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 األستاذ حسن كامل الملطاوى                 
 محاضرة ألقاها  بدعوة من االزهر الشريف         

 
 بقاعة المحاضرات  االزهرية               



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ث فى التصوفحدي

                                 الحمددددددددددد م ر  العددددددددددالمين والصددددددددددية والسدددددددددديم علددددددددددى سدددددددددديد األولددددددددددين وا  ددددددددددرين 
                                      سدددددديدنا وموالنددددددا محمددددددد الددددددذى  ددددددتم هللا بدددددد  الرسددددددالة و دمدددددد  علددددددى  ميدددددد  األنبيددددددا 

                                      وان يكتدددددددددددد    ددددددددددددرا عنلوالمرسددددددددددددلين فوددددددددددددان صددددددددددددلوات هللا وسدددددددددددديم  عليدددددددددددد  كددددددددددددا
 ويقرأ أوال  .

االعدددددددددديم الددددددددددذين  منددددددددددوا وعملددددددددددوا                                   ورضددددددددددى هللا عددددددددددن  لدددددددددد  الوددددددددددرام وأصددددددددددحاب  
                           وتواصددددددددوا بددددددددالح  وتواصددددددددوا بالصددددددددبر و  ددددددددروا هللا علددددددددى كددددددددل شددددددددى   الصددددددددالحات 
                                     لسددددددددددددابقين بددددددددددددال يرات بدددددددددددداذن هللا وعمددددددددددددن حددددددددددددذا حددددددددددددذوهم واهتدددددددددددددىفصدددددددددددداروا ا

                                           مددددددددنهم شدددددددديو ى الصددددددددوفية األ ددددددددي  الددددددددذين بهددددددددداهم الددددددددى يددددددددوم الدددددددددين وأ دددددددد  
                           ر االيدددددددام . مدددددددان والدددددددذين أديددددددن لهدددددددم بال ضدددددددل علدددددددى مدددددددااليذ ددددددت بارشدددددددادهم حددددددديوة 

 صلة العبد برب   :
الدنيا                    روحية وسابقة على و وده فى هذه  ة المؤمن برب   ل وعي صلةصل 

                              وهددددددددددددى حقيقددددددددددددة مددددددددددددا كنددددددددددددا لنعلمهددددددددددددا لددددددددددددوال أن هللا نب نددددددددددددا مددددددددددددن أ بارهددددددددددددا  
 واستمعوا الي  تعالى اذ يقول  :

                              بددددددددددد مددددددددددن بنددددددددددى  دم مددددددددددن  هددددددددددورهم ذريددددددددددتهم وأشددددددددددهدهم علددددددددددى ) واذ أ ددددددددددذ ر  
                                                                        د أى أندددددددددت ربندددددددددا وهدددددددددذا ا دددددددددرار 1(أن سدددددددددهم السدددددددددت بدددددددددربكم  دددددددددالوا بلدددددددددى 

 بربوبيت  تعالى وتوحيده  .
 ي  السيم من ترا  وكرم  شر  دم علبال أصل و د  ل  هللا 

                                                 
11
 من سورة األعراف 172آية  - 



                                                            ألودددددددل مدددددددن الشددددددد رة فددددددد ولوا منهدددددددا اوأسدددددددكن  ال ندددددددة هدددددددو وزو تددددددد  ونهاهمدددددددا عدددددددن 
                                            بوسوسددددددددة الشدددددددديطان ولونهمددددددددا أحسددددددددا بال طي ددددددددة ول دددددددد  الددددددددى هللا مسددددددددت  رين ممددددددددا

                                                 عددددددددا فيدددددددد  و دددددددداال ربنددددددددا  لمنددددددددا أن سددددددددنا وان لددددددددم ت  ددددددددر لنددددددددا وترحمنددددددددا لنكددددددددونن و 
                                                مدددددددن ال اسدددددددرين   فتدددددددا  هللا عليهمدددددددا و ضدددددددى ف هبطهمدددددددا الدددددددى األر  و عدددددددل لهمدددددددا 

 حين . ولذريتهما فيها مستقرا ومتاعا الى
                                                و لنددددددددددا يددددددددددا  دم اسددددددددددكن أنددددددددددت وزو ددددددددددد ال نددددددددددة وكددددددددددي منهددددددددددا ر دددددددددددا حيددددددددددث ) 

                                                    شددددددددد تما وال تقربدددددددددا هدددددددددذه الشددددددددد رة فتووندددددددددا مدددددددددن ال دددددددددالمين   ف زلهمدددددددددا الشددددددددديطان 
                                       نددددددددا اهبطددددددددوا بعضددددددددكم لددددددددبع  عدددددددددو ولوددددددددمعنهددددددددا ف  ر همددددددددا ممددددددددا كانددددددددا فيدددددددد  و ل

                                                   فددددددى األر  مسددددددتقر ومتدددددداآ الددددددى حددددددين   فتلقددددددى  دم مددددددن ربدددددد  كلمددددددات فتددددددا  عليدددددد 
                                                  كم منددددددى هدددددددىن تي.  لنددددددا اهبطددددددوا منهددددددا  ميعددددددا فامددددددا يدددددداندددددد  هددددددو التددددددوا  الددددددرحيم 

                                        ن . والدددددددذين ك دددددددروا وكدددددددذبواوفمدددددددن تبددددددد  هدددددددداى فدددددددي  دددددددوف علددددددديهم وال هدددددددم يحزنددددددد
 .   1بآياتنا أول د أصحا  النار هم فيها  الدون 

                                 م ان هللا تعالى است لف  دم علي  السيم فى األر  تحقيقا لوعده
                                 ر   لي ة فدعا الى عبادة هللا حيث  ال لمي كت  انى  اعل فى األ 

 يل   فلما                                                   عوة فى ذريت   يي بعدوذكرهم بعهده وأمرهم بتبليغ الد
                                  هد هللا ولون هللا تعالى لم يتركهم ألن سهمطال عليهم األمد نقضوا ع

                                    فى هذا الضيل بل أرسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين ل ي يكون 
                                          للناس على هللا ح ة بعد الرسل وذكرهم بالعهد الم  وذ عليهم  ا ي  :

                                             ال تعبدوا الشيطان ان  لوم عدو  أن ) ألم أعهد اليكم يا بنى  دم
. وا تار هللا لرسل  األو ات المناسبة فوانوا   2( ن أعبدونى هذا صراط مستقيم مبين وأ

ابراهيم على  وم  ) وتلد ح تنا  تيناها .  ي مرون  ومهم بعبادة هللا ويهدونهم سوا  السبيل 
ونوحا هدينا  شا  ان ربد حكيم عليم . ووهبنا ل  اسح  ويعقو  كي هدينانرف  در ات من ن

                                                 
1
 ، من سورة البقرة  .  39،  38،  37،  36،  35ـ آيات   
2
 من سورة يسن . 61،  60اآليتان - 



                                  مدددددددددن  بدددددددددل ومدددددددددن ذريتددددددددد  داود وسدددددددددليمان وأيدددددددددو  ويوسدددددددددف وموسدددددددددى وهدددددددددارون 
                                         اس كددددددددددل مددددددددددنوكددددددددددذلد ن ددددددددددزى المحسددددددددددنين . وزكريددددددددددا ويحيددددددددددى وعيسددددددددددى واليدددددددددد

                              الصدددددددالحين . واسدددددددماعيل واليسددددددد  ويدددددددونس ولوطدددددددا وكدددددددي فضدددددددلنا علدددددددى العدددددددالمين .
                                               هم وا تبيندددددددددددداهم وهددددددددددددديناهم الددددددددددددى صددددددددددددراط  ددددددددددددوانوا  ومددددددددددددن  بددددددددددددا هم وذريدددددددددددداتهم 

                                   لحددددددب  بدددددد  مددددددن يشددددددا  مددددددن عبدددددداده ولددددددو اشددددددركوا ذلددددددد هدددددددى هللا يهدددددددى  مسددددددتقيم .
                                     عددددددددنهم مددددددددا كددددددددانوا يعملددددددددون . أول ددددددددد الددددددددذين  تيندددددددداهم الوتددددددددا  والحكددددددددم والنبددددددددوة

                                  ر بهدددددددا هدددددددؤال  فقدددددددد وكلندددددددا بهدددددددا  ومدددددددا ليسدددددددوا بهدددددددا بكدددددددافرين . اول ددددددددن يك دددددددإفددددددد
                          الدددددددذين هدددددددددى هللا فبهددددددددداهم ا تددددددددده  ددددددددل ال أسددددددد لوم عليدددددددد  أ ددددددددرا ان هددددددددو اال ذكددددددددرى 

                               اذ  دددددالوا مدددددا أندددددزل هللا علدددددى بشدددددر مدددددن شدددددى    ددددددره للعدددددالمين . ومدددددا  ددددددروا هللا حددددد 
                                                      موسدددددددى ندددددددورا وهددددددددى للنددددددداس ت علونددددددد   دددددددل مدددددددن أندددددددزل الوتدددددددا  الدددددددذى  دددددددا  بددددددد 

                                 ك يددددددددددرا وعلمددددددددددتم مددددددددددالم تعلمددددددددددوا انددددددددددتم وال  بدددددددددداؤكم يس تبدددددددددددونها وت  ددددددددددون  ددددددددددراط
                                             وضددددددددددهم يلعبددددددددددون . وهددددددددددذا كتددددددددددا  انزلندددددددددداه مبددددددددددارد  ذرهددددددددددم فددددددددددى ددددددددددل هللا  ددددددددددم 

                                              تندددددددددذر أم القددددددددرى ومددددددددن حولهددددددددا والددددددددذين يؤمندددددددددون لمصدددددددددي الددددددددذى بددددددددين يديدددددددد  و 
        . 1(ن  رة يؤمنون ب  وهم على صيتهم يحاف وبا 

 لمحمدية الرسالة ا
                                      و دددددددددد صددددددددددآ حبيبندددددددددا المصدددددددددط ى صدددددددددلى هللا عليددددددددد  وسدددددددددلم بددددددددد مر ربددددددددد  وبلدددددددددغ 

  وامره ونهاهم عن نواهي   . وأمر اتباع  ب رسالت 
                                         وحدددددددددر  اتباعددددددددد  مدددددددددن المهدددددددددا رين واألنصدددددددددار علدددددددددى طاعتددددددددد  والتزمدددددددددوا حددددددددددود

 مت اال لقول  تعالى  :إهللا 
 .   هوا  (ف ذوه وما نهاوم عن  فانت ) وما  تاوم الرسول 

   : ولقول
 .  من يط  الرسول فقد أطاآ هللا  ( )
 م ورسول  وكانت لهم همة سامية فىواستبقوا ال يرات مرضاة  
 

                                                 
1
 من سورة األنعام . 93إلى  83اآليت من  - 



                                        شدددددددداد بهددددددددا القددددددددر ن الوددددددددريم فددددددددى مواضدددددددد  ك يددددددددرة منهددددددددا أ العبددددددددادات والم اهدددددددددات
  ول  تعالى  :

                                        ربهدددددددددم مشددددددددد قون . والدددددددددذين هدددددددددم بآيدددددددددات ربهدددددددددم ن الدددددددددذين هدددددددددم مدددددددددن  شددددددددديةإ)  
                                   يؤمندددددددددددون   والدددددددددددذين هدددددددددددم بدددددددددددربهم ال يشدددددددددددركون . والدددددددددددذين يؤتدددددددددددون مدددددددددددا  تدددددددددددوا 
                                                 و لددددددددوبهم و لددددددددة أنهددددددددم الددددددددى ربهددددددددم را عددددددددون . أول ددددددددد يسددددددددارعون فددددددددى ال يددددددددرات

 .  1(وهم لها سابقون 
 و د روى الترمذى أن السيدة عا شة رضى هللا عنها  الت  :  

                                  )  لدددددددددددت يدددددددددددا رسدددددددددددول هللا الدددددددددددذين يؤتدددددددددددون مدددددددددددا  تدددددددددددوا و لدددددددددددوبهم و لدددددددددددة أهدددددددددددم
                                  دددددددددددال ال يابندددددددددددت الصددددددددددددي   ولودددددددددددنهم    ون (الدددددددددددذين يشدددددددددددربون ال مدددددددددددر ويسدددددددددددر 

                                 الددددددددددددذين يصددددددددددددومون ويتصددددددددددددد ون وي ددددددددددددافون أال يقبددددددددددددل مددددددددددددنهم أول ددددددددددددد الددددددددددددذين 
 .يسارعون فى ال يرات 

 و ول  تعالى : 
                                          ) فدددددددددددى بيدددددددددددوت أذن هللا أن ترفددددددددددد  ويدددددددددددذكر فيهدددددددددددا اسدددددددددددم  يسدددددددددددب  لددددددددددد  فيهدددددددددددا 

                                     ددددددددددام ا  صددددددددددال . ر ددددددددددال ال تلهدددددددددديهم ت ددددددددددارة وال بيدددددددددد  عددددددددددن ذكددددددددددر هللا و بال دددددددددددو وا 
                               يتددددددددددا  الزكدددددددددداة ي ددددددددددافون يومددددددددددا تتقلدددددددددد  فيدددددددددد  القلددددددددددو  واألبصددددددددددار  . ا  الصددددددددددية و 

                                 لي ددددددددزيهم هللا أحسددددددددن مددددددددا عملددددددددوا ويزيدددددددددهم مددددددددن فضددددددددل  وهللا يددددددددرزي مددددددددن يشددددددددا  
 . 2(ب ير حسا  

 و ول  تعالى   :  
                                    ) ان المتقدددددددددين فدددددددددى  ندددددددددات وعيدددددددددون .   دددددددددذين مدددددددددا  تددددددددداهم ربهدددددددددم انهدددددددددم كدددددددددانوا 
                                             بدددددددددل ذلدددددددددد محسدددددددددنين . كدددددددددانوا  لددددددددديي مدددددددددن الليدددددددددل مدددددددددا يه عدددددددددون . وباألسدددددددددحار 

  .   3(يست  رون . وفى أموالهم ح  للسا ل والمحروم  هم
    

                                                 
1
 من سورة المؤمنون . 61إلى  57اآليات من - 
2
 من سورة النور . 38إلى  36آليات من ا - 
3
 من سورة الذاريات . 19إلى  15اآليات من  - 



                            ) واصدددددبر ن سدددددد مددددد  الدددددذين يددددددعون ربهدددددم بال دددددداة والعشدددددى يريددددددون و ولددددد  تعدددددالى  : 
                                       و هدددددددددد  وال تعددددددددددد عيندددددددددداد عددددددددددنهم تريددددددددددد زينددددددددددة الحيدددددددددداة الدددددددددددنيا وال تطدددددددددد  مددددددددددن 

                                             . و دددددددددد  دددددددددال 1ندددددددددا واتبددددددددد  هدددددددددواه وكدددددددددان أمدددددددددره فرطدددددددددا  (ندددددددددا  لبددددددددد  عدددددددددن ذكر أ  ل
                                  حبيبندددددددا المصدددددددط ى حدددددددين نزلدددددددت هدددددددذه ا يدددددددة : الحمدددددددد م الدددددددذى لدددددددم يمتندددددددى حتدددددددى 

 أمرنى ان أصبر ن سى م  ناس من أمتى   .
 و ول  تعالى   : 
                                             محمددددددددددد رسددددددددددول هللا والددددددددددذين معدددددددددد  اشدددددددددددا  علددددددددددى الو ددددددددددار رحمددددددددددا  بيددددددددددنهم  ) 

                                                              م فدددددددددددىت دددددددددددون فضدددددددددددي مدددددددددددن هللا ورضدددددددددددوانا سددددددددددديماهتدددددددددددراهم ركعدددددددددددا سددددددددددد دا يب
                                            ة ومدددددددد لهم فددددددددى االن يددددددددلو ددددددددوههم مددددددددن   ددددددددر السدددددددد ود ذلددددددددد مدددددددد لهم فددددددددى التددددددددورا

                                     ه فدددددددددددآزره فاسدددددددددددت ل  فاسدددددددددددتوى علدددددددددددى سدددددددددددو   يع ددددددددددد  كدددددددددددزرآ أ دددددددددددر  شدددددددددددط 
                                            الدددددددددددزراآ لي دددددددددددي  بهدددددددددددم الو دددددددددددار وعدددددددددددد هللا الدددددددددددذين  مندددددددددددوا وعملدددددددددددوا الصدددددددددددالحات

 .  2(هم م  رة وا را ع يما من
 و ير ذلد ك ير  .

