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 اإلهداء
 إلى أحبتي طلبة العلم
 إلى الباحثين عن الحقيقة
 إلى من الحكمة ضالتهم
 إلى من الحق مبتغاهم
 إلى المتجردين
 إلى المنصفين

 
 أهدي هذا البحث



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  :كتاببين يدي ال

 الحق أحق أن يتبع
 :من الكتاب -1

اَِا تِ اا ا) ... : قاا  اهلل ععاالى -1 اجهاَما اَها َ ُات ويواخِتتَاَِاغَا او َت اَِا ُت ا ِنوامه اُووُوا َُ َهأ اخِلا ْت َاََاَ ايهِاإهااهال َوَما اخ
غَا ويتا ااَِاِات اء  ِإل اى فا ه د ى اللَّه  الَِّذين  آم ن وا ِلم ا اْختا ل ف اوا ِفياِه ِمان  اْلح اقإ بِِنْه ِاِه َّ اللَّاه  يا ْهاِدي م اْن ي   

ِرةاخِتقرةا(ااِصر اٍط م ْست ِقيمٍ  اا312:اخآلأةاا-س
ااْن يا ْهااِدي ِإل ااى اْلح ااقإ أ ح ااقت أ ْن يا تَّب ااع  )ا...ا: َّقااا  اهلل ععااالى -2 ااأ ف م  اَُ ت ااَجَّلااهال اَااأَ ه ُت َُمتاَماا

َِ ا َجىاَيَم اَِكويتاَكِتَ اََتتكومو اْي  ا َّ م ا يا تَِّبع  أ ْكثا ر ه ْم ِإَّلَّ ظ  *اأاو ت نًّا ِإنَّ الظَّانَّ َّل  يا ْغنِاي ِمان  اْلح اقإ ئ 
ِنسا  (ِإنَّ اللَّه  ع ِليٌم ِبم ا يا ْفع ل ون   ِرةاأ ا23ا–ا23:اخآلأةااا-س

 
 :من السنة -2

كاا  ا:ا اق ِاا ارضااااخعاعغ ااعااُاع ة ااةاُماخنياا مغ ا)ا:اا1/325روىامسااَياصاياا ِ إا-1
خَِ اااياررباهيخةِااااتا:اقااا ماماااُاخَِِااااتاخي ااا  اياااا ُإااذخاا(1)ناااهللاخعاياااَلاخعاعَِااااإاو ِاااإاوسااااَي

ومِك ةِتاواسرخيِتاي طراخِسم وخااوخألرضاع ملاخِ ِباوخِ   دةاُن اَتكاياِا اعتا ديايِما اا
 ِ ِخايِإاخي َف اهد ي لما اختلف فيه من الحق بنه ك إ ك عهدي مان ع ااء إلاى صاراط اك ن

 اه ( مستقيم 
ِىاخعاياااَلاخعاعاااُا َ)ا:اا5/235وروىاخِرتماااََّلاصاساااغغإا-3 أفاااةارضاااااخعاعغاااإاقااا ىارسااا

كاااُا:اعَِاااإاو ِاااإاوساااَيا ِخا َمغااا اِو ِ اا اُ ساااُاخِغااا واُ ساااغ اوا ا َمااا ِِااا ِخاامَاااةاُق ِنااا ااُك
ِخاُنفسكي اااه( إن أحسن الناس أن عحسنوا َّإن أساءَّا فال عظلموا اوطغ

ا

                                                
خِ زم اصاهَخاخِك  رباخِص ةاعَلاخآلىامعاخِص ةاعَلاخِغهللايَلاخعاعَِإاو ِإاوسَياألمرنايَلا(ا1)

ومم اجيجراخِ غتِإاعَِإاُيناُك باخِص ةاعَلاخآلىاصاكتا,اياَِِكاصاخِص ةاخإلِرخهِمِةخعاعَلاو ِإاوسَ
َكراخِص ةاعَلاخآلى ِىاعغإاملاأ ِاك  اخنيغق ِىا ىتاِو ا.ام اُ كِإامُاخِغق



 :من أقوا  أهل العلم -3
دْاتاعَالاعاما  اِاُا:اِْا راُناإاعاُاعتِاجاخعاِاُاعاجَّلاِاُ):ا1/353صاي ِ اخِتخا رَّلا-

ِرايقاااا ى إها أحساااان الناااااس فمحساااان معهاااام َّإها أسااااا َّا :  عفاااا  ارضااااااخعاعغااااإاوهااااِا صاااا
 اه ( فاجتنب إساءعهم 

ِةاوا- ِاااعاِاااُاساااَِم  اقااا ىا)ا:اا1/583صايااافةاخِصاااف ِى:اعاااُاخِِر ماااا :ا مسَااا اخِ ااا يَااأقااا
ََّّل كااابر ي علااى , لهااا منااي إَّل هبتااه َّاعتقاادت مودعااهأَّردت الحااق َّالحجااة علااى أحااد فقب

 اه ( الحق أحد َّدافع الحجة إَّل سقط من عيني  
علما  أن رد الماذهب قباال ) :اا51خِضا ىا ااجاةاخإلسا ماخِ ازخ اصاخنيغقاَامااُوقا ىا -

 اه ( فهمه َّاَّلطالع على كنهه رمي في عماية  
ا:12ااىلاُصاااا ِ اخَِق ةااااجا اخِق ةااااجصاك  ِااااإااخِِماااا يناانيََماااااخخِ ااااِداعتااااجاخِاااار ُاوقاااا ىا-
 : الكبر[ يعني  من أَّجه رد الحق ]  الثالث الوجه)

 ِ ه  ِةاُواِ طتايِجا ا ْرايِت اِإاخحلجةايريىاُنإاا اخعرتفاكا  امَا ااعَلخإلنس  ااأك
َّلهذا عرى من المنتسبين إلاى العلام اهجخنخََِّلااهِِأنإان قصاُو اذِكاخِرهتاااخعرتخيإذِكا

عباين لاه ببحثاه َّ ظاره َّي اق علياه هلاك  الحاقن مان َّل ي اق علياه اَّلعتاراف بالإذام إها كاا
 إها كان غيره هو الذي بين له

 : الحسد: الرابع  الوجه
ِ اخعرتخيا اِاَِكاخنيتا ااغريناذخاك  ااوذِك هِاخِاََّلاِا اخحلارياياريىاُ اخعرتخياإاِاَِكاخحلارياأكا
ََااإاأ تَااإاكااريامااغ ياوخِفضااتِا ََِيا ِ اخِغا واِو ماان  َّإ ااك لتجااداوخإلياا ِةاياَِذياذِااكاصاعِاا

إلى العلم من يحرص على عإذ ة غيره من العلماء َّلو بالباطال حسادا مناه لهام  المنتسبين
 اه( لحط منزلتهم عند الناس  َّمحاَّلة

ا
 الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

ااميغَكاقض  اقضِ إامثارخهَ ايِاإانفساكا)ا:ام ارضااخعاعغ صاك  رباعمراأليبامِسلا-
فاانن الحاااق قااديم َّل ينقواااه ئاايء َّالرجاااوع إلااى الحاااق خياار مااان غقضاااإاي ااجأ اِرهااجناُ اُ



روخناخِااجخرق  ا(ااوخعَااياخنااإامااُاُاازأُاَِغاا واِ اارياماا اأََااياخعاهاا نإاخعااالتمااادي فااي الباطاال
َك راا5/193وخِ َخِصاخحلترياا3/523وخِتِ قااخناْ يةاخِتجراخنيغريا اا7/102وخاس 

