدة خمدس ليدا  ه فلدوى اادس ئمدة الصدوفية ان الداراس وهو مدن يوقا  يبو نليم

يارك الفكر فواا ما جاااا يبددا ه وربمدا جداءت اميدة مدن القدرآن فيطودر ملادا اللقدل ه فندبحان 
 ال   وردت بلد  لك . 

والواقددم ان كادداب   الددالس وندداة رنددو    صددلس   عليددس ونددلم يشددادان بصددحة مددا يقولددس 
وم وخشدون   الدالس علدس قددر محبداام لدس ه و  الدالس يقدو  ع   ادا  الصوفية ه  اادم قد

قشدلر مادس جلدود الد ون وخشدون ربادم ثدم الدون جلدودهم حنن الحددوث كاابدا ماشداباا مثدااس اي
ه كمددا يقددو  جددل شددأاس ع اامددا المؤماددون الدد ون ا ا  كددر   وجلددت  1وقلددوبام الددس  كددر   و 
ه وكدان صدلس   عليدس  27ااس ااداادم ايماادا وعلدس ربادم واوكلدون و قلوبام وا ا الوت علوام آي
ت واقدينس لكالم   الالس ه وقدد قدا  اءت الوحس ه وما لك اى من اقدور ونلم ورفض عرقا ا ا ج

 .  س   عليس ونلم ع شوبااس هود ويخواااا وصل
ة يعون واجللادا للماقدون امامدا قولس الالس ع وال ون يقولون رباا هب لاا من ياواجاا و ريااام قر 

يحبددوا ين وامنددك ياواجاددم و ريددااام  بطاعددة   الددالس ه لوالمددوا ملاددم بالدديم الجاددة الاددس  3و
وعدها   الد ون آمادوا وعملدوا الصدالحات ه وقدد قدا  الدالس ع يدا اوادا الد ون آمادوا قدوا يافندكم 

 ويهليكم اارا 
                                                 

1
 زمر . من سورة ال 23اآلية   
27

 من سورة األنفال .  2اآلية   
3

 من سورة الفرقان .  74اآلية   
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  . عليس ونلم ع كلكم راع ومنئو  عن رعواس وه وقا  صلس   1وقودها الااس والحجارة و 
وقا  اىمام علس كرم   وجاس : من ح  الولدد علدس يبيدس ه ان يحندن اندمس واربوادس ويللمدس 

 دون   عامال بس . رة عون  بيس ا ا رآت فقواا فس القرآن ه وقالوا ان الولد يكون ق
 س يئمة يقاد  بام بالحا  والمقا  .ونألوت الالس ين يكواوا فس طاعة   والدعوة الي

وكان الرجل من الصوفية ورفم صواس فس جدوف اللودل ليحدرك بدس بلدض جوراادس ه ولديس قصددت 
مددن  لددك يكثددر مددن احريكددس ييدداهم علددس طاعددة رباددم ه ويندداادون فددس  لددك الددس قولددس الددالس ع 

س لنددان صدددق فددس واجللاددا للماقددون يمددام و والددس قددو  الخلوددل ابددراهيم عليددس النددالم ع واجلددل لدد
ن لدس يجرهدا ع من نن نداة حنداة فلمدل بادا كداوالس ما ورد فس الحدوث الشريف  2امخرين و 

  ويجر من اابلس فواا و
قولددس الددالس ع يولئددك وجدداون الغرفددة بمددا صددبروا ويلقددون فواددا احيددة ونددالما ف خالدددون فواددا 

الغرفددة بملاددس الغرفددات  يحامددل ين اكددون الغرفددة بملاددس الجاددة ه يو 3حنددات مندداقرا ومقامددا و 
  .وقولس الالس ع لام  رف من فوقاا  رف و 4بدلول قولس الالس ع وهم فس الغرفات آماون و 

وقولس الدالس ع بمدا صدبروا و للالمديم ه فوددخل فيدس صدبرهم علدس مشداق الافكدر واىندادى  فدس 
 ملرفة   الالس ه وعلس مشاق 

                                                 
1

 من سورة التحريم .  6اآلية   
2

 من سورة الشعراء .  84اآلية   
3

 من سورة الفرقان .  76،  75اآليتان   
4

 من سورة سبا .  37اآلية   
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مشداق ي   المشدركون ه وعلدس مشداق الجاداد  الطاعات ه وعلدس مشداق ادرك الشداوات ه وعلدس
والفقر ورياضة الافس . وللصوفية فلنفاام فس فام الصبر ه ويكابرهم ورون ين الصبر محمود 
فس جميدم صدورت الماقدمدة ه ولكدن لدس صدورة  ودر محمدودة عاددهم وهدس الصدبر عادس الدالس ه 