 فضل صحبة رسول هللا 
                                               أ دددددددددر  رسدددددددددول هللا صدددددددددلى هللا عليددددددددد  وسدددددددددلم الصدددددددددحابة مدددددددددن  لمدددددددددات الو دددددددددر  

                                             الددددددى االسدددددديم وتدددددددر  بهددددددم الددددددى االيمددددددان وسددددددما بهددددددم الددددددى مقددددددام االحسددددددان فوددددددانوا 
                                            ة وأ ددددددددددواهم  هددددددددددادا واعيهددددددددددم مقامدددددددددداأصددددددددددي المددددددددددؤمنين نيددددددددددة وأصدددددددددد اهم طويددددددددد

                                         وكيددددددددف ال يكونددددددددون كددددددددذلد و ددددددددد  عددددددددل هللا لهددددددددم فددددددددى الرسددددددددول صددددددددلى هللا عليدددددددد 
                                               تددددددددد  صدددددددددلى هللا عليددددددددد  وسدددددددددلم عبدددددددددادة وسدددددددددلم أسدددددددددوة حسدددددددددنة ولددددددددديس بعدددددددددد عباد

                                    وال بعددددددددد همتدددددددد   ايددددددددة    و ددددددددد  اهدددددددددوا أن سددددددددهم وحملوهددددددددا علددددددددى مددددددددا يحدددددددد  هللا
                                                 ورسدددددددددول  ولدددددددددم يرضدددددددددوا الن سدددددددددهم فدددددددددى ديدددددددددنهم القليدددددددددل حتدددددددددى كدددددددددان بعضدددددددددهم

ن تحدددددددول الدددددددى شدددددددؤون دنيددددددداه  د فقدددددددد أ دددددددر  مسدددددددلم يدددددددتهم ن سددددددد  بالن ددددددداي ا
                                                 

1
 من سورة الكهف . 28اآلية  - 
2
 من سورة الفتح . 29اآلية  -  



                                          والترمدددددددددذى عدددددددددن حن لدددددددددة بدددددددددن الربيددددددددد  االسددددددددديدى كاتددددددددد  رسدددددددددول هللا صدددددددددلى هللا
              علي  وسلم رضى هللا عن   ال  :

                                      ل كيددددددددف أنددددددددت فقلددددددددت ندددددددداف  حن لددددددددة ) لقينددددددددى أبددددددددو بكددددددددر رضددددددددى هللا عندددددددد  فقددددددددا 
                                                          فقدددددددال سدددددددبحان هللا مدددددددا تقدددددددول فقلدددددددت نكدددددددون عندددددددد النبدددددددى صدددددددلى هللا عليددددددد  وسدددددددلم 
                                                                    يدددددددذكرنا بالندددددددار وال ندددددددة ك ندددددددا نراهمدددددددا رأى عدددددددين فددددددداذا  ر ندددددددا مدددددددن عندددددددده عافسدددددددنا 

                              ندددددددددى ال دددددددددد م دددددددددل هدددددددددذا الضددددددددديعات ونسدددددددددينا ك يدددددددددرا  دددددددددال وهللا ااألزوا  واألولدددددددددد و 
                                                          فانطلقدددددددا الدددددددى رسدددددددول هللا صدددددددلى هللا عليددددددد  وسدددددددلم وذكدددددددرا لددددددد  ذلدددددددد فقدددددددال والدددددددذى

                                نددددددددى وفدددددددى الدددددددذكر لصدددددددافحتوم عن سدددددددى بيدددددددده لدددددددو تددددددددومون علدددددددى مدددددددا تووندددددددون 
                              المي كدددددددة علدددددددى فرشدددددددكم وفدددددددى طدددددددر وم ولودددددددن يدددددددا حن لدددددددة سددددددداعة وسددددددداعة  ددددددديث 

 .  1مرات . أ ر   مسلم والترمذى 
                                             ان صدددددددددحبة رسدددددددددول هللا صدددددددددلى هللا عليددددددددد  وسدددددددددلم  وتدددددددددرون مدددددددددن هدددددددددذا الحدددددددددديث 

                                       االرواح اشددددددراي مددددددا بعددددددده اشددددددراي ولدددددديس مدددددد  االشددددددراي اال النددددددور علددددددى كددددددان لهددددددا
                                  أو لدددددددم ي اطددددددد  هللا حبيبندددددددا المصدددددددط ى صدددددددلى هللا عليددددددد  وسدددددددلم بقولددددددد   يدددددددا أيهدددددددا
                                النبددددددددى انددددددددا أرسددددددددلناد شدددددددداهدا ومبشددددددددرا ونددددددددذيرا وداعيددددددددا الددددددددى هللا باذندددددددد  وسددددددددرا ا

 منيرا د صلوات هللا وسيم  علي   . 
 انتقال الميراث الروحى من الصحابة لمن بعدهم 

                                            صدددددددددددط ىوهدددددددددددذا الندددددددددددور الروحدددددددددددى الدددددددددددذى ور ددددددددددد  الصدددددددددددحابة عدددددددددددن حبيبندددددددددددا الم
                                          ور ددددددددوه لمددددددددن بعدددددددددهم  دددددددديي بعددددددددد  يددددددددل وهددددددددذه العمليددددددددة صددددددددلى هللا عليدددددددد  وسددددددددلم 

ن شدددددددد ت فسددددددددمها عمليددددددددة التلقددددددددين   وهددددددددى                                إميددددددددراث القدددددددددم المحمدددددددددى أو  تسددددددددمى
                               فدددددددى ع دددددددين الحددددددد هدددددددا بع دددددددين سددددددداب  ال تمدددددددار التدددددددى يسدددددددتعان فيبعمليدددددددة ا أشدددددددب 

                           حتددددددددى يصدددددددد  نضدددددددد   ) والمؤمنددددددددون والمؤمنددددددددات بعضددددددددهم أوليددددددددا  بعدددددددد  يدددددددد مرون 
                                   بدددددددالمعروف وينهدددددددون عدددددددن المنكدددددددر ويقيمدددددددون الصدددددددية ويؤتدددددددون الزكددددددداة ويطيعدددددددون 

 ن هللا عزيز حكيم  ( .إهللا ورسول  أول د سيرحمهم هللا 
 ولسنا فى حا ة الى أن نبين أ ر الميراث الروحى ألنكم تعلمون  

                                                 
1
 ـ المعاسفة : المعالجة  ، والممارسة  : والمالعبة  .   



                                كيددددددددف انتشددددددددر االسدددددددديم فددددددددى المشدددددددداري والم ددددددددار  انتشددددددددار النددددددددور فددددددددى ال لمددددددددات 
                                                اث الروحدددددددى الدددددددذى يهددددددددى فعمهدددددددا فدددددددى أوسددددددد  أفددددددد  وأضدددددددي  و دددددددت    ولدددددددوال الميدددددددر 

                                                    بدددددددد  هللا مددددددددن يشددددددددا  مددددددددا حولددددددددت الرسددددددددالة المحمديددددددددة م ددددددددرى التدددددددداري  فددددددددى ا ددددددددل
                                                                مدددددددن ربددددددد   دددددددرن وهدددددددى مددددددددة توددددددداد ال تو دددددددى الواحدددددددد مدددددددنكم لتعلددددددديم ولدددددددده وتربيتددددددد  

صدددددددددحيحة مددددددددد  تدددددددددوفر األسددددددددداس فدددددددددى عقيدتددددددددد  وهدددددددددو أسددددددددداس                                      تربيدددددددددة اسددددددددديمية
 و د  ال تعالى  :  التوحيد 

                                  ) واعلمدددددددددوا أن فددددددددديكم رسدددددددددول هللا لدددددددددو يطددددددددديعكم فدددددددددى ك يدددددددددر مدددددددددن االمدددددددددر لعندددددددددتم
                                       ولوددددددددددن هللا حبدددددددددد  الدددددددددديكم االيمددددددددددان وزيندددددددددد  فددددددددددى  لددددددددددوبكم وكددددددددددره الدددددددددديكم الو ددددددددددر

                               م ون فضددددددددي مددددددددن هللا ونعمددددددددة وهللا علدددددددديوال سددددددددوي والعصدددددددديان أول ددددددددد هددددددددم الراشددددددددد
 .   1(حكيم 

 :  و ال ايضا
                                  تمنددددددددددوا علددددددددددى اسدددددددددديمكم بددددددددددل هللا يمددددددددددن) يمنددددددددددون عليددددددددددد أن أسددددددددددلموا  ددددددددددل ال  

  .   2(عليكم أن هداوم لييمان ان كنتم صاد ين 
                                  وال أدل علددددددددددى الميددددددددددراث الروحددددددددددى مددددددددددن أن مهددددددددددب  الددددددددددوحى ي يددددددددددر نشدددددددددداطا فددددددددددى

                                        صددددددددط ىالددددددددروح يدركدددددددد  كددددددددل مددددددددن حدددددددد  بيددددددددت هللا أو تشددددددددرف بزيددددددددارة حبيبنددددددددا الم
                                   و لدددددددددس الدددددددددى  دددددددددواره    وأ سدددددددددم أندددددددددى ا دددددددددرأ كتدددددددددا  هللا فدددددددددى بيدددددددددت هللا الحدددددددددرام 

                                         ن القددددددددر ن فودددددددد نى بدددددددددلت روحددددددددا  يددددددددر روحددددددددى وكدددددددد أو فددددددددى مسدددددددد د رسددددددددول هللا
 ك ول عهده  . ينزل على  لبى  ضا

                                            والرا ددددددددددى لرسدددددددددددول هللا صدددددددددددلى هللا عليددددددددددد  وسددددددددددلم فدددددددددددى المندددددددددددام تهتدددددددددددز روحددددددددددد  
                                  اهتددددددددزازا ويتحددددددددول فددددددددى حياتدددددددد  تحددددددددوال كليددددددددا  وك يددددددددرا مددددددددا تحددددددددول الددددددددرا ون مددددددددن 

 عهد وال أمل  . بها حال الى حال لم يكن لهم
 لوال الميراث الروحى ما زاد االيمان وال نق  ولوال الميراث و  

                                                 
1
 من سورة الحجرات . 7اآلية  -  
2
 من سورة الحجرات . 17اآلية  -  



                                 الروحددددددددى مددددددددا ت اضددددددددل المؤمنددددددددون ولمددددددددا كددددددددانوا مددددددددن در ددددددددات  دددددددديث كمددددددددا تدددددددددل
 ا ية الوريمة  :

                                     )  دددددددددم أور ندددددددددا الوتدددددددددا  الدددددددددذين اصدددددددددط ينا مدددددددددن عبادندددددددددا فمدددددددددنهم  دددددددددالم لن سددددددددد  
                                         ومدددددددددددنهم مقتصدددددددددددد ومدددددددددددنهم سددددددددددداب  بدددددددددددال يرات بددددددددددداذن هللا ذلدددددددددددد هدددددددددددو ال ضدددددددددددل

 .    1(الوبير
                                                                        و دددددددددد  دددددددددال  أمامندددددددددا الب دددددددددارى رضدددددددددى هللا عنددددددددد  : حضدددددددددرت العلدددددددددم عدددددددددن الدددددددددف 

                             ا كلهم أ معوا على أن االيمان علم وعمل يزيد وينق   . و مانين شي 
 

 : صور الصحابة كانت أوعية للعلم
                                       ددددددددم ان الصددددددددحابة رضددددددددى هللا عددددددددنهم و دددددددد  علدددددددديهم العدددددددد   االوبددددددددر فددددددددى حمايددددددددة 

                                                 لعلدددددددددم وانمدددددددددا كاندددددددددت عقيددددددددددة االسددددددددديم ونشدددددددددر دعوتددددددددد  فلدددددددددم يت ر دددددددددوا لتددددددددددوين ا
                         ال فددددددى  يفدددددددة إن القددددددر ن الودددددددريم لددددددم ي مدددددد  كلدددددد  صدددددددورهم أوعيددددددة لدددددد   . ال بددددددل أ

                                                       الصدددددددددي  رضددددددددى هللا عندددددددد  وذلددددددددد بمشددددددددورة مددددددددن سدددددددديدنا عمددددددددر وت صدددددددديل ذلددددددددد 
                                                   مدددددددا رواه الب دددددددارى عدددددددن زيدددددددد بدددددددن  ابدددددددت  دددددددال  : أرسدددددددل الدددددددى أبدددددددو بكدددددددر مقتدددددددل 
                                     أهددددددددل اليمامددددددددة وعنددددددددده عمددددددددر فقددددددددال أبددددددددو بكددددددددر ان عمددددددددر أتددددددددانى فقددددددددال ان القتددددددددل 

                                         أ شددددددددى أن يسددددددددتحر القتددددددددل بددددددددالقرا   ددددددددد اسددددددددتحر يددددددددوم اليمامددددددددة بالندددددددداس   وانددددددددى
                                              فددددددددددى المددددددددددواطن   فيددددددددددذه  ك يددددددددددر مددددددددددن القددددددددددر ن اال أن ت معددددددددددوه   وانددددددددددى أرى أن 
                                     ت مدددددددد  القددددددددر ن    ددددددددال أبددددددددو بكددددددددر فقلددددددددت لعمددددددددر كيددددددددف أفعددددددددل شددددددددي ا لددددددددم ي علدددددددد 
                                               رسددددددول هللا صددددددلى هللا عليدددددد  وسددددددلم  ي فقددددددال هددددددو وهللا  يددددددر    فلددددددم يددددددزل يرا عنددددددى
                               حتددددددددى شددددددددرح هللا لددددددددذلد صدددددددددرى . ورأيددددددددت الددددددددذى رأى عمددددددددر    ددددددددال زيددددددددد وعنددددددددده

                          انددددددد ر ددددددل شددددددا  عا ددددددل وال نتهمددددددد    أبددددددو بكددددددر   لددددددى عمددددددر  ددددددالس ال يددددددتولم فقددددددال
                                    كنددددددددددت توتدددددددددد  الددددددددددوحى لرسددددددددددول هللا صددددددددددلى هللا عليدددددددددد  وسددددددددددلم فتتبدددددددددد  القددددددددددر ن 

                           ى ال بددددال مددددا كددددان أ قددددل علددددى ممددددا أمرندددد فا معدددد  . فددددوهللا لددددو كل نددددى نقددددل  بددددل مددددن
                                    القددددددددر ن    لددددددددت كيددددددددف ت عددددددددين شددددددددي ا لددددددددم ي علدددددددد  رسددددددددول هللابدددددددد  مددددددددن  مدددددددد  

                              صددددددددلى هللا عليدددددددد  وسددددددددلم   فقددددددددال أبددددددددو بكددددددددر   هددددددددو وهللا  يددددددددر فلددددددددم أزل أرا عدددددددد  
 حتى شرح هللا صدرى للذى شرح ل  صدر أبى بكر وعمر فقمت
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                                   ر دددددددددداآ واالوتددددددددداف والعسددددددددد  وصددددددددددور الر ددددددددددال فتتبعدددددددددت القدددددددددر ن أ معددددددددد  مدددددددددن ال
                        حتدددددددى و ددددددددت مددددددددن سدددددددورة التوبدددددددة  يتددددددددين مددددددد   زيمدددددددة االنصددددددددارى لدددددددم أ دددددددددهما 
                                          مددددددد   يدددددددره لقدددددددد  دددددددا كم رسدددددددول مدددددددن أن سدددددددكم . . فواندددددددت الصدددددددحف التدددددددى  مددددددد  

                                         القدددددددر ن عندددددددد أبدددددددى بكدددددددر حتدددددددى توفددددددداه هللا  دددددددم عندددددددد عمدددددددر حتدددددددى توفددددددداه هللافيهدددددددا 
                                   دددددددم عندددددددد ح صدددددددة بندددددددت عمدددددددر   ومدددددددن هدددددددذه الصدددددددحف نسددددددد ت المصددددددداحف فدددددددى 

 عهد سيدنا ع مان رضى هللا عن   .
 حاب  حتدددددددددى أ دددددددددذه                                    ى صددددددددددور ح  تددددددددد  مدددددددددن الصدددددددددوكدددددددددذلد الحدددددددددديث كدددددددددان فددددددددد 

                                       عددددددددددددنهم الددددددددددددرواة ودوندددددددددددد  الحددددددددددددديث فيمددددددددددددا بعددددددددددددد القددددددددددددرنين ال ددددددددددددانى وال الددددددددددددث 
 لله رة  . 

                                               وكدددددددددددذلد فدددددددددددى ال قددددددددددد  كدددددددددددان الصدددددددددددحابة يسدددددددددددت تى بعضدددددددددددهم بعضدددددددددددا وال يدددددددددددرى 
                                                     الواحددددددددد مددددددددنهم ب سددددددددا فددددددددى أن يسدددددددد ل  يددددددددره عددددددددن ندددددددد  مددددددددن كتددددددددا  أو سددددددددنة
                                                 فيمدددددددا يعدددددددر  عليددددددد  مدددددددن حدددددددوادث    دددددددال مسدددددددروي : رأيدددددددت مشدددددددي ة رسدددددددول هللا

                                        الصدددددددددي بدددددددد بى بكددددددددر يسدددددددد لون عا شددددددددة فددددددددى ال ددددددددرا   وكانددددددددت القضددددددددية تنددددددددزل 
                                            رضدددددددى هللا عنددددددد   فيقضدددددددى فيهدددددددا بمدددددددا علدددددددم مدددددددن كتدددددددا  أو سدددددددنة فدددددددان لدددددددم ي دددددددد
                                        سددددددد ل مدددددددن بحضدددددددرت  مدددددددن الصدددددددحابة فدددددددان و دددددددد عنددددددددهم علمدددددددا بهدددددددا ر ددددددد  اليددددددد 

                                                       ا تهدددددددددددد برأيددددددددددد    وكدددددددددددان ال ل دددددددددددا  الراشددددددددددددون رضدددددددددددوان هللا علددددددددددديهم فدددددددددددىواال
                                        ك يدددددددر مدددددددن المسدددددددا ل ي معدددددددون الصدددددددحاب  ويعرضدددددددون علددددددديهم مدددددددا اشدددددددكل علددددددديهم

                              ويتنا شدددددددون فدددددددى أمدددددددره لعدددددددل بعضدددددددهم يكدددددددون عندددددددده حدددددددديث أو علدددددددم مدددددددن الوتدددددددا  
                                          األمددددددددر وعلددددددددى ضددددددددو  هددددددددذه المنا شددددددددة ي صددددددددلون فددددددددى الموضددددددددوآ . وكددددددددان عمددددددددر

                                 وكددددددددان                                                           وعبدددددددد هللا بدددددددن مسدددددددعود وزيدددددددد بدددددددن  ابدددددددت يسدددددددت تى بعضدددددددهم مدددددددن بعددددددد  
                                                  علددددددددى وابددددددددى بددددددددن كعدددددددد  وأبددددددددو موسددددددددى االشددددددددعرى يسددددددددت تى بعضددددددددهم مددددددددن بعدددددددد  

                            تددددددوى ح  دددددت عددددددن أو ددددددر مددددددن ما دددددة و ي ددددددين مددددددن أصددددددحا  وذكدددددر ابددددددن القدددددديم أن ال
 ما بين ر ل وامرأة .رسول هللا صلى هللا علي  وسلم 

                                    وكمددددددددددددا أن الصددددددددددددحابة رضددددددددددددوان هللا عددددددددددددنهم لددددددددددددم يت ر ددددددددددددوا لتدددددددددددددوين الحددددددددددددديث 
                                وال قدددددددددد  النتشددددددددددار العلددددددددددم والعمددددددددددل والميددددددددددراث الروحددددددددددى فيمددددددددددا بيددددددددددنهم ولسددددددددددهولة 

                               ل والنشدددددددد الهمالر دددددددوآ الددددددددى بعضددددددددهم الددددددددبع  فيمددددددددا يشددددددددكل علدددددددديهم مددددددددن المسددددددددا 
 بال هاد فى نشر الدعوة االسيمية   فانهم بالم ل لم يدونوا شي ا من 



                            علددددددم م اهدددددددات الددددددن س وهددددددو مددددددا عددددددرف فيمددددددا بعددددددد بعلددددددم التصددددددوف كمددددددا سددددددي تى
 القول  .