كغ اصاهغ زةايِ ا اعتِاجاخعا:اخِر ُاُِام جَّلاق ىاعُاعتجا)ا:اا10/208وصاُ رأداِ جخدا-
ِِااإاقاا ىايسااأِ إاعااُا ِااُاخحلسااُاوهااِاعَاالاخِقضاا  ايَماا اوضااعاخِساارأراهَااساوهَااساخِغاا وا 
ِىاصاهااَناخنيسااأِةاكااَخاوكااَخااااُيناملاُرداهااَناا اا ا مسااأِةاي َااهايِ اا ايقَاا اُيااَ كاخعاخِقاا

إها أرجاع َّأ اا صااغر : فقاا  اريعاُرساإاُردااُ اُريَكااىلام اهِاُكيامغ  اي طرقاس عةامث
 اه ( إها أرجع َّأ ا صاغر ألن أكون ه با في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل 

ِزَّلاصاخنيغاا ذيا وخِاااُااا19/33وذكاااراخِقصاااةاخنياازَّلاصاماااَأباخِكمااا ىاا3/398وروخهاا اخِاااُاخيفااا
ااا10/131كارياصاخِتجخأةاوخِغ  أةا

ِرخقا اج  ا)ا:اا10 ااوصاك  رباخِروحااِاُاخِقاِي- قا ىاخالا ىاُوْاييناخحلساُاِاُاُ اجاخِا
ِهرىاصا عَلاُِامِسلاخحلجخداوك  ايجوق اق ىاكغ امعاُ جاِاُا غتاتاو ماجاِاُاقجخماةاخيفا
هغا زةايَماا اديااُاخنيِاا اهَااسارهااتاضاارأراأقااُراعغااجاخِقاايايقاا ىاِااإاُ ااجاأاا اهااَخاا اخِقاارخ ةاعغااجا

اخِقياِجعةا
ِىاصامت اارايَما اْرهغاا امااُاخنيقا ِراقاا  ىا مااجاِاُاقجخمااةاأل ااجاِااُا غتاتاأاا اُِاا اعتاجاخعاماا اُقاا

خحلَهللاق ىا قةاق ىاك ت اعغإاهِئ اق ىانَيايأْيينامت راعُاعتاجاخِار ُاِاُاخَِا  اخَِجا  ا
عااُاُِِااإاُنااإاُويااالااذخاديااُاُ اأقااُراعغااجاُرساااإاِف َتااةاخِتقاارةاْو    اا اوقااا ىامسَاا اخِااُاعمااارا

 اه (  رجع َّقل للرجل يقرأفقا  له أحمد فااأِيااَِِك
 كاالاخِق ضاااعاازاخِااجأُاخ كاا رَّلا)ا:اا8/315وصاطتقا ااخِ اا يَِةاخِكاايىااِاُاخِسااتكاا-

ِن اصامصغ اِإاذكرايِإاسريةاخِ ِداعزاخِجأُ أن ال يخ عاز الادين أفتاى اخُِاْ ِباخألمش
بكاذا  مرة ب يء ثم ظهر له أ ه خذم فنادى في مصر َّالقاهرة على  فسه من أفتى له فاالن

اااه( فال يعمل به فن ه خذم 
ِااخِف اا وىااِااُاُِمِااةا- ِكااُاقااجاُتاا اِ ااريهياُ اهااَناخِزأاا دةاوقَاا ا)ا:اا31/313وصاجمماا

وهااَخاهاااِاخِااََّلاُتااا اِغااا اياااَلاخعاعَِااإاو ِاااإاوساااَياْ ااأاصاخحلاااجأتاِِساا اماااُاكااا ماخِغااهللا
ِ اِأ اهَناخِزأ دةاِِس امُ نا عن اإلفتاء بها بعاد فلذلك رجعاك ماخِغهلل ِو رين اوحنُاه زم

اااه(ى الحق خير من التمادي في الباطلأن كنا  فتي بها أََّّل فنن الرجوع إل



 : الكريم أخي القارئ
ِ اخحلرياعَلاْ فاَِضام اور غ نامُا ِ ةغ اُواَُقِغ نامُام  خيغ ا- اقجاأك
ِراا- ِراااخني   ِ اخحلرياصاي اخني م ُإاخآليا قاي قا اها راا-عِا ذخاِا عامغاإ-ايابَِِسوقجاأك
اوكيامُاخألنتِ  اوخنيرسَ امُااانَرفاُمس  هيايض اعُاُْت رهي,ا
ِ اخحلرياصاي اخِص رياااخِكتريايقجاك  اخُِاعت وامقجم اعَلاخألهِ خاا- ا(3)وقجاأك
ِ اخحلاارياصايا اخِقَِااتاااخِكاارياا- َّلا,اوقاجاأكا ...اخِ اا ااُواخِفقارياا,اُواخِضاَِ اااخِقاا

ِةا,اوااي رخاوااكيخا,اوااه رةاوااْف  ا,ارةاوااقَةااخلاي حلرياااأَرفاكا ,اوااضَف اوااقا
اا اخحلرياااأَرفااااخحلجةاوخِيه  ا...وااغ اواايقرخاا

                                                
 
3
ِخاي  راخِسُ:اا3/110اُِامفَ اصاخآلدخرباخِ رعِةاا(  ا:يصتاصاَُْاخََِياعُاُهَإاوا اك ن
ااخِ  ماُس  ذااذخاك  ا قةا:َِ  اعُاخُِاعِِغةاق ى:اق ىاخإلم ماُ جا -
أل اُسأىاُ جاُِا غتتاعُامسأِةايِف ِ اُ باا امُاُ اُسأىاُِ اع يياوخُِاا:وق ىاعَااُِاخنيجأ ا -

 ا اخََِياِِساِ ِسُا,ادخودا

ََاياِاِساا اخِا:اق ىاعمرارضاااخعاعغاإ:اوروىاخال ىامُا جأتاعتجاخِرزخقاعُامَمراعُاخاِزهرَّلاق ى -
 اعُا جخ ةاخِسُاوااقجمإاِوكُاخعاَُ ىلاأضَإا ِتاأ   

ِ اخِرهتاع ني ا ىتاأسمعاممُاهِاُسُامغإاومُاهِاماَإاومُاهاِادوناإاصاخِساُاهاَنا:اوق ىاوكِعا - ااأك
 ...طرأقةاخإلم ماُ ج

اإاسا ا - ِ اخُِاعقِتاوهجااصاَُ ِِريا قرياُ اساتَةاماُاخََِما  اما ااكاتاوخ اجاماغ ياِو ِ اوصايغ و   ا
ِخايِإايمغ ياخإلساكغجراذواخِقارن اُوِاِامساَيا ِغ ياخِ  أةايِم اك ن ِراُعم رهيامعاَِ سغةايَجت امُاقص

ِأإاُوِِا  ماخِ  ةااواِرخهِياخِغذ ماوخُِاخِرخونجَّل  خن  لاك مإا...اخالرخس يناوخُِاخنيقفعاوسِت

ِخاُواهت ن َا - َِااك ن ِرةاعمراك   ا.روخناخِتخ رَّلاوغرين,اي َاعغجاك  رباخعاوك  اوق ,اوك  اخِقرخ اُي  ربام 

ا:كغاا اُقااراارهاا َاامااُاخني اا هرأُامااغ يااا:ااقاا ىا–رضااااخعاعغااإاا–عااُاخِااُاعتاا وا"خِصاا ِ  ا:"اوصا -
 .اعتجاخِر ُاُِاعِف

يِاااإاُغتِاااإاعَااالاُْاااَاخََِاااياماااُاُهَاااإاُو ايااا رااُساااغ  ياُواقَااا ا:اقااا ىاخِاااُاخيفااازرَّلاصاك ااا اخني اااكت -
 .اُقجخرهيا

ا ا ا:ُقاُراعَالاهاَخاخِ ا ماخالزرهالالايقا ىا:ايقِاتاِاإا,اكِياُِا زخماأقُراعَلامَ ذاُِاهتاتاوقجاك  ا  -
اخن(اُهَكغ اخِ كي