ى يقدل ماادا ه يمدا فدس  ودر فوجب ين يفر اليس المؤمن ه وى يصبر عن  لك الفرار طرفة عدون و 
الصبر عن   فااام يصبرون ويصابرون ه ويبلغون فس صبرهم حدا يكاد يصل الس اىعجاا ه 

 وقد عبروا عاس بقو  بلضام : 
 فصاح الصبور بالصبر صبرا  صابر الصبر فاناغاث بس الصبر         

 1ع نالم قوى من رب الرحيم و  يما الاحية بالنالم فاما ين اكون ماس الالس افضال لقولس الالس
يو من المالئكة لقولس الالس ع والمالئكة ودخلون علوام من كل باب ف نالم عليكم بما صدبرام 

 . 2فالم عقب الدار و 
 للكافرين .  4فس مقابل ع اااا ناءت مناقرا ومقاما و  3ع وحنات مناقرا ومقاما و 

 . 5فنوف يكون لايما و ع قل ما يلبأ بكم ربس لوى دعاؤكم فقد ك بام 
والملاددس الددراجح ااددس الددالس يقددو  : مددا خلقدداكم وبددس الدديكم حاجددة اى ين انددألواس فددأعطيكم ه 

 واناغفرواس فأ فر لكم . 
يما ملاس ع فقد ك بام و يما وقد يعلماكم حكمس ااس ى يعاد بلباد  اى للباداام ه فقد خدالفاام 

 باك وبكم حكمس فنوف ولامكم 

                                                 
1

 من سورة يس .  58اآلية   
2

 من سورة الرعد .  24،  23اآليتان   
3

 من سورة الفرقان .  76اآلية   
4

 من سورة الفرقان .  66اآلية   
5

 من سورة الفرقان .  77اآلية   
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م وهدددو عقددداب امخدددرة ه والخطددداب لجميدددم الاددداس ه اللابددددون مددداام ه والمكددد بون يثدددر اكددد وبك
 اللاصون . 

ولنددود  اللددا بددن عبددد النددالم ع وهددو شددوخ اىنددالم الصددوفس ا شددار ه الدد   عاصددر الحددروب 
الصددلوبية و فددس هدد ا المقددام مدد اق وي  مدد اق ه فاددو يقددو  : ين يو  مددا خاطددب   الددالس بددس 

فلمدا اباددي بدالحروف ه يشدار  1ندت بدربكم و هو قولس الالس ندبحااس ع يل لوجودعبادت فس يو  ا
با لف الس يولواس ه وجللس ممادا طويال يشارة الس نرمدواس وديمومواس ه وجللس قائما ملادى ه 

مواس وعدالاس ه وجللس صاماا ى اجويف فيس ه يشارة الس صمدواس ه وجللس مافردا وو يشارة الس ق
واس ويحدواس ه وجللس ااصل بس الحروف ه وى واصل هدو بدالحروف ه يشدارة الدس اشارة الس فرداا

 افاقار خلقس اليس ه وان   لغاس عن اللالمون . 
فالطائف حو  كلبة ه ا اىندم ي ادس اندم   الدالس يو  مدا يكشدف فدس طوافدس عدن ندر هد ا  

فا الددالم ا ولدس ه ومددروة ثددم يندلس بددون صد 2الحدرف ع ليشدادوا ماددافم لادم ويدد كروا اندم   و 
ن الم ه وقدف علدس عرفدات الاويدة ه فكدأالالم الثااية ه فا ا ام نليس ه وقطم مادرجة ا لف وال

 قائال يقو  عاد الوصو  الس الااء ها هو المطلوب ال   الات القلوب ه واحجبس الغووب . 
 وخام كالمس الماقدم با بيات اماية وهس من قولس ك لك : 

 الكل  لما   نقوت   ااهو          ش ات  منا   ناقس   القوم   ي        
 وصرحوا   بالاو  وفاهو           ابوا وبالنكر فيك طابوا         
 فلنت ادر  الشراب ماهو   يا  عا لس  خلاس  وشربس         
 فس صفوت الكأس  ا   جالت          قم فاجالس  صفوة  الملااس         
 اقو    ياهو   لبيك   ياهو   وانمم  ا ا   ات  المثااس         

                                                 
1

 من سورة األعراف .  172اآلية   
2

 من سورة الحج .  28اآلية   
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 اى وقا  الضمور ها هو  ما قلت  للقلب  يون حبس         
 اى  محب  قد   اصطفات  ما شرب الكأس واحانات         