 : ير القرون  
                                               بعددددددددددد التددددددددددابعين تددددددددددابعوو ددددددددددا  بعددددددددددد  يددددددددددل الصددددددددددحابة التددددددددددابعون  ددددددددددم  ددددددددددا 

كمدددددددا أ برندددددددا حبيبندددددددا المصدددددددط ى صدددددددلى هللا                                  هدددددددم  يدددددددر القدددددددرون التدددددددابعين وهدددددددؤال
                               ينذ دددددددم الدددددددذين يلدددددددونهم  دددددددم الدددددددى ندددددددعليددددددد  وسدددددددلم حيدددددددث  دددددددال  :  يدددددددر القدددددددرون  ر 

 نهم  . يلو 

 :  هور السادة الصوفية
                                              ولمدددددددددددددا اتسدددددددددددددعت ال توحدددددددددددددات وا دددددددددددددتل  العدددددددددددددر  بدددددددددددددالع م وتر مدددددددددددددت كتددددددددددددد   

                                                       سددددددددددد تهم الدددددددددددى المسدددددددددددلمين وك دددددددددددرت ال ددددددددددددليات تبلبلدددددددددددتلاليوندددددددددددان وتسدددددددددددربت ف
                                          ددددددددددن  كبددددددددددراؤهم وا نيدددددددددداؤهم وتددددددددددبعهم عامددددددددددة الندددددددددداس الددددددددددى أفوددددددددددار المسددددددددددلمين و 

                                                     ال  لددددددددددة والتقصددددددددددير فددددددددددى الطاعددددددددددات بددددددددددل وا ترحددددددددددوا السددددددددددي ات و هددددددددددرت البدددددددددددآ 
                                          اد التدددددددى لدددددددم تودددددددن معروفدددددددة مدددددددن  بدددددددل ولودددددددن هللا تعدددددددالى وفددددددد  فريقدددددددا مدددددددن الزهددددددد

                                 قددددددددددوا علددددددددددى الم ددددددددددل العليددددددددددا االسدددددددددديمية التددددددددددىوالعبدددددددددداد فح  ددددددددددوا حدددددددددددود هللا وأب
                                                ور وهددددددددا عددددددددن أسدددددددديفهم الصددددددددالحين ودعددددددددوا اليهددددددددا  ددددددددم  هددددددددرت طا  ددددددددة السددددددددادة

                                             وعرفددددددددوا بهددددددددذا االسددددددددم  بددددددددل الم تددددددددين مددددددددن اله ددددددددرة و ددددددددد  دددددددداموا علددددددددى الصددددددددوفية 
                                        الحدددددددددد  وهدددددددددددفوا الددددددددددى تزكيددددددددددة الن ددددددددددوس وتصدددددددددد ية األ دددددددددديي وتعميددددددددددر ال دددددددددداهر
                                          الوالبددددددددددداطن بدددددددددددا دا  االسددددددددددديمية الصدددددددددددحيحة والمحبدددددددددددة ال الصدددددددددددة م واالشدددددددددددت

                                              مددددددددن فضددددددددل هللا علددددددددى األمددددددددةبدددددددد  عمددددددددا سددددددددواه لنيددددددددل السددددددددعادة األبديددددددددة وهددددددددذا 
                                    ) كندددددددددتم  يدددددددددر أمدددددددددة أ ر دددددددددت للنددددددددداس  دددددددددال هللا تعدددددددددالى فيهدددددددددا المحمديدددددددددة التدددددددددى 

 .  1(معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بام   مرون بالت
                                           و ددددددددددد أ ددددددددددرت دعددددددددددوة الصددددددددددوفية ون  ددددددددددت فددددددددددى أرواح المددددددددددؤمنين وأحيددددددددددت لهددددددددددم 

                                       نهدددددددددددد  السددددددددددددابقين األولددددددددددددين  يددددددددددددر أن ال قهددددددددددددا  أسدددددددددددد طهم أن يددددددددددددروا أناسددددددددددددا
 شريعة تحاس  ويحتومون الى  ضا   فى حين أن اليتحد ون عن الضمير 
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                                        علددددددى األعمددددددال ال دددددداهرة وتعا دددددد  الندددددداس علددددددى   ددددددامهم وال حيلددددددة لهددددددا مدددددد  الن دددددداي
                                    فددددددددددددى الدددددددددددددين   ولددددددددددددذلد حدددددددددددداولوا أن يبينددددددددددددوا أن حيدددددددددددداة الصددددددددددددوفية ال محالددددددددددددة

 لى الزيغ  . م ضية بهم ا

 :اعتصام الصوفية بالوتا  والسنة 
                                      ومدددددددددددددا كدددددددددددددان للصدددددددددددددوفية أن يزي دددددددددددددوا و دددددددددددددد اعتصدددددددددددددموا بالوتدددددددددددددا  والسدددددددددددددنة 

                                             ودعدددددددددوا الدددددددددى االستمسددددددددداد بهمدددددددددا وهدددددددددا هدددددددددى أ دددددددددوال أ مدددددددددتهم تؤيدددددددددد ذلدددددددددد كدددددددددل 
 الت ييد  .

  :أبو يزيد البسطامى  فقد  ال
                                     ) لددددددددو ن ددددددددرتم الددددددددى ر ددددددددل أعطددددددددى مددددددددن الورامددددددددات حتددددددددى يرتقددددددددى فددددددددى الهددددددددوا  

                                  فدددددددددي ت تدددددددددروا بددددددددد  حتدددددددددى ت ددددددددددوه عندددددددددد األمدددددددددر والنهدددددددددى وح ددددددددد  الحددددددددددود وأدا 
 .  عة  (الشري

 ذه الطا  ة وامامهم :و ال أبو القاسم ال نيد د وهو سيد ه 
                                   ) الطددددددددري كلهددددددددا مسدددددددددودة علددددددددى ال لدددددددد  اال علددددددددى مددددددددن ا ت ددددددددى أ ددددددددر الرسددددددددول 

                                             ن ولددددددددم يكتدددددددد  ر و ددددددددال أيضددددددددا مددددددددن لددددددددم يح دددددددد  القدددددددد عليدددددددد  الصددددددددية والسدددددددديم  (
                                   منددددددا هددددددذا مقيددددددد بالوتددددددا  والسددددددنة  .الحددددددديث ال يقتدددددددى بدددددد  فددددددى هددددددذا األمددددددر ألن عل

 الورمانى  :  شاه و ال
                                                               ) مدددددددددن  ددددددددد  بصدددددددددره عدددددددددن المحدددددددددارم وأمسدددددددددد ن سددددددددد  عدددددددددن الشدددددددددهوات وعمدددددددددر

                                      لحددددددددديلباتبددددددددداآ السدددددددددنة وعدددددددددود ن سددددددددد  أودددددددددل ا ة و ددددددددداهرهباطنددددددددد  بددددددددددوام المرا بددددددددد
 .   لم ت طى  ل  فراسة  (

 و ال أبو حمزة الب دادى  :  
                                 ) مدددددددددن علددددددددددم طريددددددددد  الحدددددددددد  تعدددددددددالى سددددددددددهل عليددددددددد  سددددددددددلوك  وال دليدددددددددل علددددددددددى  

                                    الطريددددددد  الدددددددى هللا تعدددددددالى اال متابعدددددددة الرسدددددددول صدددددددلى هللا عليددددددد  وسدددددددلم فدددددددى أحوالددددددد  
 .   وافعال  وأ وال   (

وبحس  الصوفية شرفا ان يقول فيهم االمام الشافعى رضى هللا عند  صدحبت الصدوفية ف  دذت 
 عنهم كلمتين  : 



  ولهم  : ن سد ان  لم  تش لها  بالح   ش لتد  بالباطل  . 
 و ولهم  : الو ت  كالسيف ان لم تقطع   طعد  .

                                   السدددددددددنة لدددددددددم يقولدددددددددوا بمدددددددددروي المعتددددددددددلين مدددددددددن المتصدددددددددوف  ال بدددددددددل دأبدددددددددوا  وأهدددددددددل 
                                    علدددددددددى االهتددددددددددا  فدددددددددى معددددددددداميتهم وعبددددددددداداتهم  بمؤل دددددددددات الصدددددددددوفية مدددددددددن م دددددددددل 
                                               الرسدددددددددا ل البدددددددددن أبدددددددددى الددددددددددنيا و دددددددددوت القلدددددددددو  ألبدددددددددى طالددددددددد  المكدددددددددى واألحيدددددددددا 

 لل زالى  .
 و د  ال شي  التصوف األوبر االمام محى الدين بن عربى  :  

                                       ) لقدددددددددددد أ مددددددددددد  ر دددددددددددال التصدددددددددددوف  ميعدددددددددددا علدددددددددددى أنددددددددددد  ال تحليدددددددددددل وال تحدددددددددددريم
                                             هددددددددو فهددددددددم بعددددددددد شددددددددريعة رسددددددددول هللا و دددددددداتم النبيددددددددين صددددددددلوات هللا عليدددددددد  وانمددددددددا 

                                         كمدددددددا  بدددددددت مدددددددن حدددددددديث علدددددددى بدددددددن أبدددددددى طالددددددد   يعطدددددددى فدددددددى القدددددددر ن لر دددددددال هللا (
 .    نورا  () وفي  من العلم يهب  هللا لمن أطاع  فالهمة و عل ل

                                               ح دددددددددددد  علمددددددددددددا  وكمددددددددددددا ح دددددددددددد  علمددددددددددددا  ال دددددددددددداهر حدددددددددددددود الشددددددددددددريعة كددددددددددددذلد ي
                                  التصددددددددددوف  دابهدددددددددددا وروحهدددددددددددا وكمدددددددددددا أبددددددددددي  لعلمدددددددددددا  ال ددددددددددداهر اال تهددددددددددداد فدددددددددددى
                                                          اسددددددددددددددددتنباط االدلددددددددددددددددة واسددددددددددددددددت را  الحدددددددددددددددددود وال ددددددددددددددددروآ والحكددددددددددددددددم بالتحليددددددددددددددددل
                                    والتحددددددددريم علددددددددى مددددددددا لددددددددم يددددددددرد فيدددددددد  ندددددددد  وتددددددددرد أمددددددددره لي تهدددددددداد واالسددددددددتنباط
                                               فوددددددددددددددددذلد للعددددددددددددددددارفين أن يسددددددددددددددددتنبطوا  دابددددددددددددددددا وأذوا ددددددددددددددددا ونه ددددددددددددددددا للمريدددددددددددددددددين

 والعابدين  . 
                                                    الددددددددددذين ندددددددددددعو الددددددددددى  وهددددددددددؤال  الصددددددددددوفية المعتصددددددددددمون بالوتددددددددددا  والسددددددددددنة هددددددددددم

                                   سدددددددلود مسدددددددلوهم   أمدددددددا  يدددددددرهم ممدددددددن  ر دددددددوا عدددددددن  دددددددادة الددددددددين فدددددددي شددددددد ن لندددددددا 
 بهم مهما ادعوا انهم صوفية  .

 :الشريعة  والحقيقة  
                                  لشدددددددددريعة وانمدددددددددا هدددددددددموالصدددددددددوفية حدددددددددين ندددددددددادوا بالحقيقدددددددددة لدددددددددم ي ر دددددددددوا عدددددددددن ا 

                                 يقولددددددون ان الشددددددريعة هددددددى القيددددددام بمددددددا أمددددددر هللا والحقيقددددددة هددددددى شددددددهود لمددددددا  ضددددددى
                                و دددددددددر وأ  ددددددددى وأ هددددددددر   ويقولددددددددون ان الشددددددددريعة هددددددددى حقيقددددددددة مددددددددن حيددددددددث أنهددددددددا 

 الحقيقة أيضا شريعة من حيث أن المعارف ب  و بت ب مره تعالى و 



                                       وايدددددددداد نسدددددددددتعين  سددددددددبحان  و بددددددددت بدددددددد مره   كمددددددددا يقولدددددددددون أيدددددددداد نعبددددددددد شددددددددريعة
 إ رار بالحقيقة  .

                                وهدددددددددددم حدددددددددددين تولمدددددددددددوا عدددددددددددن المقدددددددددددام والحدددددددددددال والقدددددددددددب  والبسددددددددددد  والهيبدددددددددددة 
                                               وا ددددددددددددد والو ددددددددددددد وال مدددددددددددد  وال ددددددددددددري وال نددددددددددددا  والبقددددددددددددا  وال يبددددددددددددةواالنددددددددددددس والت

                         والحضددددددددور والصددددددددحو والسددددددددكر  . . الدددددددد     انمددددددددا تولمددددددددوا عددددددددن مددددددددذا ات ال ددددددددوا  
                               المددددددددراعين أن اسددددددددهم مدددددددد  هللا    والسددددددددالد مسددددددددالوهم يتددددددددذوي وال شددددددددد مددددددددا وصدددددددد وا 
                             ويتحقدددددد  مندددددد  وهددددددو سدددددداآ الددددددى مقددددددام االحسددددددان وهددددددو أعلددددددى المقامددددددات فددددددى الدددددددين 

                                          الدددددددددددذى رواه مسدددددددددددلم عدددددددددددن سددددددددددديدنا عمدددددددددددر كمدددددددددددا ورد فدددددددددددى الحدددددددددددديث الشدددددددددددريف
 ابن ال طا  رضى هللا عن  ونص   :  

                                                 ن  لدددددددددوس عندددددددددد رسدددددددددول هللا صدددددددددلى هللا عليددددددددد  وسدددددددددلم ذات يدددددددددوم) بينمدددددددددا نحددددددددد 
                                           ذ طلددددددددد  عليندددددددددا ر دددددددددل شدددددددددديد بيدددددددددا  ال يدددددددددا  شدددددددددديد سدددددددددواد الشدددددددددعر ال يدددددددددرى إ

                                         عليدددددد عليدددددد  أ ددددددر السدددددد ر وال يعرفدددددد  منددددددا أحددددددد حتددددددى  لددددددس الددددددى النبددددددى صددددددلى هللا 
                                              الددددددى ركبتيدددددد  ووضدددددد  ك يدددددد  علددددددى ف ذيدددددد  و ددددددال يددددددا محمددددددديددددددتند ركبوسددددددلم ف سدددددد

                                                   ا برندددددددددى عدددددددددن االسددددددددديم . فقدددددددددال رسدددددددددول هللا صدددددددددلى هللا عليددددددددد  وسدددددددددلم االسددددددددديم 
                                               أن تشدددددددددددهد أن ال الددددددددددد  اال هللا وأن محمددددددددددددا رسدددددددددددول هللا وتقددددددددددديم الصدددددددددددية وتدددددددددددؤتى 

                                                         ليددددددددددد  سدددددددددددبيي  دددددددددددال إن اسدددددددددددتطعت إالزكدددددددددداة وتصدددددددددددوم رمضدددددددددددان وتحددددددددددد  البيددددددددددت 
                                              برنى عدددددددددن االيمدددددددددان  دددددددددال  د   .  دددددددددال فدددددددددفع بندددددددددا لددددددددد  يسددددددددد ل  ويصدددددددددصدددددددددد ت 

                            ؤمن بددددددددام ومي كتدددددددد  ورسددددددددل  واليددددددددوم ا  ددددددددر وتددددددددؤمن بالقدددددددددر  يددددددددره وشددددددددره ن تددددددددأ
                                            دددددددددال صدددددددددد ت .  دددددددددال فددددددددد  برنى عدددددددددن االحسدددددددددان  دددددددددال أن تعبدددددددددد هللا ك ندددددددددد تدددددددددراه 
                                                             فددددددان لددددددم توددددددن تددددددراه فاندددددد  يددددددراد .  ددددددال فدددددد  برنى عددددددن السدددددداعة  ددددددال مددددددا المسدددددد ول

                                           أن تلدددددددد األمددددددددة عنهدددددددا بددددددد علم مددددددددن السدددددددا ل .  ددددددددال فددددددد  برنى عددددددددن أمارتهدددددددا  ددددددددال
                                           الشددددددداة يتطددددددداولون فدددددددى البنيدددددددان  .  أن تدددددددرى الح ددددددداة العدددددددراة العالدددددددة رعدددددددا هدددددددا و ترب

                                                      مليددددددددا  .  دددددددم  ددددددددال يددددددددا عمددددددددر أتددددددددرى مددددددددن السددددددددا ل  لددددددددت هللا نددددددددا دددددددم انطلدددددددد  فلب 
 .  دينكم  ( كمميعلورسول  أعلم .  ال فان   بريل  تاوم 

ولبهدا ال دال     كمدا  و د أوض  السيوطى رحم  هللا ذلدد بدان  دال : الحقيقدة سدر الشدريعة  
 أن المعانى والبيان سر النحو ولطا     . . الى أن 



                                                 ددددددددددال وامددددددددددا اول مددددددددددن اسددددددددددس الطريقددددددددددة فلددددددددددتعلم ان الطريقددددددددددة أساسددددددددددها الددددددددددوحى
فددددددى  ملددددددة مددددددا أسسدددددد  مددددددن الدددددددين المحمدددددددى اذ هددددددى بددددددي شددددددد مقددددددام                                السددددددماوى 
                                            الددددددددذى هددددددددو أحددددددددد أركددددددددان الدددددددددين ال ي ددددددددة التددددددددى  علهددددددددا النبددددددددى صددددددددلى االحسددددددددان

                                            ) انددددددددد   بريدددددددددلهدددددددددا واحددددددددددا واحددددددددددا ديندددددددددا فقدددددددددال هللا عليددددددددد  وسدددددددددلم بعدددددددددد مدددددددددا بين
                                   أتددددددددداوم يعلمكدددددددددم ديدددددددددنكم ف ايدددددددددة مدددددددددا تددددددددددعوا اليددددددددد  الطريقدددددددددة وتشدددددددددير اليددددددددد  هدددددددددى
                                       االحسدددددددان د بعدددددددد تصدددددددحي  االسددددددديم وااليمدددددددان د  ليحدددددددرز الددددددددا ل فيهدددددددا 

ال ي ددددددددددة الضددددددددددامنة لمحرزهددددددددددا والقددددددددددا م بهددددددددددا                                           الدددددددددددينوالمدددددددددددعو اليهددددددددددا مقامددددددددددات 
                                                 وا  دددددددددرة   ومدددددددددن أ دددددددددل بمقدددددددددام االحسدددددددددان الدددددددددذى  السدددددددددعادة األبديدددددددددة فدددددددددى الددددددددددنيا

                            فديندددددددد  نددددددددا   بيشددددددددد لتركدددددددد  ركنددددددددا مددددددددن أركاندددددددد    ولهددددددددذا ندددددددد  هددددددددو الطريقددددددددة 
                                    المحققدددددددددون علدددددددددى و دددددددددو  الدددددددددد ول فدددددددددى الطريقدددددددددة وسدددددددددلود التصدددددددددوف و وبدددددددددا

 عينا  .
                                        واسدددددددددتدل علدددددددددى الو دددددددددو  بمدددددددددا هدددددددددو  ددددددددداهر عقدددددددددي ونقدددددددددي فقدددددددددد بدددددددددين القدددددددددر ن 

                                      فيددددددد  الو ايدددددددة فدددددددتولم علدددددددى المرا بدددددددة الودددددددريم مدددددددن أحدددددددوال التصدددددددوف والطريددددددد  بمدددددددا 
                                      والمحاسدددددددددددبة والتوبدددددددددددة واالنابدددددددددددة والدددددددددددذكر وال كدددددددددددر والمحبدددددددددددة والتوكدددددددددددل والرضدددددددددددا
                                                والتسددددددددددليم والزهددددددددددد والصددددددددددبر واالي ددددددددددار والصدددددددددددي والم اهدددددددددددة وم ال ددددددددددة الهددددددددددوى 
                                          والددددددددددددن س . وتولددددددددددددم عددددددددددددن الددددددددددددن س  اللوامددددددددددددة والمطم نددددددددددددة وعلددددددددددددى األوليددددددددددددا 
                                    والصدددددددالحين والصدددددددديقين و يدددددددر هدددددددذا ممدددددددا يدددددددتولم فيددددددد  أهدددددددل التصدددددددوف والطريقدددددددة

 رضى هللا عنهم  .