ا



 : الكريم أخي القارئ 
ُواخحلكمةاض ِةاخني مُا ِتاوهجه اَُْه اوعمتاهبا اوااأغ ذاراِاَِكااذنا اماُاُمارياُواهاِدا

ي حلَراخحلَرامُاُ اُساَياعقَاكاِ اريياِاتاخعارفا(اُ ا ذ اِكياا مغ ياِإاقتت...ا)اَُّلاُ ج
)  :ا33خِرهااا ىاِااا حلرياوااَُااارفاخحلااارياِ ِرهااا ىاقااا ىاخإلمااا ماخِ ااازخ اصاخنيغقاااَاماااُاخِضااا ىا ا

ِىاُماااريااعااادة ضاااعفاء العقااو  يعرفاااون الحااق بالرجاااا  َّل الرجااا  باااالحق وخَِ قااتاأق اااجَّلاِقاا
َّل ععاارف الحااق بالرجااا  باال اعاارف الحااق ععاارف ) :اخنياا مغ اعَاااارضااااخعاعغااإا ِااتاقاا ىا

ِىا(أهله  فنن كان حقا قبله ساواء كاان قائلاه  وخَِ رفاخَِ قتاأَرفاخحلريامثاأغذراصانفساخِق
 اه ( مبذال أَّ محقا 

فانها  ساب  الكاالأ َّأساندعه اوهَخاوهياِ طتاوهاِاغ ِاباعَالاُكااراخالَاري:ا)اا35وق ىا ا
كان باطال َّإن أسندعه إلى من سااء فياه اعتقاادهم   إلى قائل حسن فيه اعتقادهم قبلوه َّإن

 اه (  وهَخاغ أةاخِض ىاردَّه َّإن كان حقا
ِ اعااُامِسالاعَِااإاخِسا م ايناُْاا فاُ اأتاجىادأااغكياُواُ اأذ ااراصاخألرضا)ااوقاجاقاا ىايرعا

ا(اخِفس دا
ِخاِاا...اِااإايبنااإاسِساا رياواعُساا م قِااتاَِ فِااتاِااُاعماارواخِجوسااااخ ااَرا مااجخاوااوا إاوملاأزخِاا

كاُا,ا(اخِق ُا)ا ىتا   اصاُذنِإاخِكرس ا كاُاُكااراخِغا واوا..ا)اِو خعاغ ِاباعَالاُمارناِو
ِ ا ا(اااأََم

صا  تإاوهَخامصَباُِاعمريارضااخعاعغإاعغجم اق ىاِاإاُساِجاِاُا ضاريا ما اها  اِكما ا:اِو
أَّ ) :اِِغاااا اُسااااف   اضااااَف  ن الاخع زاناااا اا اك ناااا اِكماااا اِأنفسااااكم ا  هااااةاقاااا ىاِااااإامصااااَب

 ( فتسمع فنن رضي  أمرا قبلته َّإن كرهته كففنا عنك ما عكره عجلس
ِقا  ا12/228خال ِاباخِت اجخدَّلاصاُ رخياإاااروخها ,  وهَناقصاةاهاِقةاوذخااعايةاصانفاساخِ

أ اإاِتاريواايقا ىا اأا اا:ىاق عتجاخعاُِاخنيت ريا)اا:ِسغجنااىلا قاجم اخِ ا ماعَالاخألوزخعااايُر
ِيااةاأكاا اُِاا ا غِفااةايرهَاا ااىلاِِاا ايأقتَاا اعَاالاااْرخساا ينامااُاهااَخاخنيت ااجااخِااََّلاْاار  ِ ِك

ِما قِ اصاذِكا   ةاُأ مايجئ اأا ك باُيبا غِفةايأْره امغ  امس ةتامُاهِ داخنيس ةتاِو
ا:خِا ِتاوهِام ذ امسججهياوام م ياوخِك  رباصاأجَّلايق ىا



زخىاق ةم اَِاجاَُّلاها اهَخاخِك  ربايغ ِو إايغذراصامسأِةامغ  اوقَ اعَِ  اق ىاخِغَم  ايم ا
ماا اُذ ا ااىتاقااُرايااجرخامااُاخِك اا ربامثاوضااعاخِك اا رباصاكمااإامثاُقاا ماويااَلامثاُْاار اخِك اا ربا

ااأ اْرخس ينامُاخِغَم  اُِا  ِ اهَخا: ىتاُُلاعَِ  ايق ىا ا
هاذا : قلا   , هذا  بيل من الم ايخ اههب فاساتكثر مناه: ئيخ لقيته بالعراق فقا : قل 

 اه ( أبو حنيفة الذي  هي  عنه 
ِطاأا َّلاصاهر إاعَلاخني ُ اخِاُاخنيتا رياقا ىا)اا:ا1/88وصاروخأةاُْرىاذكره اخِ ِداخِك نجهَ

مثاخِ قِغ امبكةايُرأ اخألوزخعااجي رَّلاُِ ا غِفةاصاَُكاخنيس ةتاوخإلما ماأك ا اِاإاِاأكارامما ااا:
اكِ اُرأ إال:اك ت اعغإايَم اخيرتقغ اقَ اِألوزخعاا

ََّّفور عقله َّأستغفر اهلل ععاالى لقاد كنا  فاي غلاط ظااهر غبذ  الرجل بكثرة علمه : قا  
 اه(الزأ الرجل فن ه بإالف ما بلغني عنه

 :الكريمالقارئ أخي 
 :الفقير مستعد للتواصل مع

ِىاخنيِاا- اااحب  ُمرخاورداصاخألعاُواأس  كتاِضخمُاأرغباصامَريةاخنيزأجا 
اك  اِآدخِإااوم اُ باذِكاا ااذخاا,اُومُاأرأجاُ اأغص اوأص  اوأصِرباا-
ِخيناخنيت اصا ْراهَخاخِ قجميا- اوذِكاعَلاعغ

 :َّأختم هذا التقديم بقو  َّلبن قتيبة يكتب بماء الذهب
ا:10خِرداعَلاخيف مِةاوخني ت ةا وااخاْ  فاصاخَِفظاصاك  ِإاخُِاق ِتةاخإلم ماق ى-
 :َّسيوافق قولي هذا من الناس ثالثة ) 

َّلاوااأرهاعاألناإاملاأَ قاجاخألماراِغذاراا  كماا قاالوارجال منقادا سمع قوما يقولون فقا - ااأرعا
ايريهعاعغإاِغذرا

اإاوااأاا اعغ ناإااَّرجال عذماح باه عازة الرياساة َّطاعاة اإلخاوان َّحاب ال اهرةا - يَاِساأارداعُز
ااأ اعَِااإاخألنفااةااوصا,ااااخِااََّلاَْاارياا اهاا  ا ِعااإااقاارخرناِاا ِ َهاوخعرتخيااإاِ يف ااتاُو أل اصاره
ِخ اعقااجمياِااإاخِغ َااةاوخِغفااِواااُ ِااباذِااكاُأضاا اُ اا  ا اا عاوخنق اا اانذاا ماوخْاا  فااْاا

اَِِكاااامُاعصمإاخعاوجن نا



وااُجَْااإامااُامفاا رقاو  ااةاواااَّرجااال مسترئاادا يريااد اهلل بعملااه َّل عمخااذه فيااه لومااة َّلئاام -
ِىاقصجن اواأ ناُردن ا  اخن(اَُف إاعُاخحلرياُنفةايبىلاهَخاِ ِق

ا
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 المقدمة

 :الحمد هلل َّالصالة َّالسالأ على رسو  اهلل َّآله َّصحبه َّمن َّاَّله َّبعد 
ِىااىلامق ماخإل س  يب باخإلس ماورو إاهِاخِِي وهِاُ اَُتجاخعااا اُعَلامرخُباخِجأُاِو