والصوفية ى يقصددون الحلدو  حدون يقولدون ان   فدس ضدمورهم بدل يقصددون مقدام المشداهدة 
الصدوفس مداام عاددما واجلدس الحد  ندبحااس والدالس علدس قلبدس فودر  ربدس بلدون ال   وامام بس 

يقواس ويجاليس ببصر بصوراس ه من  ور حلو  ه وى احوا ه وى اافصا  ه وى ااصدا  ه ويشدرح 
  لك نود  اىمام اللا بن عبد النالم فس قولس : 

 لملوما واشاداس  اك  الجما   ا  ولما  اجلس  من  يحب   اكرما         
 يرات  بروحس  جارة  ى  اوهما   الرف  لس  حاس  ايقات  اااس         
 علس طور قلبس حوث كات مكلما   وفس كل حا   يجاليس  ولم وا          
 بمافصل  عاس   وحاشات   مااما   وما هو فس وصلس بماصل وى         
 من  رفلة  البدر ااما ويون الثر    وما قدر مثلس ين  يحيط  بقدرت         

 جماى   الالس   عاة   ان  يقنما  يشاهدت فس صفو  نر  واجالس         
 بصفو    دور  وهو  يف    النما كما ين  بدر  الام  واور  وجاس         

 ويقو  اىمام الشبلس رضس   عاس : 
 فلما يرااس الوجد ياك حاضر          
 ك موجودا بكل مكان شادا                     
 فخاطبت مللوما بغور اكلم         
 وى حوت موجودا بغور عيان                      

 ويقو  الشاود الحال  رضس   عاس : 
 اى  وحبك   مقرون   بأافانس  و  ما طللت شمس وى  ربت         
 بون  جالنس يى ويات  حدوثس   وى  جلنت  الس   قوم   يحدثام         
 دواس لافنس  ودون  الااس للااس  مالس وللااس  كم  ولحوااس  نفاا         
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 ويقو  إناا   اللارف باهلل الشوخ علس عقل رضس   عاس : 
 يمنس علس يرق يشااق فس حرق         
 بالدمم فس  رق قصد  محيات              

 ويقو  رضس   عاس : 
 ربس وما يلفت       روحس نوات اجافس الجفن مرقدت  وم  الالت فس        

 ويقو  رضس   عاس : 
 س فال عاس لحوة ااواا     اا الحشر اااا ملكس وموعد        

 ويقو  رضس   عاس : 
 وم  شاهدت روحس جاللك واراقت         
 اجردت عن ملاا  فس عالم الحس              
 بصوراس  الشقت اور   وهو        

 وقد وضح البرهان من آية الكرنس              
يراوام ناداس كوف الل  الصوفية باهلل ه وجاهدوا يافنام فس نبولس ه وهاموا فس حبس ه وكودف 
آثروت علس كل شدسء ه فدآثرهم باىاانداب اليدس وهدداهم ندبل الرشداد مصدداقا لمدا قالدس الدالس ع 

 1ن   لمم المحناون و وال ون جاهدوا فواا لاادوام نبلاا وي
جدوا يدا اخدوااس الندور الدس   ه فدا مر و  جدد ى هدا  فيدس ه والنداعة آايدة ى ريدب فوادا ه 

 ونواور المرء ما قدمت ودات . 
والاصوف يا اخوااس ليس كابا اقري ه وااما هو نلوك علمس ه وجااد دائم ه بقلب هائم ه وادر  

ة ه بارشداد امدام مدن القدوم الد ون وصدفام   الدالس فقدا  ع المؤمن صلدا ه علس ملدرا  المحبد
يحدبام ويحبوادس ا لددة علدس المدؤماون يعدداة علدس الكدافرين وجاهدددون فدس ندبول   وى وخددافون 

 .  2لومة ىئم و 
                                                 

1
 من سورة العنكبوت .  69اآلية   
2

 من سورة المائدة .  54اآلية   
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اللام اراقاا اىناقامة علس الطريقة ه لاكون من يهل الح  والحقيقة ه وخ اا اليدك مدن يافنداا 
غفلة عن قلوباا ه ويراا الح  حقا فاابلس ه واراا الباطدل بداطال فاجاابدس ه يداالم ه واا  حجاب ال

 المولس ويا الم الاصور . 
 ففس افاقار  وانآلس ومد ود          
 يقو  دلول علس ين اقضس اىربا              
 لو لم ارداس لما يرجو وآملس         
 من فيض جودك ما علمااس الطلبا            

 ويشكركم علس حنن اناماعكم ه والنالم عليكم ورحمة   وبركااس . 
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