 مذا ات الصحابة  : مذا ات الصوفية من  
                                      بشددددددددى  مددددددددن ذلددددددددد وا واذا  يددددددددل بدددددددد ن الصددددددددحابة وهددددددددم أفضددددددددل  يددددددددل لددددددددم يتولمدددددددد

                                 نسددددددددتطي  أن ندددددددددعى أنهددددددددم لددددددددم يتددددددددذو وا هددددددددذه المقامددددددددات مددددددددن مددددددددذا ات ننددددددددا ال فإ
                               مدددددددا  دددددددال بددددددد  الصدددددددوفية  تؤيددددددددبدددددددل ان أ بدددددددارهم االيمدددددددان الحددددددد  واليقدددددددين الصدددددددادي 

                                        تاييددددددددددددا تامدددددددددددا وسدددددددددددت تى األدلدددددددددددة ناصدددددددددددعة مدددددددددددن الوتددددددددددد  والسدددددددددددنة . واذا كدددددددددددان 
                                      الصددددددددوفية  ددددددددد أفشددددددددوا مددددددددن مشدددددددداعرهم مددددددددا لددددددددم ي شدددددددد  الصددددددددحابة فددددددددذلد ألنهددددددددم

                                             دددددددددددد ت يدددددددددددر والن دددددددددددوس  دددددددددددد صددددددددددددأت والقلدددددددددددو   دددددددددددد   لدددددددددددت و ددددددددددددوا الدددددددددددزمن 
 فاضطروا ألن يصونوا روح الدين فدونوا علمهم الذو ى حتى ال يموت 



                                                    بمددددددددوت أهلدددددددد  و صدددددددددوا بعلمهددددددددم هددددددددذا أن يستنهضددددددددوا الهمددددددددم فددددددددى طلدددددددد  هللا وان 
 ينيروا سبيل السلود الح  لمن أراد أن يت ذ الى رب  سبيي  .

                                        و ددددددددد كشددددددددف القددددددددر ن الوددددددددريم فددددددددى بعدددددددد  المواضدددددددد  عددددددددن كددددددددوامن األحاسدددددددديس 
 الباطنة فى م ل  ول  تعالى  :

                                بمددددددددا رحبددددددددت علدددددددديهم األر  إذا ضددددددددا ت  ) وعلددددددددى ال ي ددددددددة الددددددددذين  ل ددددددددوا حتددددددددى 
                               وضددددددددا ت علدددددددديهم أن سددددددددهم و نددددددددوا اال مل دددددددد  مددددددددن هللا اال اليدددددددد   ددددددددم تددددددددا  علدددددددديهم 

 .  1(ليتوبوا ان هللا هو التوا  الرحيم 
                                          ومدددددددددا كندددددددددا وال كدددددددددان زميؤهدددددددددم الصدددددددددحابة يعلمدددددددددون أن تدددددددددوبتهم واندددددددددابتهم الدددددددددى  

 هللا بل ت هذا الحد لوال كشف عن  هللا  .
                              وأ دددددددر  الشدددددددي ان عدددددددن أبدددددددى بدددددددن كعددددددد  رضدددددددى هللا عنددددددد  عدددددددن النبدددددددى صدددددددلى هللا 

                                عليددددد  وسددددددلم  أن موسددددددى  ددددددال لل ضددددددر ) هددددددل أتبعددددددد علددددددى أن تعلمددددددن  ممددددددا علمددددددت 
                                         نددددددى علددددددى علددددددم مددددددن هللاإعددددددى صددددددبرا ( يددددددا موسددددددى نددددددد لددددددن تسددددددتطي  مرشدددددددا  ددددددال إ

                             علمنيددددددد  ال ينب دددددددى لدددددددد أن تعلمددددددد  وأندددددددت علدددددددى علدددددددم علمدددددددد هللا ال ينب دددددددى لدددددددى أن 
 أعلم   .

                                     والبهيقدددددددددددى فدددددددددددى الشدددددددددددع  عدددددددددددن أندددددددددددس رضدددددددددددى هللا عنددددددددددد  أن  وأ دددددددددددر  البدددددددددددزار 
                                   رسددددددددول هللا صددددددددلى هللا عليدددددددد  وسددددددددلم لقددددددددى ر ددددددددي يقددددددددال لدددددددد  حار ددددددددة فقددددددددال كيددددددددف 

                                             ن لوددددددددل  ددددددددول حقيقددددددددة إأصددددددددبحت يددددددددا حار ددددددددة  ددددددددال أصددددددددبحت مؤمنددددددددا حقددددددددا فقددددددددال 
                                       نيا وأسددددددهرت ليلددددددى وأ مددددددد ت يمانددددددد   فقددددددال عزفددددددت ن سددددددى عددددددن الدددددددإفمددددددا حقيقددددددة 

                                        وكدددددد نى أن ددددددر أهددددددل ال نددددددة يتددددددزاورون  بددددددارزا نهددددددارى فودددددد نى أن ددددددر الددددددى عددددددر  ربددددددى
 فيها وك نى أسم  عوا  أهل النار فقال عرفت ف لزم  . 

                                        بريدددددددددددل عدددددددددددن وأ دددددددددددر  الشدددددددددددي ان عدددددددددددن أبدددددددددددى هريدددددددددددرة فدددددددددددى حدددددددددددديث سدددددددددددؤال
                                           ) االحسددددددددددان أنرسددددددددددول هللا صددددددددددلى هللا عليدددددددددد  وسددددددددددلم   االحسددددددددددان د  ددددددددددال

 .   2( تعبد هللا ك ند تراه فان لم تون تراه فان  يراد 
                                                 

1
 من سورة التوبة . 118اآلية  - 
2
 تقدم نص الحديث برواية مسلم . -  



                                      رم هللا و ددددددد  ددددددال همددددددام  د وكددددددان ر ددددددي عابدددددددا د لموالنددددددا االمددددددام علددددددى كدددددد
 و ه   :

                                             يدددددددددا أميدددددددددر المدددددددددؤمنين  :  صدددددددددف لدددددددددى المتقدددددددددين حتدددددددددى أن دددددددددر الددددددددديهم فت ا دددددددددل  
 االمام عن ا ابت  ولون  ال  علي  فقال فيما  ال  : 

                                     ولددددددددوال اال ددددددددل  نزلددددددددت ان سددددددددهم مددددددددنهم فددددددددى الددددددددبي  كددددددددالتى نزلددددددددت فددددددددى الر ددددددددا   
                              الدددددددذى كتددددددد  لهدددددددم لدددددددم تسدددددددتقر أرواحهدددددددم فدددددددى ا سدددددددادهم طرفدددددددة عدددددددين شدددددددو ا الدددددددى
                                   ال دددددددوا  و وفددددددددا مددددددددن العقددددددددا    ع ددددددددم ال دددددددال  فددددددددى أن سددددددددهم فصدددددددد ر مددددددددا دوندددددددد 

                              وهدددددم والندددددار كمدددددن ن ر هدددددا  فهدددددم فيهدددددا منعمدددددون  ة كمدددددفدددددى أعيدددددنهم   فهدددددم وال نددددد
                                                  معدددددددذبون  لدددددددوبهم محزوندددددددة وشدددددددرورهم م موندددددددة وا سدددددددادهم فيهدددددددا  دددددددد ر هدددددددا فهدددددددم

                                      انحي ددددددددة وحا دددددددداتهم   ي ددددددددة وأن سددددددددهم ع ي ددددددددة    صددددددددبروا أيامددددددددا  صدددددددديرة أعقبتهدددددددد
                                    راحددددددددددة طويلددددددددددة   ت ددددددددددارة مربحددددددددددة يسددددددددددرها لهددددددددددم ربهددددددددددم   أرادتهددددددددددم الدددددددددددنيا فلددددددددددم

 يريدوها وأسرتهم ف دوا أن سهم منها  .
                                           مدددددددددة أحددددددددددهم أندددددددددد تدددددددددرى لددددددددد   دددددددددوة فدددددددددى ديدددددددددن وحزمدددددددددا فدددددددددى لدددددددددينفمدددددددددن عي  
                                       يمانددددددددا فددددددددى يقددددددددين وحرصددددددددا فددددددددى علددددددددم وعلمددددددددا فددددددددى حلددددددددم و صدددددددددا فددددددددى  نددددددددىوا

                                    و شدددددددوعا فدددددددى عبدددددددادة وت مدددددددي فدددددددى فا دددددددة وصدددددددبرا فدددددددى شددددددددة وطلبدددددددا فدددددددى حددددددديل 
                                    ونشددددددداطا فدددددددى هددددددددى وتحر دددددددا عدددددددن طمددددددد    يعمدددددددل األعمدددددددال الصدددددددالحة وهدددددددو علدددددددى
                                              و دددددددل   يمسدددددددى وهمددددددد  الشدددددددكر   ويصدددددددب  وهمددددددد  الدددددددذكر   يبيدددددددت حدددددددذرا ويصدددددددب 
                                     فرحدددددددددا    حدددددددددذرا مدددددددددن ال  لدددددددددة وفرحدددددددددا بمدددددددددا أصدددددددددا  مدددددددددن ال ضدددددددددل والرحمدددددددددة  .

                                       عطهدددددددددا سدددددددددؤالها فيمدددددددددا تحددددددددد  ان استصدددددددددعبت عليددددددددد  ن سددددددددد  فيمدددددددددا تودددددددددره لدددددددددم ي
                                            دددددددرة عينددددددد  فيمدددددددا ال يدددددددزول وزهادتددددددد  فيمدددددددا ال يبقدددددددى  . الدددددددى   دددددددر هدددددددذا الوصدددددددف 
                                            الرا دددددد  الددددددذى يصددددددع  علددددددى  يددددددر االمددددددام أن يدددددد تى بم لدددددد  رضددددددى هللا عندددددد   وكددددددرم 
                                    هللا و هددددددد    و دددددددد كشدددددددف بددددددد  عدددددددن أحدددددددوال الصدددددددحابة وهدددددددم أ مدددددددة المتقدددددددين وتؤيدددددددد 
                                     هددددددددذه األحددددددددوال مسددددددددلد الصددددددددوفية الددددددددذين حددددددددذوا حددددددددذو الصددددددددحابة فددددددددى مسدددددددديرهم 

 الى هللا  . 
 األولين  .  صوفية هو احيا  لنه  السابقينوتلد األدلة  اطعة ب ن مسلد ال

 



 :مم أشت  أسم الصوفية 
                                            ددددددددددددا  فددددددددددددى الرسددددددددددددالة القشدددددددددددديرية مددددددددددددا  يصددددددددددددت  : يقددددددددددددال ر ددددددددددددل صددددددددددددوفى 

                                         لددددددددى ذلددددددددد يقددددددددال لدددددددد  متصددددددددوف ولل ماعددددددددةولل ماعددددددددة صددددددددوفية ومددددددددن يتوصددددددددل ا
                                                        صددددددددددددددوفة ولدددددددددددددديس يشددددددددددددددهد مددددددددددددددن حيددددددددددددددث العربيددددددددددددددة  يدددددددددددددداس وال اشددددددددددددددتقاي مت

 واال  هر في  ان  كاللق  .
                                       أمددددددددا  ددددددددول مددددددددن  ددددددددال أندددددددد  مددددددددن الصددددددددوف وتصددددددددوف اذا لددددددددبس الصددددددددوف كدددددددد ن 

                                      القدددددددددوم لدددددددددم ي تصدددددددددوا  لودددددددددن  اذا لدددددددددبس القمدددددددددي  فدددددددددذلد و ددددددددد    و يقدددددددددال تقمددددددددد
                               بلددددددددبس الصددددددددوف   ومددددددددن  ددددددددال أنهددددددددم منسددددددددوبون الددددددددى صدددددددد ة مسدددددددد د رسددددددددول هللا 

                            الددددددى الصدددددد ة ال ت ددددددى  علددددددى نحددددددو الصددددددوفى ومددددددن صددددددلى هللا عليدددددد  وسددددددلم فالنسددددددبة
                                    اشددددددددتقاي الصددددددددوفى مددددددددن الصددددددد ا  بعيددددددددد فددددددددى مقتضددددددددىف   دددددددال أندددددددد  مددددددددن الصددددددد ا

                                الل دددددددة ومدددددددن  دددددددال أنددددددد  مشدددددددت  مدددددددن الصدددددددف فوددددددد نهم فدددددددى الصدددددددف األول بقلدددددددوبهم 
                             مدددددددن حيدددددددث المحاضدددددددرة مدددددددن هللا تعدددددددالى فدددددددالمعنى صدددددددحي  ولودددددددن الل دددددددة ال تقتضدددددددى

 هذه النسبة الى الصف  . 
                                             و ددددددددددال االمددددددددددام القشدددددددددديرى أيضددددددددددا وتولددددددددددم الندددددددددداس فددددددددددى التصددددددددددوف مددددددددددا معندددددددددداه

 هو . فول عبر بما و   ل   .  وفى الصوفى من

 و د ت يرت لوم بع  ما  يل فى هذا البا    :
تماآ وعمل م  اتباآ  . و ال الوتانى د  ال ال نيد د التصوف هو ذكر م  ا تماآ وو د م  اس 

 زاد عليد فى الص ا  .  التصوف هو  ل  فمن زاد عليد فى ال ل  فقد
و ال أبو محمد ال ريرى د التصوف هو الد ول فى كل  لد  سدنى وال درو  مدن كدل  لد  دندى  

 . 
فدى زمدان كدريم مدن ر دل  و ال محمد بدن علدى القصدا     التصدوف هدو أ ديي كريمدة  هدرت

 يم م   وم كرام  .كر 
 ما يريد  . و ال رويم د التصوف هو استرسال الن س م  هللا تعالى على 
 



                                     كددددددددورة و دددددددال أبدددددددو علدددددددى الروذبدددددددارى  د التصدددددددوف هدددددددو صددددددد وة القدددددددر  بعدددددددد
   البعد  .

                                                     و ددددددددال الشددددددددبلى د الصددددددددوفى منقطدددددددد  عددددددددن ال لدددددددد  متصددددددددل بددددددددالح  كقولدددددددد   
 تعالى واصطنعتد لن سى  طعة عن كل  ير  م  ال لن ترانى  .

                                           و دددددددال ذو الندددددددون المصدددددددرى  د الصدددددددوفية  دددددددوم   ددددددددروا هللا علدددددددى كدددددددل شددددددددى  
 و  رهم هللا عز و ل على كل شى  . 
                                           .   تملدددددددددد شدددددددددي ا وأال يملدددددددددد شددددددددد وف هدددددددددو أن  و دددددددددال سدددددددددمنون د التصددددددددد

                                 ل تددددددددددة لطي دددددددددد  وت ددددددددددري   ريددددددددددف اذ  ددددددددددالولسدددددددددديدى أبددددددددددو العبدددددددددداس المرسددددددددددى 
                                      رضددددددددى هللا عندددددددد  صددددددددوفى كلمددددددددة مركبددددددددة مددددددددن أربعددددددددة أحددددددددرف :     و   ف   ى .

 لصاد   : صبره وصد   وص اؤه  .فا
 والواو  : و ده ووده  ووفاؤه  .  

   ا  : فقده وفقره  وفناؤه  .دوال 
 حضرة مواله  . أضيف الى فقد يا  النسبة فاذا تومل في  ذلد يا  :دوال 
 و ال بعضهم  :  

 دما  و نوه  مشتقا  من  الصوف ددتنازآ  الناس   فى   الصوفى  وا تل وا       
 صافى  فصوفى  حتى  سمى  الصوفى    لست   أنحل   هذا  األسم   ير  فتى    و 

  واعد  التصوف  : 
 يقوم التصوف على  واعد  مس هى  :  

 أوال  د  محاسبة  الن س  
والصددوفية ال ي ددارون  الددن س  فددى حددديث الشددهوات وال فددى   الددن س  بطبعهددا  أمددارة  بالسددو 

المحاسدبة الدى السدمو والتر دى ويحولدون بينهدا   عونها  بهدذهبدل يحاسدبونها ويددف   واطر السو 
وعنددهم أن ال  لددة عددن هللا  ذند   ي دد  االسدت  ار  مندد   ولددذلد   وبدين االنحطدداط الدى الرذيلددة

 يقولون 
 



وتوبددة  ددوا  ال ددوا  مددن رؤيددة  ان توبددة العددوام مددن الددزالت وتوبددة ال ددوا  مددن ال  دديت 
ن وسهم بالذكر والطاعات ومرا بة ال واطر ولهم فدى ذلدد  فى تربية  . وهم يستعينون الحسنات 

                                         والركددددددددون الددددددددى هللا واالنددددددددس المضددددددددمار م اهدددددددددات تنتهددددددددى الددددددددى صدددددددد ا  المعرفددددددددة
 ب  فى  مي  االو ات واألحوال  . 