ايبنإاأرخي اخِ زكِةاوخِسَِي,اكأنكاُرخنايب املاُكُاُرخن اخنيق ماهِ وقجااا,وخِ رأرياِ  قِرياهَخ
ِ اذِكاََِياخِ صِف ِراأسم خِ صِفام اِ اايرخطااوخِغ واجت ن,اك  اخألةمةاعَلامراخَِص

فرأهاوسها ا:ُو
ِناِابط قاونذاروخااىلاما اصاَِاضاماُاخن سابااان و اُواايأيرطَا - ِخاعَالايَم ِِاإاماُامسا وَّلاي كما

اخِكتاَِِكا
ِ اجةا - ِىاِ ِ ِخام اه  اعُاكتامُاخن سبااىلاخِ صِفاوقاجاخن سابااِِاإاماُاأقا ويرطاُن وايقتَ

ِىاواسق طاخِ ك ِِ اوغرياذِكامُاخاحنرخي ا  وخحلَ

ِخا - ِساااهاُنااا وايقااا ِ خِ صاااِفامبَغااا ناخِسااا ِرياكَاااإا ساااُاِكاااُاخنيغ سااات ااِِاااإاماااغ ياماااُاهاااِا:اُو
ِ اَم  قرياَِِكاخني  اومغ يامُاأسَلااِِإاوأ  اتإاِأهَاإاوماغ ياماُاخها ياِ ِرسايادو اخنيضام

اومغ يامُاخحنرفاعُاذِكاخنيَ اكم اُقجما
َّهااذه مسااائل متفرقااة فااي التصااوف هكاارت فيهااا بعااف كااالأ أهاال العلاام فااي علااك المسااائل 

 ,هاذه المساائلقاراءة ب َّقد حرص  على أن آعي بكالأ أهل العلم الاذي يقابلهم مان أعنياه
 َّاهلل أسم  أن ينفع بها َّأن يجعها سببا في اعتدا  المفرطين َّالمفرطين في هذا الباب

 
 عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي 

 صنعاء –اليمن 
 ها 1628 /هَّ الحجة 



 المسملة األَّلى 
 معنى التصوف َّأهميته َّمدح أهله

 
َّلاَِ صِفاوخْ  فاُهتاخََِاياصاخها ق  قإاِكاُاخِاََّلاأ مغا اهغا اهاِاااأ مغ اهغ اخنيَ اخَِ 

أض اااأ مغا اهغا اذكاراْا فاخََِما  اصاخنيَا اخايا   اا,اخنيَ اخاي   ااَِ صِفا ُو
َض ياعريإاِتَضاخنيق ما ااُواَِاضا,ا أل اَِض ياعرفاخِ صِفاِ ِام راُواِتَضاخِام راِو

ِخىا اُخلا...ااخأل 
َّعربيتهاا عزكياة الانفس  :َّهو  َّلكن الذي يهمنا هنا هو خالصة المعنى اَّلصذالحي َّزبدعه

للوصاااو  بهاااا إلاااى اَّلساااتقامة ماااع الحاااق َّاَّلساااتقامة ماااع الإلاااق باااالعلم َّالعمااال َّالتإلياااة 
 أي الحوور معه سبحا ه في كل حا َّالترقي بها للوصو  إلى اهلل عز َّجل , َّالتحلية 

اونتِاااتاو  ِخرداصا اااجأتاهيأاااتاوهاااِامَااا اسااا م  ِاااتاوهاااَخاصاخحلقِقاااةاهاااِامقااا ماخإل سااا  اخِااا
تإا ِداوم َِرباهرع اِتاهِاروحاخإلس ماِو خعَاياُ اخِ صاِفاِاإا)اا:خإلما ماخِ ازخ اقا ىا,او م

َّجال,  فمان اساتقاأ ماع اهلل عاز , َّالساكون ماع الإلاق ماع اهلل ععاالى اَّلستقامة :اْصاَ   
وخاسا ق مةاُ اأفاجَّلا اظانفساإاعَالا,  َّأحسن خلقه بالناس, َّعاملهم بالحلم فهو صوفي

,اِتاَتمتانفساكااو سُاخالَريامعاخِغ واُ اااَتمتاخِغ واعَلامرخدانفسك,ااىلُمراخعاَُ 
ِخاخِ رااعَلامرخدهي ِِجاامُاخناا(ا,ام املاخي ِف اا58ا اُأ  اخِ
. طريقتهم إ ما عتم بعلم َّعمل ؛ َّكاان حاصال علاومهم قذاع عقباات الانفس)اا:وق ىاُأض ا

ىتاأ ِياتااهبا ااىلايَِاةاخِقَاباعاُاغاريا,ا ااَّالتنازه عن أخالقها المذمومة َّصافاعها الإبيثاة
َكراخع ا153خنامُاخنيغقَامُاخِض ىا(خعااَُ ىلااوَتَِ إاِ

ِخرح,امُاخآل  ماان ِ صِفاخحلرياأَ اِص حاخِقَباُو  رياي وذِكايرضاع اا,وكَخاُ  رياخيف
ِ ااااماُاُُالاخعاِقَاباساَِيا)اعَلاكاتامساَيا ِماااأغفاعاما ىاوااِغا ااأغذارااا اخع)ا,ا(اأا

ِِكيا كااااُاأغذاااارااىلاقَاااا ِركياواااىلاُهساااا مكياِو ُااوا اصاخيفسااااجامضاااا ةاااذخا)ا,ا(ااىلاياااا
ا(ايَ  ايَ اخيفسجاكَإاواذخايسجاايسجاخيفسجاكَإا

َّما هكره الصوفية من فهام خاواطر العادَّ َّلماة الملاك حاق :ا)1/13ق ىاخِ زخ اصاخإل ِ  ا
لب أن اإل سان َّل ينفك عن دَّاعي ال ر أيوا َّلكن في حق من يتصدى له فنها كان الغا



وكِا اا,إلياهاَّالرياء َّالحسد فيلزمه أن يتعلم من علم ربع المهلكات ما يرى  فسه محتاجا
ِىاخعايااَلاخعاعَِااإاوسااَي ِىا)ا:ااجيااباعَِااإاوقااجاقاا ىارساا  اا  ام َكاا ااهاا ام اا ااوهاا

مااذمومات أحااوا  َّبقيااة مااا ساانذكره ماان , ََّّل ينفااك عنهااا ب اارا(م تااعاواعجاا رباخنياار اِغفسااإ
ااالقلب كالكبر َّالعجب َّأخواعها عتبع هذه الثالث المهلكات َّإزالتها فرض عين

وااميكُاازخِ   اااامبَرياةا اجوده اومَرياةاُسات هب اومَرياةاع م ما اومَرياةاع ه ا اياب اماُااا
أَاااارفاخِ ااااراأقااااعايِااااإاوخَِاااا  اهااااِامق َِااااةاخِسااااتباِضااااجناوكِاااا اميكااااُادو امَريااااةاخِسااااتبا

اخنا(وخنيستب
ِيرايِإا   ةاهروط ِيِةاهِامُاُ  ِق اعَلاخِص ِصاخََِّلاأجْتاصاخِ َخاعجاخُِاُِمِةاخِص ا:ِو

ِ اعجااصادأغإاُ ا:اخألوىا -  أك

ِ ام زم اِ  ِباخآلدخرباخِ رعِةاصاغ ِباخألوق ا:اخِا ينا -  اُ اأك

ِ اق نَ اِ ِكف أةامُاخِرزق:اخِا ِتا - ااُ اأك
هااااام الم اااااتغلون بالعباااااادات فاااااي غالاااااب : وفيةَّالصااااا)ا:5/388م  ِاااااباُو اخِغ ااااالايفاااااا