                                            وك دددددددددى الدددددددددن س اللوامدددددددددة شدددددددددرفا أن يقسدددددددددم بهدددددددددا هللا تعدددددددددالى فدددددددددى  ولددددددددد  الودددددددددريم 
 .   1(الن س اللوامة  ب أ سم ) ال أ سم بيوم القيامة . وال

                               وفدددددددى هدددددددذا المقدددددددام أسدددددددوي حاد دددددددة طري دددددددة و عدددددددت أيدددددددام أميدددددددر المدددددددؤمنين عمدددددددر 
                                          مامددددددا علددددددى  ماعددددددة . وكددددددان رضددددددى هللا عندددددد  معروفددددددا إابددددددن ال طددددددا  حيددددددث عددددددين 

                                              ليدددددددد  ال ماعددددددددة مددددددددن أن امددددددددامهم يصددددددددلى إبحسددددددددن فراسددددددددت  فددددددددى الر ددددددددال فشددددددددكت 
                                ندددددددى   ف سدددددددت ر  أميدددددددر المدددددددؤمنين األمدددددددر وسددددددد ل االمدددددددام أحقدددددددا  مدددددددا يقولدددددددون  دددددددم ي 

                                         دددددال نعدددددم يدددددا أميدددددر المدددددؤمنين     دددددال مددددداذا ت ندددددى    ت ندددددى    مدددددن أندددددد تصدددددلى  دددددم
 ف  ا  انى أ نى ف  ول  : 

 عدداد  للددددذات  يب ى  تعبى          وفؤادى  كلمدددا  عاتبتدددد   
 فى  تمدددادي  فقددد  برح   بى           ال أراه   الدهددر  اال  ال هيددا 

   داللع فنى  العمددر  كددذا  فى         رين  السو   ما هذا  الصبددا  يا  
 ى دد   أرب بدددل أن  أ ضى  مند      ضى    دوشدددبا   بان  منى  فم

 و افى   وارهبى      لىو اتقى المدد       ن سى  ال  كنت  وال  كان  الهدوى  
                                  ددددددال لهددددددم مددددددن كددددددان مددددددنكم فمددددددا كددددددان مددددددن أميددددددر المددددددؤمنين رضددددددى هللا عندددددد  اال أن

 م نيا  فلي ن هكذا  .
                                        وهددددددددددا هددددددددددو أميددددددددددر المددددددددددؤمنين رضددددددددددى هللا عندددددددددد  يحدددددددددددث عددددددددددروة بددددددددددن الزبيددددددددددر 

                            عنددددد  فيقدددددول رايدددددت عمدددددر بدددددن ال طدددددا  رضدددددى هللا عنددددد   وعلدددددى عاتقددددد   ربدددددة مدددددا    
                              فقلددددددت يددددددا أميددددددر المددددددؤمنين ال ينب ددددددى لددددددد هددددددذا فقددددددال لمددددددا أتتنددددددى الوفددددددود سددددددامعين 

                               ة الددددددددى بددددددددن ددددددددوة ف حببددددددددت أن أوسددددددددرها ومضددددددددى بالقر مطيعددددددددين د لددددددددت فددددددددى ن سددددددددى 
 ح رة أمرأة من األنصار ف فر ها فى انا ها  . 

  و من أ مة الصوفية  :ومن تعاليم أبى ح   وه
                                                 

1
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                              مددددددددن لددددددددم يددددددددتهم ن سدددددددد  علددددددددى دوام األو ددددددددات ولددددددددم ي ال هددددددددا فددددددددى  ميدددددددد  األحددددددددوال
                           ولددددددم ي برهددددددا علددددددى مكروههددددددا  فددددددى سددددددا ر أيامدددددد  كددددددان م ددددددرورا ومددددددن ن ددددددر اليهددددددا

                   ن سدددددد   باستحسددددددان شددددددى  منهددددددا فقددددددد أهلوهددددددا . وكيددددددف يصدددددد  لعا ددددددل الرضددددددا عددددددن
                                     ألمددددددددددارة بالسددددددددددو   أن الددددددددددن س ويوسددددددددددف الصدددددددددددي  يقددددددددددول ومددددددددددا أبددددددددددرى ن سددددددددددى 

 ال مارحم ربى  .إ
                              ومدددددددن حكدددددددم الصدددددددوفية  : مدددددددن اسدددددددتولت عليددددددد  الدددددددن س صدددددددار أسددددددديرا فدددددددى حكدددددددم 

                                                     علدددددددددددى  لبددددددددددد  ال وا دددددددددددد وحدددددددددددرم هللاالهدددددددددددوى الشدددددددددددهوات محصدددددددددددورا فدددددددددددى سددددددددددد ن 
                                       لقولددددددد  تعدددددددالى ...الحددددددد  تعدددددددالى وال يسدددددددتحلي  وان ك دددددددر تدددددددرداده بكددددددديم فدددددددي يسدددددددتلذ

 ر  ب ير الح   .س صرف عن  ياتى الذين يتوبرون فى األ 
                                          نمدددددددددا د دددددددددل ال سددددددددداد علدددددددددى ال لددددددددد  مدددددددددن سدددددددددتة و دددددددددال ذو الندددددددددون المصدددددددددرى : ا 

                                صددددددددددارت أبدددددددددددانهم رهينددددددددددة ة بعمددددددددددل ا  ددددددددددرة وال ددددددددددانى عف النيدددددددددد: ضدددددددددد أشدددددددددديا  
                                                الرابددددددددد    دددددددددرواث  لدددددددددبهم طدددددددددول األمدددددددددل مددددددددد   دددددددددر  األ دددددددددل و لشدددددددددهواتهم وال الددددددددد

                                        رضدددددددا الم لدددددددو ين علدددددددى رضدددددددا ال دددددددال  وال دددددددامس  تبعدددددددوا أهدددددددوا هم ونبدددددددذوا سدددددددنة
                                     نبدددددددددديهم صددددددددددلى هللا عليدددددددددد  وسددددددددددلم ورا   هددددددددددورهم والسددددددددددادس  علددددددددددوا  ليددددددددددل زالت 

 السلف ح ة ألن سهم ودفنوا ك ير منا بهم  .

 و ال بن عطا   : 
                                              د  والعبدددددددددد مددددددددد مور بميزمدددددددددة األد   دالدددددددددن س م بولدددددددددة  علدددددددددى سدددددددددو  األ 

                                   فددددددالن س ت دددددددرى بطبعهدددددددا فدددددددى ميددددددددان الم ال دددددددة والعبدددددددد يردهدددددددا ب هدددددددده عدددددددن سدددددددو 
                                    فددددددى فسددددددادها   و ددددددال عمددددددروعهددددددا فهددددددو شددددددريد من أطلدددددد  عنانهددددددا المطالبددددددة    فمدددددد

                                    ابدددددددن ع مدددددددان المكدددددددى : العلدددددددم  ا دددددددد وال دددددددوف سدددددددا   والدددددددن س حدددددددرون بدددددددين ذلدددددددد 
                                    مددددددددددوح  داعددددددددددة روا ددددددددددة فاحددددددددددذرها وراعهددددددددددا بسياسددددددددددة العلددددددددددم وسددددددددددقها بتهديددددددددددد

 يتم لد ما تريد  . ال وف 
 ا  فى مرا عها .شوأ والهم فى هذا البا  ك يرة فليرا عها من 

  انيا  د  صد و   هللا تعالى 
نمدا إأساسية فى الدين   و د  ال االمدام الشدافعى رضدى هللا عند  حدديث )  اعدة هذه القاعدة  

 األعمال بالنيات ( يد ل فى نصف العلم 



                                     ال ليعبددددددددددددوا هللا م لصدددددددددددين لددددددددددد  الددددددددددددين ( إا ويقدددددددددددول هللا تعدددددددددددالى ) ومدددددددددددا أمدددددددددددرو 
                              و دددددددد  دددددددا  فدددددددى الحدددددددديث الشدددددددريف عدددددددن أندددددددس بدددددددن مالدددددددد أن رسدددددددول هللا صدددددددلى 

                                     ددددددددددي  إ)  دددددددددديث ال ي ددددددددددل علدددددددددديهن  لدددددددددد  مسددددددددددلم  : هللا عليدددددددددد  وسددددددددددلم   ددددددددددال 
                                           . ويقدددددددول  ة األمدددددددر ولدددددددزوم  ماعدددددددة المسدددددددلمين  (لعمدددددددل  م تعدددددددالى   ومناصدددددددحة والا

 الصوفية : النية عبودية القل  وا عمال عبودية ال وارح  .
                                    و دددددددددد  دددددددددال سددددددددديدنا معددددددددداذ بدددددددددن  بدددددددددل لحبيبندددددددددا المصدددددددددط ى صدددددددددلى هللا عليددددددددد  

                      ندددددى فقدددددال لددددد   : أ لددددد  ديندددددد سدددددل  الدددددى الددددديمن : يدددددا رسدددددول هللا ع وسدددددلم  حدددددين أر 
                                    ك ددددددددددد العمددددددددددل القليددددددددددل    ومددددددددددن حكددددددددددم أبددددددددددى ع مددددددددددان الصددددددددددوفى  : األ ددددددددددي  ي

ي ددرى  فهددو مددا  ددي  ال ددوا إ ددي  العددوام وأمددا إمدداال يكددون للددن س فيدد  حدد  بحددال وهددذا 
وهدم عنهدا بمعدزل وال يقد  لهدم عليهدا رؤيدة وال بهدا اعتدداد  عليهم البهم فتبدوا منهم الطاعدات

                           . فذلد ا ي  ال وا 
                                 و دددددددال اسدددددددتاذى العدددددددارف بدددددددام الشدددددددي  علدددددددى عقدددددددل و دددددددد كدددددددان رضدددددددى هللا عنددددددد   

                                                                             دون بعدددددد  مددددددا ي ددددددرى علددددددى  هللا تعددددددالى وكنددددددا نددددددمددددددة الهامددددددا مددددددن عطددددددايلقددددددن الحك
 لسان  من ورده األص ى : 

 وعن  المسير  اليددد  لن  أت ل ددا         ى  وا صددد  و هدد     اسعى  ل ي 
 أورم  من ع دددا   ف نت    أن ر  الى        ا الهدى  يا  مالودا  روحى  ومانحهدد

 ك ى    د   انتسابى    وهذا    فى  ساآ         امرؤ  فى رب    لت    من    يدل   نإ
 أتشرفا     لن    هللا    ب يدددر  نى إ         ال  والذى   مددر  العبدداد  ب ضل  

  ال ا  د  الزهد فى الدنيا 
                                   ن ك دددددددددر علددددددددديهما  أمدددددددددا الحددددددددديل فمبددددددددداح و  ويقصددددددددددون بددددددددد  الزهدددددددددد فدددددددددى الحدددددددددرام 

                                            المددددددددال الحدددددددديل شددددددددكروا هللا بان ا دددددددد  فددددددددى األو دددددددد  التددددددددى يرتضدددددددديها ويقولددددددددون أن 
                                                مدددددددال الصدددددددحابة كدددددددان فدددددددى أو هدددددددم ال فدددددددى   لدددددددوبهم  فبدددددددذلوه  ر يصدددددددا فدددددددى مرضددددددداة

                                        ن الصدددددددددددبر أحسدددددددددددن بصددددددددددداح  ال قدددددددددددر والشدددددددددددكر اليددددددددددد إهللا ويقولدددددددددددون  كدددددددددددذلد 
 بصاح  المال الحيل  .

 و د  ال االمام أحمد بن حنبل فى هذا المقام . الزهد على  ي ة أو    : 



 األول  د ترد الحرام وهو زهد العوام  . 
 وال انى  د ترد ال ضول من الحيل وهو زهد ال وا   .

.                                                                         لدددددددث د تدددددددرد مدددددددا يشددددددد ل العبدددددددد عدددددددن هللا تعدددددددالى وهدددددددو زهدددددددد العدددددددارفين ال ا 
                                 وأ يدددددددددددرا  يعدددددددددددرف الصدددددددددددوفية الزهدددددددددددد فيقولدددددددددددون هدددددددددددو أال ت دددددددددددرح بمو دددددددددددود مدددددددددددن 

 :الدنيا وال تت سف على م قود فيها عمي بقول  تعالى  
 .   فاتوم  وال ت رحوا  بما  تاوم  () لويي ت سوا على ما 

                                  وال ي دددددددددن  دددددددددان أن الددددددددددين االسددددددددديمى يقدددددددددف فدددددددددى سدددددددددبيل كسددددددددد  المدددددددددال ألنددددددددد 
                         ) ف مشددددددوا فددددددىتددددددا  هللا يقددددددول    فهددددددا هددددددو كهددددددد فددددددى الدددددددنيا ور دددددد  فددددددى ا  ددددددرة ز 

                             )  فدددددددداذا  ضدددددددديت الصددددددددية فانتشددددددددروا هددددددددا وكلددددددددوا مددددددددن رز دددددددد  (  كمددددددددا يقددددددددول  مناوب
                            وا مدددددددا تيسدددددددر مدددددددن القدددددددر ن ) فدددددددا ر   وابت دددددددوا مدددددددن فضدددددددل هللا   ويقدددددددول  فدددددددى األر 

                                    رضدددددددددددى و  دددددددددددرون يضددددددددددربون فدددددددددددى األر  يبت دددددددددددون علددددددددددم أن سددددددددددديكون مددددددددددنكم م
                            . وكدددددددددل  مايطلبددددددددد  الددددددددددين   و  دددددددددرون يقددددددددداتلون فدددددددددى سدددددددددبيل هللا (مدددددددددن فضدددددددددل هللا

                                       الحنيدددددددددف هدددددددددو أن يكسددددددددد  المؤمندددددددددون مدددددددددالهم مدددددددددن حددددددددديل وال ي تتندددددددددوا بالددددددددددنيا 
                                 يددددددددر  ا فددددددددى  مراتهددددددددا حيدددددددداة ا  ددددددددرة التددددددددى هددددددددىمهمددددددددا أ بلددددددددت علدددددددديهم وال ينسددددددددو 

 وأبقى  . 
                                           و ددددددددددددد كددددددددددددان أمامنددددددددددددا الصدددددددددددددي  رضددددددددددددى هللا عندددددددددددد  يقددددددددددددول  :  وهللا ألن تقدددددددددددددم 

 الدنيا  . عنقى فتضر  فى  ير حد أح  الى من أن أ و   مرات
                                          و دددددددددددد كاندددددددددددت للصدددددددددددحابة ت دددددددددددارة  وزراعدددددددددددة  وكاندددددددددددت لهدددددددددددم أمدددددددددددوال ولونهدددددددددددا  

                                          وصدددددددددلت الدددددددددى أيدددددددددديهم ولدددددددددم تدددددددددركن اليهدددددددددا  لدددددددددوبهم كمدددددددددا سدددددددددب  القدددددددددول لدددددددددذلد
            فدددددددى                                                                                                                           بهدددددددا وأن قدددددددوا تصدددددددرفوا فيهدددددددا تصدددددددرف المسدددددددت ل ين فدددددددى األر  ولدددددددم ي تتندددددددوا 

                              سدددددددبيل هللا مدددددددا فضدددددددل عدددددددن حا ددددددداتهم منهدددددددا ال بدددددددل كدددددددانوا يدددددددؤ رون علدددددددى أن سدددددددهم 
 اصة  . ولو كان بهم  ص

                                  والوا دددددددددد  أن زهددددددددددد الصددددددددددحابة صددددددددددار مضددددددددددر  الم ددددددددددل ألنهددددددددددم فتحددددددددددت علدددددددددديهم
                            تدددددددروا بز رفهدددددددا و  دددددددروا رضدددددددا  هللا تعدددددددالى علدددددددى ارضدددددددا  ح دددددددو همالددددددددنيا فلدددددددم ي 

                                                        وبدددددددددذلوا األمدددددددددوال طيبدددددددددة بهدددددددددا ن وسدددددددددهم   وال زلندددددددددا ندددددددددذكر موا دددددددددف لهدددددددددم  الددددددددددة
 م فس ل  رسولضى هللا عن  حين  دم كل ما يملد م ل مو ف الصدي  ر 

 



                                        هللا صدددددلى هللا عليددددد  وسدددددلم  ومدددددا أبقيدددددت لدددددد ولعيالدددددد فقدددددال   ومدددددا أبددددددآ مدددددا  دددددال   
                                دددددددف أميدددددددر المدددددددؤمنين ع مدددددددان بدددددددن ع دددددددان الدددددددذىأبقيدددددددت لهدددددددم هللا ورسدددددددول  . أو مو 

                                         هدددددددددددز  دددددددددددي  العسدددددددددددرة ) وعددددددددددددده عشدددددددددددرة ا ف مقاتدددددددددددل  ( بسدددددددددددبعما ة بعيدددددددددددر
                                      محملددددددة بددددددالزاد وأعطددددددى كددددددل مقاتددددددل دينددددددارا مددددددن ذهدددددد  ولددددددم يكتددددددف بهددددددذا بددددددل  ددددددا  
                                بددددددد لف ديندددددددار وصدددددددبها فدددددددى ح دددددددر النبدددددددى صدددددددلى هللا عليددددددد  وسدددددددلم ف  دددددددذ صدددددددلى هللا 

 بها بين يدي  ويقول ما ضر ع مان ما عمل بعدها  . لقعلي  وسلم ي
                                    فالصددددددددددوفية حددددددددددين يدددددددددددعون الددددددددددى الزهددددددددددد ال يدددددددددددعون الددددددددددى الزهددددددددددد مددددددددددن عدددددددددددم

                                   يددددددددددعون الدددددددددى الزهدددددددددد مدددددددددن و دددددددددود   وهدددددددددذا هدددددددددو حقيقدددددددددة الزهدددددددددد   أمدددددددددا  ولودددددددددن
                                   ذ مدددددددددن ال دددددددددا ز أن ي تدددددددددتن الزاهدددددددددد المعددددددددددمالزهدددددددددد مدددددددددن العددددددددددم فهدددددددددو كالعددددددددددم إ

                                           لدددددددو طالددددددددت يدددددددداه المددددددددال ) كدددددددي ان االنسددددددددان ليط دددددددى ان ر ه اسددددددددت نى  ( واالبددددددددتي  
                                بالمددددددال ابددددددتي  كبيددددددر ) ونبلددددددوكم بالشددددددر وال يددددددر فتنددددددة ( ويددددددا سددددددعادة مددددددن ا تددددددازه

 بن اح وما أحسن الدين والدنيا اذا ا تمعا  .

 رابعا  د توطيد القل  على الرحمة والمحبة للمؤمنين  
                               هم رحمددددددددا  بيددددددددنهم كمددددددددا ربدددددددد  بيددددددددنهم برابطددددددددة األ ددددددددوةوصددددددددف هللا المددددددددؤمنين بدددددددد ن 

                        . وهدددددددذه األ دددددددوة تقتضدددددددى المحبدددددددة    دددددددوة (إنمدددددددا المؤمندددددددون إ) فدددددددى  ولددددددد  تعدددددددالى  
                               والتددددددددراحم . و ددددددددد م ددددددددل حبيبنددددددددا المصددددددددط ى  ماعددددددددة المسددددددددلمين بال سددددددددد الواحددددددددد 
                         اذا اشددددددتوى مندددددد  عضددددددو تددددددداعى لدددددد  سددددددا ر ال سددددددد بددددددالحمى  والسددددددهر  . و ددددددا  فددددددى 

                                     .   لددددددددددم يحمددددددددددل هددددددددددم المسددددددددددلمين فلدددددددددديس مددددددددددنهم ()  مددددددددددن الحددددددددددديث الشددددددددددريف  
 و د وصف هللا حبيبنا المصط ى فقال  : 

                               مددددددددا عنددددددددتم حددددددددري  علدددددددديكم  ) لقددددددددد  ددددددددا كم رسددددددددول مددددددددن أن سددددددددكم عزيددددددددز عليدددددددد 
 .   1(بالمؤمنين ر وف رحيم 

                                         ) لدددددددددو كدددددددددان لدددددددددى دعدددددددددوة مندددددددددا ابدددددددددن حنبدددددددددل رضدددددددددى هللا عنددددددددد  يقدددددددددول وكدددددددددان اما
                                  و ددددددد حددددددال ألن فددددددى صدددددديحة صدددددديح الرعيددددددة  (لدددددددعوت للددددددوالى بصدددددديح المسددددددت ابة 

 على تعميم الدعا  للمسلمين  د لتروي  ت السنة المحمدية المطهرة ح
                                                 

1
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                                  ن وسددددددهم علددددددى التددددددراحم والتماسددددددد  . و ددددددا مددددددن منا دددددد  أميددددددر المددددددؤمنين عمددددددر بددددددن
                                 ال طددددددددا  رضددددددددى هللا عندددددددد  أندددددددد  كددددددددان اذا نددددددددزل بددددددددالمؤمنين بددددددددي  ال يضددددددددحد  دددددددد  

 حتى يرت   ذلد البي   .

  امسا  د  التحلى  بمكارم األ يي 
                                وهددددددددددذه القاعدددددددددددة هددددددددددى  مدددددددددداآ ال ضددددددددددا ل كلهددددددددددا    و ددددددددددد امتدددددددددددح هللا حبيبنددددددددددا  

                                    المصدددددددددط ى بقولددددددددد  تعدددددددددالى ) واندددددددددد لعلدددددددددى  لددددددددد  ع ددددددددديم  ( و دددددددددال صدددددددددلوات هللا
                            نمدددددددا بع دددددددت ألتمدددددددم مكدددددددارم األ ددددددديي و دددددددال أدبندددددددى ربدددددددى ف حسدددددددن إوسددددددديم  عليددددددد  

 ت ديبى  .
                                       ولددددددددددن يكدددددددددددون المدددددددددددؤمن متحليدددددددددددا بمكدددددددددددارم األ ددددددددددديي حتدددددددددددى يت لددددددددددد  بدددددددددددال ل  

                               هللا عنهددددددددا  النبددددددددوى الوددددددددريم  . و ددددددددد سدددددددد لت أم المددددددددؤمنين السدددددددديدة عا شددددددددة رضددددددددى
                                       عدددددددن  لقددددددد  صدددددددلى هللا عليددددددد  وسدددددددلم  فقالدددددددت  كدددددددان  لقددددددد  القدددددددر ن يرضدددددددى برضددددددداه
                                   ويسدددددددد   بسدددددددد ط  . ومددددددددا أحلددددددددى مددددددددا  الدددددددد  حبيبنددددددددا المصددددددددط ى صددددددددلى هللا عليدددددددد 

                                    الندددددددداس بدددددددد موالوم  فسددددددددعوهم ببسدددددددد  الو دددددددد  وحسددددددددن  وسددددددددلم : أنددددددددتم لددددددددن تسددددددددعوا
                                     ن مكددددددددارم اال دددددددديي منحصددددددددرة فددددددددى  ولدددددددد  صددددددددلىإال لدددددددد  . و ددددددددد  ددددددددال العددددددددارفون 

                              . م حتدددددددى يحددددددد  أل يددددددد  مدددددددا يحددددددد  لن سددددددد   () ال يدددددددؤمن أحددددددددك هللا عليددددددد  وسدددددددلم
                                 كمدددددددا  دددددددالوا أن االسدددددددتقامة تنهدددددددى عدددددددن الشدددددددر والصددددددديح يددددددد مر بدددددددال ير . وذهبدددددددوا 
                                 الدددددددددى ان التصدددددددددوف  لددددددددد  فمدددددددددن زاد عليدددددددددد فدددددددددى ال لددددددددد  فقدددددددددد زاد عليدددددددددد فدددددددددى 

 التصوف  .
                            و هددددددد   د  هللاوروى ان أميدددددددر المدددددددؤمنين امامندددددددا علدددددددى بدددددددن أبدددددددى طالددددددد  كدددددددرم  

                                       اليدددددد  فددددددر ه اه  انيددددددا و ال ددددددا فلددددددم ي بدددددد     فقددددددامي بدددددد  فدددددددع فلددددددم لدددددد دعددددددا  يمددددددا 
                فمدددددددددا حملدددددددددد                        )  دددددددددالال نعدددددددددم  فقددددددددد  ط عا فقدددددددددال )  أمدددددددددا تسدددددددددم  يدددددددددا يم (مضددددددددد

                                    ) أمدددددددد  ف نددددددددتأمنددددددددت عقوبتددددددددد فتواسددددددددلت فقددددددددال  فقددددددددال ى (علددددددددى تددددددددرد  ددددددددواب
                            .  وبهدددددددذا  ال لددددددد  الودددددددريم  ابدددددددل االمدددددددام كدددددددرم هللا و هددددددد    حدددددددر لو ددددددد  هللا تعدددددددالى  (

 .  (نة السي ة أول د لهم عقبى الدار ة بالحسنة ) ويدر ون بالحسيالس
 



 :صوفية فى نشر مباد هم سبيل ال  
                                      ي  دددددددددددذ الصدددددددددددوفية فدددددددددددى تلقدددددددددددين مبددددددددددداد هم وتعلدددددددددددم  دابهدددددددددددم لمريدددددددددددد التصدددددددددددوف 

 بالوسا ل ا تية  : 
 د التواصى بالح  أ 
                                      ن لدددددددددددم تشددددددددددد لها بدددددددددددالح  شددددددددددد لتد إمدددددددددددن حكدددددددددددم الصدددددددددددوفية  دددددددددددولهم   ن سدددددددددددد  

                                                      و ددددددددددد علمنددددددددددا حبيبنددددددددددا المصددددددددددطى صددددددددددلى هللا عليدددددددددد  وسددددددددددلم أن مددددددددددنبالباطددددددددددل 
                                         الصدددددددددالحينتركددددددددد  مددددددددداال يعنيددددددددد    كمدددددددددا علمندددددددددا صدددددددددحب    سددددددددديم المدددددددددر إحسدددددددددن 

                                            ى الددددددددددنياذا رأيدددددددددتم الر دددددددددل أوتدددددددددى زهددددددددددا فدددددددددإالدددددددددذين  تددددددددداهم هللا الحكمدددددددددة فقدددددددددال 
 لقن الحكمة  .يومنطقا فا تربوا من  فان  

                          ة مدددددددن يشدددددددا  ومدددددددن يدددددددؤت الحكمدددددددة مددددددد) يدددددددؤتى الحكو دددددددا  فدددددددى القدددددددر ن الودددددددريم  
                            و ددددددددددال العلمددددددددددا  الحكمددددددددددة هددددددددددى العلددددددددددم الندددددددددداف   .   1(فقدددددددددددأوتى  يددددددددددرا ك يددددددددددرا 

                                     لندددددددداس بدددددددد  عددددددددن الباطددددددددل وعددددددددن الل ددددددددواتواصددددددددون بددددددددالح  ليشدددددددد لوا والصددددددددوفية ي
 الذى ال فا دة من  و د  ال تعالى  : 

                                                                  ) والعصدددددددددددر ان االنسدددددددددددان ل دددددددددددى  سدددددددددددر اال الدددددددددددذين  مندددددددددددوا وعملدددددددددددوا الصدددددددددددالحات 
 .  2(وتواصوا بالح  وتواصوا بالصبر 

   د  البيعة  
                                   وللتوصدددددددل الدددددددى التواصدددددددى بدددددددالح  بهمدددددددة وصددددددددي وعزيمدددددددة يبددددددداي  المتددددددداب  مدددددددنهم  

                                   امامدددددددا أرشدددددددد منددددددد  فدددددددى أمدددددددر الددددددددين علدددددددى طاعدددددددة هللا ورسدددددددول   ويت دددددددذه أسدددددددتاذا
                               يدددددددد تمر بدددددددد مره ويكددددددددون هددددددددذا االسددددددددتاذ  ددددددددد استرشددددددددد مددددددددن  بلدددددددد  بامددددددددام   ددددددددر  . 
                                     وهكددددددددددذا الددددددددددى أن يصددددددددددل األتبدددددددددداآ الددددددددددى سددددددددددادتنا الصددددددددددحابة فسدددددددددديدنا رسددددددددددول هللا 

 وسلم  . صلى هللا علي 
 يدنا رسول هللا والبيعةأمر شرعى  ابت فى الدين من أفعال س 

                                                 
1
 من سورة البقرة . 269اآلية   - 
2
 ر .من سورة العص 3،  2، 1اآليات    



                                         صددددددددددلى هللا عليدددددددددد  وسددددددددددلم  .  وأ والدددددددددد  و ددددددددددد  بددددددددددت بددددددددددالقر ن الوددددددددددريم مبايعتدددددددددد 
                                      الصدددددددددددحاب  تحدددددددددددت الشددددددددددد رة وهدددددددددددذا ال يندددددددددددافى سددددددددددداب  ايمدددددددددددانهم بدددددددددددل يؤكدددددددددددده

                                     المبدددددددايعين  . كمدددددددا بدددددددين  ويو قددددددد    وامتددددددددح هللا تعدددددددالى هدددددددذه البيعدددددددة ورضدددددددى عدددددددن
                                             وع ددددددددم شدددددددد نها   وان مبايعددددددددة سدددددددديدنا رسددددددددول هللا صددددددددلى هللا عليدددددددد   طددددددددر البيعددددددددة

 وسلم هى مبايعة هللا فقال تعالى   :
                                            ديهم فمددددددددددددن نمددددددددددددا يبددددددددددددايعون هللا يددددددددددددد هللا فددددددددددددوي ايددددددددددددإان الددددددددددددذين يبايعونددددددددددددد  ) 

                                         أوفددددددددى بمددددددددا عاهددددددددد عليدددددددد  هللا فسدددددددديؤتي  نكددددددددث فانمددددددددا ينكددددددددث علددددددددى ن سدددددددد  ومددددددددن
 .   1(ا را ع يما  

                                             ذ يبايعوندددددددددددددد تحدددددددددددددت إالمدددددددددددددؤمنين  ) لقدددددددددددددد رضدددددددددددددى هللا عدددددددددددددنو دددددددددددددال أيضدددددددددددددا   
                                           دددددددددددابهم فتحددددددددددداأالشددددددددددد رة فعلدددددددددددم مدددددددددددافى  لدددددددددددوبهم فددددددددددد نزل السدددددددددددكينة علددددددددددديهم و 

 .    2( ريبا  
                                                و بتددددددددددددددت بددددددددددددددالقر ن الوددددددددددددددريم مبايعددددددددددددددة النبددددددددددددددى صددددددددددددددلى هللا عليدددددددددددددد  وسددددددددددددددلم 

 وال يقددددددددددتلن                           شددددددددددي ا وال يسددددددددددر ن وال يددددددددددزنين  للمؤمنددددددددددات علددددددددددى أال يشددددددددددركن بددددددددددام
                                           وال يعصددددددددددين   بددددددددددين أيددددددددددديهم وأر لهددددددددددن  أوالدهددددددددددن وال يدددددددددد تين ببهتددددددددددان ي تريندددددددددد

                      ن البيعدددددة كاندددددت تحصدددددل باعطدددددا  اليدددددد و بدددددول المي ددددداي  الدددددذى أ. و بدددددت فدددددى معدددددروف 
                                        سددددددديدنا ي  دددددددذه سددددددديدنا رسدددددددول هللا علدددددددى المبددددددداي     يددددددددل علدددددددى ذلدددددددد مدددددددا فعلددددددد 

                                 رسدددددددول هللا صددددددددلى هللا عليدددددددد  وسددددددددلم  مددددددددن أنددددددد  فددددددددى بيعددددددددة الشدددددددد رة وضدددددددد  يددددددددده 
                                             كدددددددداناليسدددددددرى علددددددددى يدددددددده اليمنددددددددى الشددددددددري ة  و دددددددال وهددددددددذه يددددددددد ع مدددددددان   حيددددددددث 

                                  فددددددى مكددددددة ي دددددداو  أهلهددددددا علددددددى الصددددددل  فددددددى عددددددام الحديبيددددددة فددددددى السددددددنة السادسددددددة
 من اله رة  . 

فهدى ت ديدد العهدد المرسدلين ومؤدى ما تقدم ان البيعة على الطاعة أمر شرعى مدن سدنة سديد 
 ير بالمي اي الدينى وتقوية للرابطة وتذك

                                                 
1
 من سورة الفتح .10اآلية  - 
2
 من سورة الفتح . 18اآلية  -  



                              مامدددددددا أعطددددددداه صددددددد قة يدددددددده إ)  مدددددددن بددددددداي  وسدددددددلم  ولدددددددذلد يقدددددددول صدددددددلى هللا عليددددددد 
 ويقول هللا تعالى  :   ن استطاآ  (إو مرة  لب  فليطع  

  مامهم " فالبيعة من اسس الدين واالمامة كذلد . إ"يوم يدعوا كل اناس ب
  د د الصحبة  
                                   ذ همدددددددددا فدددددددددى إ)  دددددددددانى أ ندددددددددين تعدددددددددالى  بالصدددددددددحبة فدددددددددى  ولددددددددد  الودددددددددريم  ندددددددددوه هللا 

                                                وبدددددددددددين بدددددددددددذلد شددددددددددد قة  ن هللا معندددددددددددا  (إذ يقدددددددددددول لصددددددددددداحب  ال تحدددددددددددزن إال دددددددددددار 
                                                        ى الرسدددددددول صدددددددلى هللا عليددددددد  وسدددددددلم علدددددددى مدددددددن كدددددددان بصدددددددحبة وهدددددددو الصددددددددي  رضددددددد

                                     هللا عندددددددد  . و ددددددددد  ددددددددا  فددددددددى سددددددددورة الوهددددددددف ان سدددددددديدنا موسددددددددى عليدددددددد  السدددددددديم 
                                 تبعددددددد علددددددى أن تعلمددددددن ممددددددا علمددددددت أ) هددددددل م   ددددددال لسدددددديدنا ال ضددددددر عليدددددد  السددددددي

                                 وكيدددددف تصدددددبر علدددددى مدددددا لدددددم تحددددد   *ال اندددددد لدددددن تسدددددتطي  معدددددى صدددددبرا  ددددد * رشددددددا
                                         ددددددددال * هللا صددددددددابرا وال أعصددددددددى لددددددددد أمددددددددرا  ن شدددددددداإ ددددددددال سددددددددت دنى  *بدددددددد   بددددددددرا 

 .  ى عن شى حتى أحدث لد من  ذكرا  (ن اتبعتنى في تس لنإف
                                                 قدددددددددددم أن الصددددددددددحبة فددددددددددى الدددددددددددين مطلوبددددددددددة لتزكيددددددددددة الددددددددددن سويسددددددددددت اد ممددددددددددا ت 

                                                ولطلدددددددد  المزيددددددددد مددددددددن العلددددددددم الربددددددددانى فددددددددان سدددددددديدنا موسددددددددى عليدددددددد  السدددددددديم مدددددددد  
                                              رسدددددددددالت  لدددددددددم يزهدددددددددد فدددددددددى أن يسدددددددددتزيد مدددددددددن العلدددددددددم الربدددددددددانى الدددددددددذى كدددددددددان عندددددددددد
                                 ال ضددددددددر عليدددددددد  السدددددددديم حيددددددددث بددددددددين القددددددددر ن اندددددددد  كددددددددان عبدددددددددا مددددددددن عبدددددددداد هللا

                                      )  تيندددددددداه رحمددددددددة مددددددددن عندددددددددنا وعلمندددددددداه  ن الصددددددددالحين و ددددددددال هللا تعددددددددالى فددددددددى شدددددددد
 .  من لدنا علما  (

                                   ون علددددددددددى الصددددددددددحبة الصدددددددددداد ة أهميددددددددددة كبددددددددددرى فددددددددددى تربيددددددددددة والصددددددددددوفية يعلقدددددددددد 
                                        الن ددددددددوس ورياضددددددددتها فددددددددى السددددددددلود الددددددددى هللا ويددددددددذهبون الددددددددى أن المددددددددؤمن يحتددددددددا 

                           وندددددد  راشددددددد فددددددى الدددددددين يريدددددد  عيددددددو  ن سدددددد  ورعوناتهددددددا ويعامددددددام إفددددددى تربيتدددددد  الددددددى 
                                                                   فددددددددى سددددددددلود طريدددددددد  القدددددددددوم ويددددددددذهبون الددددددددى أن الشددددددددد ر اذا نبددددددددت بن سدددددددد  ولدددددددددم