االمتبتلااون للعباادة َّعصاافية الاانفس ماان األخااالق المذمومااة( األَّقاات المعرضااون عاان الااد يا
ِيِةا:اَُّلاا-يماااُاكااا  اماااغ يا) ِدةاوااُاااأدرباا-خِصااا   عااا اَِمااا ىاوملاأ خَااارياِااا ألْ قاخبمااا

ِناماااُ(اِااا آلدخرباخِ ااارعِةا ِِاااةاصااغ ِتااا ااا دخرباوضاااَِةااذاااُ ااارانيااا اوضاااَ خآلدخرباخِ ااارياخني َ
ِيِة ِقا اعَالاخِصا قالاه ال ايخ عقاي الادين لعادأ ا,خِ رااُواك  اي سق املاأس  رياهِئ اماُاخِ

 :على الصوفية يعتبر له ثالثة ئرَّطالصوفي الذي يدخل في الوقف : َّقا , دخوله فيهم
ِ اعجااصادأغإا:األَّ   -  ُ اأك

ِ ام زم اِ  ِباخآلدخرباخِ رعِا:الثا ي  - ةاصاغ ِباخألوق ااوا املاُكُاوخهتةاكاآدخرباُ اأك
ِماوخِساافراوخِصاا تةاوخنيَ مَااةامااعاخالَااريااىلاغاارياذِااكامااُا دخربا خألكااتاوخِ ااررباوخَِتاا واوخِغاا

ِااويَ ا ِيةا)اَِضا(اوااأَ ف اني اُ ج إا)اخِ رأَةاق ماُاخآلدخرباخِا اااُياتا ا اصا(اخني صا
كَتاا واْرقااةام َ ريااةاعغااجهيامااُاأااجا)اهاا اصاخَِتسااةاوحنِا(امااُاخِ اازخماهااكتا صااِ ا)اخِااجأُا
ِاتاما اوخياريا)اوغرياذِكامم اااأس  باصاخِ رأَةااذااادِِاتاعَالاخهارتخطإاصاخِ ارااا(هِدا

ِىااِِاإايا اأَ فا ا(اخِك  رباوخِسغةا ِ اكاَِكاي اِاِ طاتاااأَا ي اِا ارياأصا رااِِاإاوما اااأكا
 و ريااىلاخهرتخطإاوا اك  ام ةةاهرطاقض  اخعاُ رياوهرطاخعاُ



ِ اق نَااا اِ ِكف أاااةاماااُاخِااارزقااحبِاااتاااميساااكامااا اأفضاااتاعاااُا  ه اااإا:االثالاااث  - هاااذا ,اُ اأكااا
 اه (  ملإص ما هكره في كتاب الوقف من الفتاَّى المصرية

َّأماا :ا)(238 ا/اا1 ا)اةمثاوقف اعَلاك ماخِ ِداُقااخِجأُايفاا  صراخِف ا وىاخنيصارأ
 :ثالثة ئرَّطالصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية فله 

ِ اعجااصادأغإا -  ُ جه اُ اأك

ِ ام زماا اِ  ِااباخآلدخرباخِ اارعِةاصاغ ِااباخألوقاا ااوا املاُكااُاوخهتااةاماااتا - وخِااا يناُ اأكاا
ِماوخِساافراوخِركااِرباوخِصاا تةاوخَِ اارةاو سااُاخنيَ مَااةامااعا ُدرباخألكااتاوخِ ااررباوخَِتاا واوخِغاا

ِااويَا اوااأَ فا ِيةاخالَاريااىلاغارياذِاكاماُاخآلدخرباخِ ارعِةاقا  ااىلاما اُ ج اإاَِاضاخني صا
ِ ااا اممااا ااا ماااُاا دخرباخِااا اااُياااتا ااا اصاخِاااجأُاماااُاخِ ااازخماهاااكتا صاااِ اصاخَِتساااةاوحن
أسااا  باصاخِ ااارأَةاياااب امتااا اخآلدخرباعَااالاخُتااا ااخِساااغةاوااأَ فااا ااىلامااا اأ اااَراِاااإاَِاااضا

ِنااإاخني فق ااةامااُا دخربا غ اا ام ااروعةاأَ قااجاِقَااةاعَمااإاُ اذِااكاِااِسامااُا دخرباخِ اارأَ ةاِك
رك ا ِااويَ اُو  ِِسايِم اَِ إامُاخََِياخاع ت راِ آلدخربامب اه  ااِإاخِ رأَةاق

ِصاقغ ع إاِ ِكف فامُاخِرزقااحبِتاااميسكاصاخِجنِ ام اأفضاتاعاُا - وخِ رطاخِا ِتاصاخِص
ِيِة ِىاخني ىاملاأكُامُاخِص اخن(  ه إايمُاك  اه مَ اِفض

 
 :الهدف من التصوف 

ِفاهِاَتقِرياسَ دةاخِجخرأُاساَ دةاخِاجنِ امبَرياةاخعاوخألناساِاإاوهاَناهاااا اخ جفامُاخِ ص
ِىاعَلارض اخعاوهَناهااهغةاخآلْرةا اهغةاخِجنِ اوسَ دةاخآلْرةاِ حلص

ِخِتاخِصِبا ا أهل الساعادة َّالفاالح فانن حيااعهم وهَخاعكسا)اا:ا37ق ىاخُِاخِقِياصاخِ
ا.اآلخرة أفول الثوابي البرزخ َّفي افي الد يا أطيب الحياة َّلهم ف

ي اااَخاصا(اماااُاعمااتايااا حل امااُاذكاااراُواُنااالاوهااِامااا مُايَغ ِِغااإا ِااا ةاطِتااةاا:ا)اقاا ىاَُاا ىل
ِ :ا)امثاقاا ىاا,خِاجنِ  ِخاأَمَاا غجازأ ياُهاارهياِأ ساُاماا اكا ن وقاا ىا,اي اَخاصاخِاايزخاوخآلْارةا(اِو
ِةغ ياصاخِاجنِ ا ساا:ا)اَُ ىل ِخاِغتا غةاوألهاراخآلْارةاُكاياوخَِأُاه هروخاصاخعامُاَِجام ا َما

ِ ا ِخاأََماا ِخااِِااإامياا َكيام  عاا ا سااغ ااىلاا:ا)اوقاا ىاَُاا ىل,ا(ِااِاكاا ن ِِاا وخ اخساا  فروخاِركاايامثاُ
ِخاا:ا)اوقاا ىاَُاا ىل,ا(خهااتامسااملاوأاا ااكااتاذَّلايضااتايضااَإا ِخاخُقاا قااتاأاا اعتاا دَّلاخِااَأُا مغاا



ِصاخِصاا ِرا ِخاصاهااَناخِااجنِ ا سااغةاواخرضاخعاوخسااَةاا اا اأاا و اُهاارهياِ اارياِركااياَِااَأُاخ سااغ
ا(ا س ربا

ِخضِعاذكراَُ ىلايِ ا ا ناإاجيازَّلاخبساُاِب سا نإاهازخ أُاهازخ اصاخِاجنِ اوهازخ اصاُي َناُِرَةام
ااِاملاأكااُااااماا ا خآلْاارةاي إل ساا  اِااإاهاازخ امَجااتاوااِااجاوخإلساا  ةا اا اهاازخ امَجااتاواِااجاِو

َخُاإامبَ اإاعازاوهاتاوط ع اإاجي زَّلاِإاخبسُامُاخن رخحايجرناصاخنفسا حاقَتاإاوسارورناِو  مَاةاِر
َ ىلاخعذيامم اأفرحاخِقرأباماُاخِساَ   ا إاست  نإاُو وذكرناونَِيارو إامب ت إاوذكرناوير إاِِر

اخِكرمياعَِإاِسَ  نإا
ِةاخِقَباُو   إاو َم اإاو زخزخُاإاوغماإاو اإاو زناإاا وم اجي زَّلاِإاخنيسا مُاضِرياخِصجراوقس