                                   ذا لدددددددم يكدددددددن لددددددد  اسدددددددتاذإيسدددددددتنبت  أحدددددددد يدددددددوري ولونددددددد  ال ي مدددددددر وكدددددددذلد المريدددددددد 
 ر  ب  ال ي ى  من  شى   . يت 



                                       ) ال تنقدددددددددددلعنددددددددددد   ومدددددددددددن حكدددددددددددم االمدددددددددددام أبدددددددددددى الحسدددددددددددن الشددددددددددداذلى رضدددددددددددى هللا
                                     ال حيددددددددددث تدددددددددد من معصددددددددددية هللاإال حيددددددددددث تر ددددددددددو  ددددددددددوا  هللا وال ت لددددددددددس إ دددددددددددميد 

                              ال مددددددددنإ وال تصددددددددطف لن سددددددددد ال مددددددددن تسددددددددتعين بدددددددد  علددددددددى طاعددددددددة هللاإوال تصددددددددح  
 . (تزداد ب  يقينا 

                                       ويع بنددددددددى مدددددددددا  الددددددددد  اسدددددددددتاذى العدددددددددارف بدددددددددام الشدددددددددي  علدددددددددى عقدددددددددل رضدددددددددى هللا 
 عن  فى هذا المقام  : 

 ت  عن  السير دزا   بالروح   يؤدبها     ذا  لم  يكن  للن س  شي   ل   هدى     إ
 سوى  ماهر  يدرى  الميحة  فى البحر        ه    ال ضم  ونو  وال  يعبر  البحدر  

 يسرى    و ة  التيار  ما نورهادعلى  م     ولوال  اتصدددال الوهربا   ب صلها  
 كما تع بنى حكمة أمير الشعرا  شو ى رحم  هللا اذ يقول  : 

 ا دددلروحد  بالنطس  المداوين  فمن         م دتطلبهحين   شتى    اساة   سمد
    الحسنى  .ا) د ( ذكر هللا تعالى ب سم 
                                           ليدددددددددد  إا مدددددددددد  العددددددددددارفون علددددددددددى أندددددددددد  ال ي مدددددددددد  العبددددددددددد علددددددددددى ربدددددددددد  ويوصددددددددددل   
                                                      ال ذكددددددددر هللا تعددددددددالى والمداومددددددددة عليدددددددد  و لددددددددوه القلدددددددد  بدددددددد  كمددددددددا كانددددددددت األنبيددددددددا إ

                            ت عدددددددل ذلدددددددد وتبعدددددددتهم األوليدددددددا  . و دددددددد حدددددددث القدددددددر ن الودددددددريم علدددددددى ذكدددددددر هللا ذكدددددددرا
                                ) يدددددددددا أيهدددددددددا الدددددددددذين  مندددددددددوا اذكدددددددددروا هللا ذكدددددددددرا ك يدددددددددراك يدددددددددرا فدددددددددى  ولددددددددد  تعدددددددددالى  

                         و ولدددددددد  تعددددددددالى   ( و ولدددددددد  تعددددددددالى ) فدددددددداذكرونى أذكددددددددركم  (  وسددددددددبحوه بكددددددددرة وأصدددددددديي
                                      د هللا لهددددددددددم م  ددددددددددرة وا ددددددددددرا ع يمددددددددددا  (والددددددددددذاورين هللا ك يددددددددددرا والددددددددددذكرات أعدددددددددد ) ...

                                                    ) وأذكددددددر ربددددددد فددددددى ن سددددددد ى عددددددن ال  لددددددة فددددددى م ددددددل  ولدددددد  تعددددددالى  ونهددددددى هللا تعددددددال
                                تضدددددددددرعا و  يدددددددددة ودون ال هدددددددددر مدددددددددن القدددددددددول بال ددددددددددو وا صدددددددددال وال تودددددددددن مدددددددددن 

                               كمددددددددا دعددددددددت السددددددددنة النبويددددددددة الددددددددى ذكددددددددر هللا   فقددددددددد ورد عددددددددن أبددددددددى ال ددددددددافلين (
                                       رسدددددددددول هللا صدددددددددلى هللا عليددددددددد  وسدددددددددلم  أال )  دددددددددالالددددددددددردا  رضدددددددددى هللا عنددددددددد   دددددددددال 

                                        زكاهددددددا عنددددددد ملدددددديككم وأرفعهددددددا  فددددددى در دددددداتوم  و يددددددر مددددددن أانبدددددد كم ب يددددددر أعمددددددالوم و 
                            بوالقددددددددددوا عدددددددددددوكم فتضددددددددددربوا أعنددددددددددا هم ويضددددددددددر الددددددددددذه   والددددددددددوري وأن تعطددددددددددا  إ

 ل                                  . وهددددددذا ال يقلدددددد  رسددددددول هللا  ددددددال ذكددددددر هللا تعددددددالى  (أعنددددددا وم  ددددددالوا  : مددددددا ذاد يددددددا 
 من شرف م اهدة األعدا  بل يبين علو در ة الذاورين  . 



                              وورد عدددددددددن أندددددددددس رضدددددددددى هللا عنددددددددد   دددددددددال  :   دددددددددال رسدددددددددول هللا صدددددددددلى هللا عليددددددددد 
 .   د يقول هللا هللا  () ال تقوم الساعة على أحوسلم  

                                  والدددددددددذكر علدددددددددى ضدددددددددربين ذكدددددددددر اللسدددددددددان وذكدددددددددر القلددددددددد     فدددددددددذكر اللسدددددددددان بددددددددد  
                                    اذا كددددددددان والتدددددددد  ير لددددددددذكر القلدددددددد  فدددددددد ...ذكددددددددر القلدددددددد  يصددددددددل العبددددددددد الددددددددى اسددددددددتدامة

 الوامل فى وص   . وأنشد بعضهم  :  فهو د ذاور بلسان  و لب العب
 وا  اكر  لبى  وسرى  وروحى  عند  ذ         ما ان  ذكرتد  اال  هم  يز دددرنى  

 ياوا  اددار د  والتذكدداد  ويحدأي        بى    ند  يهتف ددحتى  كان  ر يبا  م
                                         ال هللافددددددددددى مقابلتدددددددددد  الددددددددددذكر حيددددددددددث  دددددددددد عددددددددددل ومددددددددددن  صددددددددددا   الددددددددددذكر اندددددددددد  
                           وفددددددددى   بددددددددر ان  بريددددددددل عليدددددددد  السدددددددديم  ددددددددال  تعددددددددالى  ) فدددددددداذكرونى  أذكددددددددركم  (

                      د  مدددددا لدددددمأعطيدددددت  امتددددد ن هللا تعدددددالى يقدددددول  :لرسدددددول هللا صدددددلى هللا عليددددد  وسدددددلم  :  ا
                                                         فقدددددددال   ولددددددد   تعدددددددالى  ال ومدددددددا ذاد  يدددددددا  بريدددددددل  :األمدددددددم  فقدددددددأعددددددد   أمدددددددة  مدددددددن 
 لم  يقل  هذا  ألحد  ير  هذه األمة  .   ) فاذكرونى  اذكركم  (

                              ) ت قدددددددددددوا  الحدددددددددديوة  فددددددددددى  ي ددددددددددة  موالنددددددددددا الحسددددددددددين رضددددددددددى هللا عندددددددددد    و ددددددددددال
                                ال فدددددددداعلمواا     . فددددددددى الصددددددددية  والددددددددذكر  و ددددددددرا ة القددددددددر ن   فددددددددان و دددددددددتم و أشدددددددديا

 .   البا  م ل   ( نأ
                                  والددددددددددذكر لدددددددددد  أسددددددددددرار عليددددددددددا  وهددددددددددو يددددددددددورث وال شددددددددددد محبددددددددددة هللا كمددددددددددا يددددددددددورث 

                                     الدددددددذاورون  هللا ك يدددددددرا ندددددددور المعرفدددددددة  وصددددددددي الصدددددددلة بدددددددام وحددددددديوة المنا ددددددداة    و 
                                      ى العدددددددارف لمأل األعلدددددددى  . ويقدددددددول أسدددددددتاذلقدددددددة  بددددددداعيعيشدددددددون بابددددددددان أرواحهدددددددا  م

 :      1بام  الشي  على عقل فى حكم  الملهمة 
 القلو   صع   المنال    وأوتمال         وتحال  العيددون  أيسر  شى    ا  و 

 ال  ددددال ع  ال  دووفا   لل           هود  ددر  ور بة  وشددهو  ذك
 ويقول  رضى هللا عن   فى محبة  هللا  وانس  ب   :

                                                 
1
                                                                       ـ  له ترجمة وديوان مطبوع بمطبعةة الحلبةى باسةم اا السةمو الروىةى فةى األدف الصةوفى    جمعةه األسةتاح السةيد لىمةد عبةد المةنعم              

 عبدالسالم الحلوانى  . 



 رأيتد  لى  من  الدنيدددا  ك يددلى          ولم  أر  يددر  ركند  من  مقيددل 
 وأدركت  الحقيقدددة  فى  م ددولى   ت نبت  الشددددكود  فما  عرتندى        

 محبة  من  دليددددددل عارفيددددها          فلم  أر  كلوفتشت  العدددلوم  و 
 قى  مشدددكاة   لبى          على  أنوارها  القى  وصدددددولى لمحبددددة   ا

 ال حدددول  ولى  من مشري  االيمددان    عددلم           سموت   ب   على  كل  
 ددلومى  فى  الورى  ن حات  ربى           فمدددا  بل وا   مذا ى  أو  شمولدىعد

 كما يقول  :
 س بي  ن دد فعشت ت  هددوى  ن سى تل  

 االنس   الى     تهيتو افيت  أنسى  فان                                            
 وما  أت ذت  روحى  سدددوى  هللا   ايدة  

 فتم  الهدددى  للروح  والقل   والحس                                             
 رفعت  بذكر  هللا  فوي  الورى  رأسى              الم رون  ع با  رؤوسهم   دن  رفا  و 

 أصون  ب   ن سى  عن  الزيغ  والدس            عقيدة     ى ددر ن  ن سدوتو ت  بالق
 فسنة   دير  ال ل   فى  شربها  ك سى  وتصببوا              الطي الناس  ر   دن  شا  و 

 تهيى    لأل رى  وفى  فوتهدا عرسى       الدنديا  فتلد   م دازة        ولم  أعشد 
 ددرت  مركدد   األ دددار  معدد   علددى اليددبس             عبددده    ن  عددن   لدد  دذا  رضددى الرحمددإ

 ويقول كذلد  : 
 وارا  د تى  ال ددرفنا  من أين  ندوع             كرنا  دد    فسدد د  شربنا  من  حب

 ارى  ددحي  وكنا    ددى  دبيقين  اله            روى   دددكرامة  نددود لنا  دار  ال
  لقنا  أسارى   ار  الهوى دددي  فى              ا  دفان    نهيم    اذا     أعدددذرونا

 كارى  دنكن  بس    ولم  كارى دددس             الو س  شر   فى دوترانا  من حيث  ن
 أزارا    ا ددددعلين   بالتقى   ونرى             كل  ناد     فى   لمددلى  بالعدددنتح

 ال  يتوارى     فهو    نور ددال   ت هر             ا  دددفين الوواو      م ل    فقلو  
مدن صدورهم  ويريندا صدورة رى الصدوفية  الماضديين يرة ي ددد ذكدوهو بهذه األبيات الصوفية  الن

هللا  وطاعتد  ال تبدارى  ولعدل الو يدر مدنكم ر ه وا تمد   و د  كانت همت  رضى هللا عن  فى ذكر
 ب   واستم   الي  



                         مدددددددارس 24ولمدددددددس فضدددددددل  فدددددددى التصدددددددوف   و دددددددد انتقدددددددل الدددددددى الددددددددار البا يدددددددة فدددددددى 
                    سددددددالوين فددددددى عصددددددرنا الحاضددددددر    و ددددددد أ ددددددذت عنددددددد  وكددددددان منددددددارا لل  1948سددددددنة 

                     بحمددددددددد هللا ال قدددددددد  والقددددددددرا ات والتصددددددددوف    وكددددددددان أحددددددددد اال مددددددددة الددددددددذين أن بددددددددتهم 
                       الطريقدددددددددة ال ليليدددددددددة  لشدددددددددي ها ولدددددددددى هللا العدددددددددارف بدددددددددام  طددددددددد  عصدددددددددره  سددددددددديدى  

                     ر بالز ددددددددازي  . وتربددددددددى  فددددددددىن ضددددددددريح  األنددددددددو محمددددددددد أبددددددددى  ليددددددددل سدددددددداو الشددددددددي 
                        طريقتدددددددد   علددددددددى يددددددددد العددددددددارف بددددددددام اسددددددددتاذى  األ ددددددددل ولددددددددى هللا وصدددددددداح   اليددددددددد 
                        الطدددددددددولى علدددددددددى سددددددددديدى عبدددددددددد السددددددددديم الحلدددددددددوانى   ددددددددددس  هللا  سدددددددددره  و دددددددددزاه هللا

                        و مدددددددن  ل دددددددا  الشدددددددي  رضدددددددى هللا عنددددددد  و دددددددد عندددددددى وعدددددددن المسدددددددلمين  يدددددددرا  وهددددددد
                         دا  السدددددددددلود  الصدددددددددوفى  حيدددددددددث كدددددددددان طيددددددددد  هللا  دددددددددراه  امامدددددددددا  أ دددددددددذت عنددددددددد 

                  للسدددددددالوين  فدددددددى  عصدددددددرنا  الحاضدددددددر  وانتقدددددددل رضدددددددوان هللا عليددددددد  الدددددددى  دددددددوار ربددددددد  
 .     1944أوتوبر    10الوريم  فى  

 ان  كل  وداد  دددت نى  اليد  عن      ا    د  أسديتها    دد  بيضدي  من    كم 
 سلوت  م   األرواح  فى  األ ساد          ا  دداوليته ا  دصنا ع  االل     كردش

ان                      ربين  ألبدينمو د  و دت  من  وا بى  أن  انوه بشيو ى  الصوفية  ال
نهدددددددددا دعدددددددددوة الحددددددددد                       ن تقدددددددددادم عهددددددددددها  أل ة ال تدددددددددزال با يدددددددددة واالصدددددددددوفي الددددددددددعوة

                 وألعتدددددرف  ب ضددددددلهم  علددددددى وأل ددددددر انددددددى  مدددددددين  لهددددددم  بددددددو  تى  هددددددذه  بيددددددنكم  وهددددددى 
             و  دددددة  كريمدددددة  أعتدددددز  بهدددددا  وأحمدددددد  هللا  عليهدددددا  ومدددددا كندددددت  التشدددددرف  بهدددددا  لدددددو لدددددم 

                    والحمددددددد م  الددددددذى  هدددددددانا  لهددددددذا ومددددددا كنددددددا  لمهتدددددددى  لددددددوال ان يهي ددددددونى  لهددددددا     
 هدانا هللا  .  

 :كيف  ت تار استاذد المربى 
                بيندددددا  فيمدددددا تقددددددم  ان المدددددؤمن  البدددددد  لددددد   مدددددن  را دددددد  يربيددددد   فدددددى  سدددددلوك   الدددددى هللا 

                   ا  وعمدددددددددي  ا دا ويريددددددددد   عيدددددددددو   ن سددددددددد   ورعونتهدددددددددا  ويلقنددددددددد   روحدددددددددا  وعلمددددددددد
                  االسددددددددديمية الصدددددددددحيحة  المورو ددددددددد   عدددددددددن حبيبندددددددددا  المصدددددددددط ى  صدددددددددلى هللا عليددددددددد   

              تذة     ي دددد   ان  ي  ددددذ االنسددددان  علومدددد   المدنيددددة علددددى أسددددا وسددددلم  .  وكمددددا  تعلددددم 
           يرة  نافددددذة  . وصدددد ة ديندددد   علمددددا  وعمددددي  عددددن مددددر   ناضدددد   ذى روح  عاليددددة  وبصدددد

 ) هو  ذلد  الذى  يربي   الح   من ص ره ابن ال وزى  فقال  ا  المربى  بينها هذ



                         الصددددددبيان كاندددددد  فددددددى الصددددددبا شددددددي   ينبددددددو  عددددددن  عددددددن اللط ولددددددة  معتددددددز افتددددددراه فددددددى 
                     رى الرذا دددددددل  وي دددددددزآ  مدددددددن النقدددددددا    دددددددم ال تدددددددزال شددددددد رة همتددددددد   تعلدددددددو حتدددددددى  يددددددد

العمدل  سداآ فدى    فهدو حدري   علدى العلدم مدنكم  علدىأ صدان الشدبا  مرها  متهدال علدى
ن الربدانى كيدف ي  دذ بيدده  ا طل  ال ضا ل   ا ف من النقا    ولو رأيت  التوفيد   وااللهدام

من   فلو  مل  حتى ال يراه ويست دم   فى ال ضا ل  ويستر ع ن هم إع ر ويمنع   من ال ط  
 .   النبوة توتس  لد لت  فى كسب   ( تصورت

                       ال باسدددددددددتعداد إوأندددددددددتم تدددددددددرون مدددددددددن هدددددددددذا أن األسدددددددددتاذ ال يتددددددددد تى ارشددددددددداده  النددددددددداف   
                       فطدددددددرى فيددددددد  وبعنايدددددددة الهيدددددددة تواتيددددددد  في تصددددددد  هللا ب ضدددددددل   وي علددددددد  ميسدددددددرا  لمدددددددا

                           الحدددددددد  بددددددددالعلم والعمددددددددل وسددددددددطوة النددددددددور لدددددددد  لدددددددد  مددددددددن تو يدددددددد  ال لدددددددد  الددددددددى 
 الروحى الذى يمشى ب  فى الناس  . 