ِياااإاوهاااَخاُماااراااأكااا داماااُاِاااإاُد ا اااساو ِااا  ِماوخأل ااازخ اْو ِماوخ مااا ااا ربايِاااإاِاااتاخِ مااا ةاأُر
ِأةاوه غيا  ضرةاوخإلقت ىاعَلاخعاَُ ىلاوخإلن ِةااِِاإاوخِرضا  ا ِِ ااع هَةاون رادنِ وخِضِرياعق
ِخرباع هاتاوهغاةاوعاِ ا َكرناوخِفرحاوخِسرورامبَري إا  ِإاوعغإاوخم   اخِقَبامُا ت إاوخَِ جاِ

ااانستةاَِِ اخنيَِيااِِإاخِت ةااا
ِىومسَ ا إن فاي الاد يا جناة مان لام يادخلها َّل ا:اهِداخإلس ماخُِاُِمِةاقاجواخعارو اإاأقا

ما يصنع أعدائي بي أ ا جنتاي َّبساتا ي فاي صادري أ اى :اوق ىا امرةا,اايدخل جنة اآلخرة
ا,ارحاا  فهااي معااي َّل عفااارقني إن حبسااي خلااوة َّقتلااي ئااهادة َّإخراجااي ماان بلاادي سااياحة

ِىاصا تسااإاصاخِقََااةا ناناخِقََااةاذهتاا اماا اعااجىاعغااجَّلاهااكراهااَِااِاِااَِ اماات اهااَا:وكاا  اأقاا
ِخا ايِااإامااُاخالاارياوحنااِاهااَخااخِغَمااةاُو ِدنا,قاا ىاماا اهاازأ  ياعَاالاماا اُسااتت ِىاصاسااج وكاا  اأقاا

اخَِ ياخع اعَلاذكرياوهكرياو سُاعت دُكام اه  اخعا:اوهِا تِوا
ونيا ادْاتا,ااساره هاواهالمحبوس من حبس قلبه عن ربه ععالى َّالممساور مان أ:اوق ىا امرةا

ِره انذاارااِِااإاوقاا ى ِراِااإاِاا رباِ طغااإايِااإاخِر ااةاا:ااىلاخِقََااةاوياا رادخْااتاساا يضااررباِِااغ ياِساا
او  هرنامُاقتَإاخََِخربا

اا فا أاا اُ ااجخاُطِااباعِ اا امغااإاقااهامااعاكااتاماا اكاا  ايِااإامااُاضااِرياخَِااِ اْو وعَااياخعاماا اُر
جأااجاوخإلرهاا قاوهااِامااعاذِااكامااُاخِري هِااةاوخِغَااِياِااتاضااجه اومااعاماا اكاا  ايِااإامااُاخحلااتساوخِ  

ِخهياقَت ا ق ِحانضرةاخِغَِياعَلاوه إاواُطِباخِغ واعِ  اُوهر  يايجرخاُو اُسرهيانفس اَُ



ِ اوضااا ق اِغااا اخألرضاُُِغااا نايمااا اهاااِااااُ انااارخنا وكغاا ااذخاخهااا جاِغااا اخالاااِفاوسااا  اامغااا اخِذغاا
ِةاوأقِغ اوطمأنِغةا اونسمعاك مإايَِهباذِكاكَإاوأغقَباخن رخ   اوق

ساابحان ماان ائااهد عباااده جنتااه قباال لقائااه َّفااتح لهاام أبوابهااا فااي دار العماال فاعاااهم ماان ف
 قواهم لذلبها َّالمسابقة إليها    غرَّحها َّ سيمها َّطيبها ما استفر 

ِغ  اخنيَِيام احنُايِإايف ِجون اعَِإاِ ِسِِفا - ِىاِِاعَياخنيَِياُو  وك  اَِضاخَِ ري اأق

ِخاُطِاباما ايِ ا اقِاتاواما اُطِاباما ايِ ا امس ك اُهتاخِجنِ اْرهِا:اوق ىا ْرا - خامغ  اوم اذخقا
 ق ىا تةاخعاَُ ىلاومَري إاوذكرناُواحنِاهَخا

 خنإاِ مراِ ِقَباُوق ااأرقصايِ  اطِر ا:اوق ىا ْرا -

ِىاا اك  اُهتاخيفغةاصاماتاهَخاخ ياِفااعِ اطِبااا:اوق ىا - ا ْراخنإاِ مرايباُوق ااُق
دَّاأ هكاااره َّالساااكون إلياااه َّالذمم يناااة إلياااه َّإفاااراده بالحاااب فبمحباااة اهلل ععاااالى َّمعرفتاااه َّ 

َّالإاوف َّالرجاااء َّالتوكاال َّالمعاملااة بحيااث يكااون هااو َّحااده المسااتولي علااى همااوأ العبااد 
وهااِاقاارةاعاا اخبتاا او ِااا ةااَّعزماعااه َّإرادعااه هااو جنااة الااد يا َّالنعاايم الااذي َّل ي اابهه  عاايم

ِ اخِغا واِااإاعَاالا سااباقارةا ُعِااغ ياِاا عاعاازاوهاتايمااُاقاارااعِغااإاِاا عاخَِا ري اوا اا اُقااراعِاا
اخنا(ااقرااِإاكتاع اومُاملاُقراعِغإاِ عاُق َ انفسإاعَلاخِجنِ ا سرخا

ا
 :المنحرفون عن التصوف الحق 

ِكااُا,اماا اسااترياهااِاخنياارخدامااُاخِ صااِفاعغااجاُهَااإاووخضااَِإاوعَِااإاي ِ صااِفاكَااإا سااُاو ِااتا
ا:خنيغ ست ااىلاخِ صِفاقسم  ا

 هَخاخنيَ اوسَلااِِإاوهِا  ىاُكاراخني قجم امُاُهتاخِسَِيقسيام لاعَلا -

اوقسياخحنرفاعغإاو  داوهِا  ىاكاريامُاخني أْرأُا -
 :أقساأ  عن التصوف ممن ا تسب إليه َّهؤَّلء المنحرفون

ِداُواخِ جساِياُوااساق طاخِ كا ِِ اوحناِاذِاكا - ِها ِ اجةاخِ قسياخحنرفاصاخاع قا داك ِقا ةَ اِ
اطَةاامُاخاع ق دخااخِت 

ِىااىلاخالَاااريا - ِىااىلاخعاِاااتاخِِيااا وقسااياخحنااارفاصاخنيقصاااجايصاا رامااارخدناِ ِ صاااِفاِاااِساخِِياا
زخقاوَتقِرياُغرخضاخِغفسا ِمامُاام امُاخحل كياُواجبمعاخني دةاوخاُر  خبك



ِنإاي ِام -  ياِا نيذ را اوقسياِقااصارسياخِ صِفاوهكَإاوه تاِإاعُامقصجناومَغ ناومضم
 هِاخِ صِفادو اخنيخياو ُاُ اذِكا

ِااخِف  وىا ا:ُغ زااخِغ واصاطرأق يا)اا:ا11/17ق ىاخإلم ماخُِاُِمِةاكم اصاجمم
ِ اعاُاخِساغةاونقاتاعاُاط ةفاةاماُا - ِ اْا ره ِخاُ ايامت اجع ِيِةاوخِ صِفاوقا ِ ي  ةفةاذم اخِص

ِخة امُاُهتاخِفقإاوخِك ما تَ ياعَلاذِكاط اخألةمةاصاذِكامُاخِك مام اهِامَروفاُو
ِراذمِيااوط ةفةاغَ  - ِخاخ ياُيضتاخالَرياُوكمَ ياَِجاخألنتِ  اوك اطرصاهَناخألم  يِ ياوخدع