                          و ددددددددددد شددددددددددرط العددددددددددارفون أن يتددددددددددوافر لدددددددددد  ذوي صددددددددددري   وعلددددددددددم صددددددددددحي  وهمددددددددددة 
                  عاليددددددة وحالددددددة مرضددددددية  وبصدددددديرة  نافددددددذة  . و ددددددالوا ان مددددددن العيمددددددات الدالددددددة عليدددددد 
                    السدددددد ا   وحسددددددن ال لدددددد   والشدددددد قة  علددددددى  لدددددد  هللا  وعدددددددم االنكبددددددا  علددددددى  مدددددد  

                         عدددددددددرا  إالددددددددددنيا وم انبدددددددددة الددددددددددعوى وعددددددددددم الشدددددددددكوى مدددددددددن ضدددددددددي  العدددددددددي  أو 
                         كمددددددا  ددددددالوا  نكسددددددار  لبدددددد  مدددددد  هللا و هددددددور البركددددددة والصدددددديح فددددددى اتباعددددددا  الندددددداس و 

  بار بال ي   .ليس من الزم  الورامات وال اإل
                          و ددددددد يقددددددول  ا ددددددل وكيددددددف  لددددددى ان أ ددددددف علددددددى حيدددددداة األسددددددتاذ وانددددددا اصدددددد ر مندددددد  

                              سدددددددددنا وال دددددددددوا  سدددددددددهل فانددددددددد  فدددددددددى الوسددددددددد  أن يقتددددددددددى الصددددددددد ير فدددددددددى ا تيدددددددددار
                           رشددددددد والصدددددددي فددددددى الدددددددين فددددددانهمأسددددددتاذه بمددددددن هددددددم أوبددددددر مندددددد  سددددددنا مددددددن ذوى ال

                          ال بعدددددددد  الت بدددددددت مدددددددن أنددددددد  أهدددددددل الرشدددددددادهم فدددددددى سدددددددلوكهمإال يت دددددددذون  أمدددددددامهم  
 الى هللا  .

                          و ددددددددد  ددددددددال أبددددددددو علددددددددى ال ق ددددددددى الصددددددددوفى   لددددددددو ان ر ددددددددي  مدددددددد  العلددددددددوم كلهددددددددا 
                          ال يبلدددددددددغ مبلدددددددددغ الر دددددددددال اال بالرياضدددددددددة مدددددددددن شدددددددددي  أووصدددددددددح  طوا دددددددددف النددددددددداس 

                          مدددددددام مدددددددؤد  ناصددددددد  ومدددددددن لدددددددم ي  دددددددذ أدبددددددد  مدددددددن أسدددددددتاذ يريددددددد  عيدددددددو  أعمالددددددد  إ
 ورعونات ن س  ال ي وز اال تدا  ب  فى تصحي  المعاميت  . 

 



  
                                     وف  ددددددددم اتصددددددددلوا وك يددددددددرا  مددددددددا اعتددددددددر  المعترضددددددددون علددددددددى بعدددددددد  أ مددددددددة التصدددددددد

 تهم  ال ير كل ال ير  .بهم فو دوا فى صحب

  :أ ر التربية الصوفية فى ن سى 
                                                             أتحدددددددددددددث بنعمددددددددددددة هللا وأ ددددددددددددول أن التربيددددددددددددة الصددددددددددددوفية زادتنددددددددددددى ايمانددددددددددددا  بددددددددددددام

                                                                                   كي عليددددددد  وشدددددددو ا  اليددددددد  ورضدددددددا  بقضدددددددا    وتسدددددددليما  لددددددد  كمدددددددا و قدددددددة فيددددددد  وتدددددددو 
                                                  وسدددددددددلم  و دددددددددوت يقيندددددددددى يدددددددددة برسدددددددددول هللا صدددددددددلى هللا عليددددددددد و قدددددددددت صدددددددددلتى الروح

                                                                وسددددددديم  عليددددددد  مندددددددة هللا عليندددددددا والرحمدددددددة المهدددددددداة اليندددددددا    هدددددددذا ب نددددددد  صدددددددلوات هللا
                           مددددددن حيددددددث األ مددددددال   أمددددددا مددددددن حيددددددث الت صدددددديل  فدددددد مر يطددددددول بدددددد  الشددددددرح  فضددددددي 

                                                     بيددددددر عندددددد  بمقددددددال ولونددددددىعددددددن أن مددددددا و دتدددددد  مددددددن مددددددذا ات و دانيددددددة ال يمكددددددن التع
                                  أندددددوه لودددددم بددددد  ر عميددددد  فدددددى حيددددداتى لحكمدددددة بال دددددة  دددددا تنى فدددددى رسدددددالة كريمدددددة بعدددددث
                                   بهددددددددددا الددددددددددى اسددددددددددتاذى العددددددددددارف بددددددددددام  ولددددددددددى هللا سدددددددددديدى عبدالسدددددددددديم الحلددددددددددوانى

                            ) أمددددددا عددددددن الدددددددنيا ومددددددا فيهددددددا ومددددددن   ددددددراه  ددددددال فيهددددددا  رضددددددى هللا عندددددد   طيدددددد  هللا
                                 فيهدددددددا فدددددددددعها بمددددددددا فيهدددددددا لمددددددددن يدددددددددبرها فيوفيهددددددددا  وفيهدددددددا مددددددددا فيهددددددددا    ألنددددددددد ان 
                                                              دبددددددددرت وصدددددددد  التدددددددددبير وهددددددددو مطلددددددددو  شددددددددرعا فددددددددي تدددددددددرى كيددددددددف  ضددددددددى فيدددددددد 
                                         فدددددددددان صددددددددد  القضدددددددددا  بالرضدددددددددا  فهدددددددددو القضدددددددددا    وان حصدددددددددل ال  ددددددددداه سددددددددد لناه

 .  ضا  م  الرضا  على أن  الرضا   (اللطف فى الق
                                      فدددددددددى واندددددددددى  كبشدددددددددر أتعدددددددددر  لمدددددددددا يتعدددددددددر  لددددددددد  سدددددددددا ر النددددددددداس مدددددددددن تقلددددددددد   

                             األحدددددددوال ومنهدددددددا مدددددددا تورهددددددد  الدددددددن س أو يضدددددددي  بددددددد  الصددددددددر واندددددددى كلمدددددددا عدددددددر  
                          لدددددددى مدددددددا أورهددددددد  أو أضدددددددي  بددددددد   . تردندددددددى هدددددددذه الحكمدددددددة  الدددددددى الرضدددددددا والتسدددددددليم 

                                                        ت السدددددددتاذى الدددددددذى هددددددددانى للحددددددد ف رتددددددداح فدددددددى  دددددددرارة ن سدددددددى    وك يدددددددرا مدددددددا دعدددددددو 
 ببصيرت  وسكن اضطرابى بحكمت    .

                                    و دددددددددد و ددددددددددت مدددددددددن أ دددددددددر الدددددددددذكر  يدددددددددرا  ك يدددددددددرا  فاهتدددددددددديت الدددددددددى أ وبدددددددددة فدددددددددى 
                                 عنددددددددد القلدددددددد  مقامددددددددات د يقددددددددة بطريدددددددد  االلهددددددددام ووع نددددددددى واعدددددددد  هللا فددددددددى  لبددددددددى

 ومن أم لة ذلد  :
                                         ( كندددددددت أتولدددددددم يومدددددددا  فدددددددى درس بالقريدددددددة عمدددددددا  ددددددد  بددددددد  حبيبندددددددا المصدددددددط ى  ) أ  

   عليدددددد  وسددددددلم  فوددددددان  ممددددددا  لددددددت اندددددد  كانددددددت ت لدددددد  ال مامددددددة فاعترضددددددنى  صددددددلى هللا



                                   لدددددد  صدددددددلى هللا عليدددددد  وسدددددددلم  تودددددددن هددددددذه  صوصددددددديةبعدددددد  أهدددددددل العلددددددم و دددددددال لددددددم 
                                                        بدددددددل هدددددددى عامدددددددة للمرسدددددددلين  صدددددددلوات هللا علددددددديهم فقلدددددددت هدددددددذا مدددددددا و  دددددددت عليددددددد  
                                          فدددددى سددددديرت  فددددداذا كدددددان لدددددد سدددددند مدددددن علدددددم فدددددانى ا بلددددد  علدددددى عيندددددى  ورأسدددددى   دددددم 
                                                           سدددددددكتنا  فو ددددددد  فدددددددى  لبدددددددى   واذا لدددددددم تودددددددن  صوصدددددددية  فلمددددددداذا  حكدددددددى  هللا عدددددددن

                              فوتمددددددت  سددددددقى  لهمددددددا   ددددددم  تددددددولى  الددددددى ال ددددددل () فموسددددددى عليدددددد  السدددددديم فقددددددال 
                                                                                               ر حتددددددددددى فددددددددددرش الدددددددددددرس وصددددددددددلينا  ددددددددددم كاشدددددددددد ت   بهددددددددددذا ال ددددددددددوا  بعددددددددددد ال دددددددددداط

  رو نا من المس د فيما بينى وبين  فسكت ولم ي ادل  .
                                  )   ( كاندددددددددددت ن سدددددددددددى  دددددددددددا رة  يومدددددددددددا لعددددددددددددم تر يتدددددددددددى الدددددددددددى الدر دددددددددددة الرابعدددددددددددة  

                                      فقصددددددددددت الدددددددددى أسدددددددددتاذى  وسددددددددديدى السددددددددديد    عبدددددددددد السددددددددديم الحلدددددددددوانى  ألن دددددددددس 
                         بددددددد  عدددددددن ضدددددددي   ن سدددددددى  وحدددددددر   صددددددددرى  فركبدددددددت  التدددددددرام ومدددددددا أن وصدددددددل الدددددددى

                               :  دهدددددددده أندددددددت حاتعمدددددددل   فدددددددى  لبدددددددىمنتصدددددددف الطريددددددد   حتدددددددى وع ندددددددى  واعددددددد  هللا
                           ومدددددددن النددددددداس مدددددددن يعبدددددددد هللا علدددددددى حدددددددرف فددددددد ن اللدددددددى بيقدددددددول عدددددددنهم ربندددددددا )  زى 

                                اصددددددداب   يدددددددر أطمددددددد ن بددددددد  وان أصدددددددابت  فتندددددددة أنقلددددددد  علدددددددى و هددددددد   سدددددددر الددددددددنيا
                                                                ف سدددددددددرعت  باسدددددددددت  ار ربدددددددددى ممددددددددددا.  1(مبدددددددددين ال سدددددددددران ال هدددددددددو وا  دددددددددرة ذلدددددددددد

                            و ددددددد  مندددددددى وسددددددد لت   التوبدددددددة  والع دددددددو  وعنددددددددما  لقيدددددددت اسدددددددتاذى  عليددددددد   الرضدددددددا 
                          دى   ددددددواطر والرضددددددوان  بل تدددددد   مددددددا  ددددددرى  ف بتسددددددم  رضددددددى  هللا عندددددد  و ددددددال  لددددددى

 القر ن  ع يمة   دا  .
                                        أن اربدددددددددد  علددددددددددى  لددددددددددو  المددددددددددؤمنين وازيددددددددددل وانمددددددددددا   صدددددددددددت  بهددددددددددذه األم لددددددددددة  

 ما  د يعتريهم من شد فى السلود الصوفى  . 
                                      ومدددددددن طريدددددددف مدددددددا أطلعدددددددت عليددددددد  فدددددددى هدددددددذه المناسدددددددبة مدددددددا و ددددددد  لسددددددديدى ابدددددددن
                                                               عطددددددا  هللا السددددددكندرى  وكددددددان رضدددددددى هللا عندددددد  مددددددن كبدددددددار علمددددددا  الشددددددريعة  وكدددددددان
                             يعتددددددر   فددددددى بدايددددددة أمددددددره علددددددى سدددددديدى المرسددددددى أبددددددى العبدددددداس  االمددددددام الصددددددوفى 

                                                         اه شددددددددا  مددددددددن أتبدددددددداآ االمددددددددام المرسددددددددى أن ي تمدددددددد  بدددددددد  ويسددددددددتم المعددددددددروف فر دددددددد
 الي   م يحكم ل  أو علي  ف  اب  الى ر ا   فذه  الى حلقة االمام 

                                                 
1
 من سورة الحج . 11اآلية  - 



                                     المرسددددددددى رضدددددددددى هللا عندددددددد  فو دددددددددده يدددددددددتولم مدددددددد   مريديددددددددد  فددددددددى مددددددددددرا  السدددددددددلود 
 الى هللا ويقول لهم  :

                                            شدددددددددددددريعة  لدددددددددددددت  أن دددددددددددداس الشدددددددددددددرآ اسددددددددددددديم فايمدددددددددددددان فاحسدددددددددددددان وان شددددددددددددد ت 
 ودة  .بن ش ت  لت عبادة فعبودية فعفحقيقة فتحق  وا  

                                                  دددددددددددال ابدددددددددددن عطدددددددددددا  هللا  فمدددددددددددا زال الشدددددددددددي  يقدددددددددددول وان شددددددددددد ت وان شددددددددددد ت وان 
 رف من في  الهى  .  ي ش ت حتى بهر عقلى وايقنت أن

                                          م  ددددددددم عدددددددددت لدددددددد   انيددددددددة فتلقددددددددانى بترحددددددددا هددددددددوبددددددددى  دهنددددددددو ددددددددال فقمددددددددت مددددددددن ع 
                               فقلددددددددت لددددددددد  أندددددددددى وهللا أحبدددددددددد  دددددددددال أحبددددددددد هللا  كمدددددددددا احببتندددددددددى كيدددددددددف ت ددددددددددد   

                                      ال  دددددامس لهدددددا  د اربعدددددة  لدددددت أ دددددد بدددددى همدددددا فن دددددر الدددددى و دددددال : أحدددددوال العبدددددد
                              يددددددة   والطاعددددددة والمعصددددددية    فددددددان كنددددددت فددددددى النعمددددددة فمقتضددددددى الحدددددد النعمددددددة والبل

                                     وان كندددددددت  الحددددددد  مندددددددد الصدددددددبرمندددددددد الشدددددددكر   وان كندددددددت فدددددددى البليدددددددة فمقتضدددددددى 
                                                   فدددددددى الطاعدددددددة فمقتضدددددددى الحددددددد  مندددددددد شدددددددهود منتددددددد  عليدددددددد فيهدددددددا    وان كندددددددت فدددددددى
                             المعصدددددددية فمقتضدددددددى الحددددددد  مندددددددد و دددددددو  االسدددددددت  ار     دددددددال فقمدددددددت مدددددددن عندددددددده 

                                        نزعتدددددد  فعدددددددت لدددددد   ال ددددددة فقددددددال لددددددى كيددددددف ت دددددددد فقلددددددت أ دددددددن الهددددددم  ددددددو وكدددددد 
                                 كدددددد ن الهددددددم  ددددددو  نزعتدددددد  فقددددددال لددددددى الددددددزم فددددددوهللا لدددددد ن لزمددددددت لتوددددددونن م تيددددددا فددددددى

 المذهبين    م  ال ي اط  هللا  : 
    فى  الناس  سددددارى و يم            ليدددلى  بو هدددد  مشري  

 وضدد   النهددار   فى    ونحن            والناس  فى  سدددف  ال دديم 
                                                و ددددددددد تحقدددددددد  ذلددددددددد فصددددددددار ابددددددددن عطددددددددا  هللا امامددددددددا  لدددددددديي مددددددددن أ مددددددددة التصددددددددوف
                                 ن أ الددددددددذين أن بددددددددتهم الطريقددددددددة الشدددددددداذلية  د وحكمددددددددة الصددددددددوفية أشددددددددهر مددددددددن

 تعرف  .
                                         أرأيددددددددددتم بعددددددددددد ذلددددددددددد سددددددددددادتى ممددددددددددا  لددددددددددت أن التصددددددددددوف هددددددددددو السددددددددددعى الددددددددددى 

                                          مقدددددددام االحسدددددددان وهدددددددو أن تعبدددددددد هللا ك ندددددددد تدددددددراه فدددددددان لدددددددم تودددددددن تدددددددراه فانددددددد  يدددددددراد 
  ين يسارعون فى ال يرات وهم لها سابقون  . وهو مقام الذ



 وأن  علم راس  وعمل شام  ومذاي ناف   . 
 وأن  علم بالحدود وبذل للم هود وانس بالو ود  . 

 وأن  ال رار الى هللا  م  ال ارين الي   .
 أول د حز  هللا اال أن حز  هللا هم الم لحون  . 

  والسيم عليكم ورحمة هللا وبركات   .    
 حسن كامل الملطاوى                                                       

 وكيل وزارة ال زانة التن يذية                                                   
 ا ليم مصر                                                            
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                                و ددددددددددد ت ضددددددددددل األزهددددددددددر الشددددددددددريف ف رسددددددددددل الددددددددددى كتابددددددددددا معبددددددددددرا عددددددددددن ارتياحدددددددددد 
 رأينا أن نورده بنص  شاورين ل  تقديره الوريم  .  للمحاضرة و د
 ال ام  األزهر              

 االدارة العامة لل قافة  االسيمية       
 كت  المدير العام  (  ) م           

 دددد                  
 بسدددم هللا الرحمددن الرحيددم                              

 ن كامل الملطاوى دتاذ الوبير حسديد األسدالس
 وكيل وزارة ال زانة                                               

 د دوبع                                    السيم عليكم ورحمة هللا     
                                  فدددددددددددان االدارة العامدددددددددددة لل قافدددددددددددة االسددددددددددديمية باسدددددددددددم مشدددددددددددي ة ال دددددددددددام  األزهدددددددددددر 

                              تتقدددددددددددم الددددددددددى سدددددددددديادتوم بدددددددددد  ل  شددددددددددكرها وعميدددددددددد  تقددددددددددديرها لت ضددددددددددل سدددددددددديادتوم 
                                      ة المحاضددددددددرات األزهريددددددددة باالسددددددددهام فددددددددى ان دددددددداح الموسددددددددم ال قددددددددافى ال ددددددددانى لقاعدددددددد

                                   محاضدددددرة  القيمدددددة  التدددددى كدددددان لهدددددا أطيددددد  األ دددددر فدددددى ن دددددوس السدددددامعين  . الوبدددددرى بال
                                      و تامددددددددددددددا  اذ نكددددددددددددددرر شددددددددددددددكرنا وطيدددددددددددددد  تحياتنددددددددددددددا . نسدددددددددددددد ل هللا سددددددددددددددبحان  أن 

 يوفقنا  ميعا لما في   ير العروبة واالسيم  .
 والسيم عليكم ورحمة هللا          

 المدير العام                                                                   
                                                              ة ديميددافة االسددلل ق                                                          

 أمضدددددا                                                                 
 )  دكتور  محمد  البهى  (                                                         
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