َّالصاااواب أ هااام مجتهااادَّن فاااي طاعاااة اهلل كماااا اجتهاااد غيااارهم مااان أهااال طاعاااة اهلل ففااايهم  -
خِااََّلاهااِامااُاُهااتاخِِماا او اكااتامااُااالسااابق المقاارب بحسااب اجتهاااده َّفاايهم المقتصااد

 ُاأَنبايِ ِرباُواااأ ِرباخِصغف امُاقجاجي  جايِخ ئاويِ يام

ِخةا اماُاُهاتاخِتاجاا - اإاوقاجاخن سابااِاِ ياط وماُاخنيغ سات ااِاِ ياماُاهاِا ا ملاِغفساإاعا  اِِر
ِخامااغ ياكاا حل  امااا اياا  اُكااارام اا أدا كااُاعغااجاخبققاا امااُاُهااتاخِ صااِفاِِساا وخِزنجقااةاِو

ِنخِ رأاارياُنكااروناوا ماا اذكااراذِااكاعااُاخِ رأاارياماااتاخيفغِااجاِااُا مااجاسااِجاخِ  ةفااةاوغااريناكاُْرهاا
ِيِةااوذكارناخحلا يظاُِاِاِكاراخال ِاباصاُا رأدا خِ اِداُِاِاعتاجاخِار ُاخِساَمااصاطتقا ااخِصا

 خنا(اِ جخدا

ِااخِف اا وىا ِ اصاخِساااغةا)اا:ا10/83وقاا ىاخِااُاُِمِااةاُأضااا اكماا اصاجمماا وكااا  اخني اا أداخنيصااغف
ِىاخبتةاوخالاِضايِ ا اماُاغارياْ اِة َكرو اصاعق ةجهياجم نتةامُاأكارادع نيا اصاذِاكاماُااأ

ِية ِخةاا امااُاخني صاا وماا اوقااعاصاهاا ا امااُايساا داخاع قاا داوخألعماا ىا,اخِفساا داخِااََّلاوقااعايِااإاط
ِخة ا ا:ااحتى صار المنحرفون صنفينِ ِكَِةااألصل طريقة المتصوفةُوهباانك راخِ 

ايغ اأقرااحبق  اِو طَ  ا -
ِخة امُاُهتاخِك ماوخِفقإااَّصنف ينكر حقها َّباطلها -  كم اعَِإاط

صااواب إ مااا هااو اإلقاارار بمااا فيهااا َّفااى غيرهااا ماان موافقااة الكتاااب َّالساانة َّاإل كااار لمااا َّال -
 اه ( فيها َّفى غيرها من مإالفة الكتاب َّالسنة 

ِداعَاالاخأليااتاِاا ِغقضاكماا اذكااراذِااكا وهااَخاخاحناارخفاصاَِااضاخنيغ ساات ااىلاخِ صااِفاااأَاا
مااُاهااِامغ اارفاصاخع قاا دناُوااخِااُاُِمِااةايِماا اسااتريايكماا اُ اهغاا يامااُاخنيغ ساات ااىلاخحلااجأت



ِىااقضاوقاتامااتاذِاكاصاخنيغ سات ااىلمقصجناومعاذِكاملاأَاجاعَالاخألياتاِا ِغ خَِ اةاوخأليا
 خلايكَِكاخِ صِف...ااووا

يااب اقاا ىاق ةااتاُناا اُمسااااهااَخاخنيَاا اوخضااَِإااجوك مغاا اهغاا اا اا اهااِاعااُاخِ صااِفاخحلااريامبَغاا ناعغاا
ِىا,ااخلاا...او ااااخيف ناااباخِرااخحلساااُاِ ِ زكِاااةاُواِ ِساااَِياُو اام ااا  ةاصاخايااا  حا:ايغقااا
ا(ااخَِيةاِ نيق يجاوخنيَ يناااِ ألِف ظاوخنيت ينا)اكم اقِتا,وخَِيةاِ حلق ةرياااِ نيسمِ اا

وعَالاكاتفايبنغا ااا)ا...اا:ا3ق ىاخِ ِداعتجاخِق دراعِسالاصاك  ِاإا قا ةرياعاُاخِ صاِفا ا
رهاخه م مغااا وحناااُااذاناااجعِااىلاخِ صاااِفاا ااا ا.ا اِ حلقااا ةرياوخألساااس ااا ياِ ِ َااا ِرياوخألِفااا ظ,اَِقاااجت

تاةاخإل سا  ,احناُا ِىااىلامُر نقصجاِإاُزكِةاخِغفِواويف  اخِقَِرب,اواي حاخألْا ق,اوخِِيا
ِي  ا ا.اانسمااذِكاُص

َّإن ئاااا   فساااامه الجا ااااب الرَّحااااي فااااي اإلسااااالأ, أَّ الجا ااااب اإلحسااااا ي, أَّ الجا ااااب 
يقتاه َّجاوهره؛ إَّلَّ أن علمااء األماة قاد عوارثاوا األخالقي, أَّ سمه ما ئ   مما يتفق ماع حق

اساام التصااوف َّحقيقتااه عاان أسااالفهم ماان المرئاادين منااذ صاادر اإلسااالأ حتااى يومنااا هااذا, 
اخنا(اا.افصار ع رفا  فيهم

ا
 :َّأهله  الحق من أقوا  األئمة األعالأ في مدح التصوف

ا
ِخىاُهت ِرأُاصاُ ِةااخََِيامُاواِِكاخآل اَِضاُق ا:خِ صِفاومجحاره اُإااخألةمةاخني  

 :اإلماأ أبو حنيفة 
ُنا اُْاَاا:ااُ اُِا اعَاااخِاجق قاقا ىاا)اا:ا52ا/ا1اخنيسملاِ ِجراخنيخ ا راخحلصكفااصاهرح

ُنا اَُُْاإاماُاخِ اتَاا,اواهاِا:اهاَناخِ رأقاةاماُاُيباخِق ساياخِغصارخِ دَّلا,اواقا ىاُِاِاخِق سايا
اااا,اوهااِامااُا َّهااو أخااذ العلاام دخوداخِ اا ةاا,امااُاخِساارَّلاخِسااق اا,اوهااِامااُامَااروفاخِكْر

 اه (  َّالذريقة من أبي حنيفة رضي اهلل عنه , َّكل منهم أثنى عليه َّأقر بفوله



 :اإلماأ مالك 
هارحاواا1/578وصامرقا ةاخنيفا ُِ اا193/ا2  هِةاخَِجوَّلاعَلاهارحاخِزرقا يناعَالااخَِزأاةاصا

م ماق ىا)اا:ا1/22ع اخََِياوزأُاخحلَياني اعَااخِق رَّلاا م ْن عفقَّاه  َّلام يتصاوف  :اام ِكخإله
اُصِلفاوملاأ فقإايقجاُزنجقافقد عفسق ُت  اه (  , َّمن جمع  بينهما فقد عحقَّقا,اوَم

 :اإلماأ ال افعي 
ِيِةاايما اخن فَا ا:اق ىاخِ  يَاارضااخعاعغإا)ا:ا2/138اامجخر اخِس ِك اص يا ت اخِصا

ِ ا ِِاا ِقاا اسااِ اايااب :امااغ يااااِكَم اا ا,امسَاا  ياأق غفساا املاخِااوا,اق َ ااإاواااق َااكااخِ
ا.اُ  َ  اِ حلريااواااه َ كاِ ِت طتا

د ما اعَالاعَاِا:اا[خِق ةتاهِاخُِاخِقِيا]قَ ا أا ا ما اماُاكَم ا ا,اما اُنفَ ما اُو َ ما ا,اُو
 اه (َّيكفي في هذا ثناء ال افعي على طائفة هذا قدر كلماعهم  .ا ةاق ةَ م ا,اوأقذ إا

ِطاااوقاااا ى ماااا ماخِ ااااا يَاار ااااإاخعاَُااااا ىل)اا:ا13جاخحلقِقااااةاخََِِاااااةا ُأأِاااااصاخِسااااِ :ااقاااا ىاخإله
ِىا ري  ِيِةايَياُس فجامغ ياس ِىا   اكَم ااي ت اخِص ا:,اوصاروخأةاس

ِ ي ِقاااا اسااااِ ااه املاُق َاااااإاق َااااك:اقاااا ِ يا.خِ نفَساااااكااه املاُ اااا َ  اِاااا حلرياهااااا َ كا:اوقاااا
ِ يا.ِ ِت طت ااخناا(اخَِجماعصمة:اوق
ِتا وا  اخالف  اواوصاك ينِمزأاتاخإله  وتَاَبااه لاماُادنِا كياا:قا ىاخِ ا يَاا:ا)ا251/ا1اََجَا
اخِ كَ ,اوعه رةواخالَرياِ ِ َ ُّ ,ا:ا    اخناا(اَّاَّلقتداء بذريق أهل التصوفُريو

 :عنبيه 
ورداعااااُاخإلماااا ماخِ اااا يَااماااا ا اااا هرناذماخِ صااااِفايااااروىاخِتِ قااااااصاك  ِااااإامغ قااااباخِ اااا يَاا

ِِاُ اره اُصِفاصاُوىاخِغ  راملاأأاا)اا: ماخِ  يَااق ىاِسغجناعُاخإلما307-309 
ساغجناااىلاخإلما ماخِ ا يَااقا ىا,اعَِإاخِذ رااااوهجُإاُ ري ِيِ اعا ق اقاهاااا:ِو ما اُرأا ايا

ِخ  امسَياخال
َّإ ماا أراد مان دخال فاي الصاوفية َّاكتفاى باَّلسام عان : قل  ا:ق ىاخِتِ قااَِجاروخأةاذِاكا
يقة َّقعد عن الكسب َّألقى مؤ ته على المسلمين َّلام يباا  بهام المعنى َّبالرسم عن الحق

ا... َّلم يرع حقوقهم َّلم ي تغل بعلم ََّّل عبادة كما َّصفه في موضع آخر
ِ ايِإاُِرعاْص ىا : ق ىوا ِيِ ا ىتاأك ِصاي ِ اخِص ِىا:اااأك ِماكارياخِفض ِىانئ ِىاُك اكس



ِيِةا[اااماُ]اَّإ ما أراد به هأ من يكون منهم بهاذه الصافة:اق ىاخِتِ قااا ياف اماغ ياصاخِصا
ِكاااتاعَااالاخعاعااازاوهاااتاوخسااا َم ىا دخرباخِ ااارأَةاصامَ مَ اااإاماااعاخعاعااازاوهاااتاصا ِصاااجقاخِ 

ا...اخَِت دةاومَ مَ إامعاخِغ واصاخَِ رةايقجا كااعغإاُنإاع هرهياُوَْاعغ يا
ِيِةاع راسغ ا:اق ىاوا مى َّبلغني أ ه رأى مان بعاف مان عسا:اق ىاخِتِق ااا...اي ت اخِص

اخنا(ا كره فإرج قوله في هأ أمثالهباسم الصوفية م
 :اإلماأ أحمد 

ِرأاا اا ا مسَاا اُيباوقِااتا:اقاا ىاعتااجاخعاِااُاُ ااجا)اا:ا23روىاُِااِاخِ اا هراخِسااَفااصاخِ ِ
ِكتاِ رياعَيالا:اِإ ِيِةاهَِواصاخنيس هجاعَلاخِ  اااالعلم أقعدهم: قا ا اه ا اخِص

رقةالا:اقِتا َّل أعلم أن قوما أعظم قدرا من قاوأ يكاون همهام مان : قا  يب ا  ياكسرةاْو
ااالد يا كسرة َّخرقة

ِ :اقِت ِ اأرقص ِم ِخاخِسم ااأق اخنا(دعوهم يفرحون مع اهلل ساعة: فقا  أبي,ايب يااذخامسَ
اخحلغتَاااَِساف رأ غاَخ اخألِتا رباواا3/213َُمَِاخِاُاُِمِاةااام ماخحلغ َِةاُِامفَ اصاخِفروااوا
ِيِةانقااتااِاارا)ا:ا130/ا1 َّل أعلاام أقوامااا :اخهِياِااُاعتااجاخعاخِق نسااااُ اُ ااجاقاا ىاعااُاخِصاا

ِخهجو ا:اقِتا,ااأفول منهم ِ اوأ  ِ امعاخعاس عةا:اق ىا,اا ياأس مَ ِهياأفر  :اقِاتا,ادع
ِ ا}ا:ايق ىا,ايمغ يامُاميِااومغ يامُاأ  لاعَِإا ِخاحي ست ِن جخا يامُاخعام املاأك ا{اِو

َتامرخدنامس ااخِقر    كما عذر يحيى القذان في الغ ي , َّعذرهم لقوة الوارد ,  ِو
وقاااجاقااا ىاُ اااجاإلمس عِااااتاِاااُااسااا  قاخِاقفااااااوقاااجامساااعاعغااااجناكااا ماخحلااا ر اخب سااااهللاوُرىاا

, ََّّل سمع  في علم الحقائق مثل كالأ هاذا الرجال , ما أعلم أ ي رأي  مثلهم : ُيا  ِإا
اخناا( ََّّل أرى لك صحبتهم
ُ اخإلماا ماُ ااجامسااعااَّرَّى الإذيااب بسااند صااحيح)اا:ا3/117باقا ىاخِااُا جااراصاخِ  اَأ

ما سمع  فاي الحقاائق مثال كاالأ هاذا الرجال ََّّل أرى ا:ك ماخب سهللايق ىاِتَضاُي  ِإا
 لك صحبتهم 

إ مااا  هااه عاان صااحبتهم لعلمااه بقصااوره عان مقااامهم فن ااه فااي مقاااأ : قلاا  [ قاا  الحاااف ]
 كالأ الحاف   ىه تا( ه أن َّل يوفيه حقه ضيق َّل يسلكه كل َّاحد َّيإاف على من يسلك



ِ اا اروخهاا اخال ِااباصاُ رخيااإا ُْاايينا مااجاِااُاُ ااجاِااُا)ا : يقاا ىا313-8/315وخِقصااةاِ 
أَقاِرباُنتأنا ا ماجاِاُانَاِياخِضاهللاقا ىامسَا اخإلما ماُِا اِكاراُ اجاِاُااسا  قاأَا اخِصاات اا

ِىا ِىامسَااا اامس عِاااتاِاااُااسااا  قاخِسااارخ اأقااا ِمااا قااا ىا اُ اااجاِاااُا ا:أقااا أتَ ااا اُ اا:غتاااتاأ
إامغِزاكاُوهَسا  اماُا ِاتاااأارخينا ِ اعغجيايَاِاُ ضاُر خحل ر اهَخاأَ اخب سهللاأكاراخِك

خِساامعاوخِ  عاةاِااكاأا اُِاا اعتاجاخعاوسااريناهاَخاخاِ ااجخ اماُاُيباعتااجاخعاا:يقَا ا,يا مسعاك مااإ
ساااتاُيااا  ِكاُ احيضاااا:يقَااا ا,يقصاااجااخحلااا ر اوساااأِ إاُ احيضااارن اَُاااكاخََِِاااة روخامَاااكاُو

كارامغ م ام اخس  َ اا:يق ى اأ اامس عِتايِ ياكارةاي اُزدهياعَلاخِكسباوخِ مراُو
إاي ضراَِاجاخني اررباوياَجاغرياةاصاخِاجخرا يفََ ام اُمريناِإاوخنصري ااىلاُيباعتجاخعايأُْي
ِخا ِخاِصاا ةاخَِ مااةاوملاأصااَ ِخامثاقاا م ي ه  ااجاصاوردنااىلاُ اياارضاو ضااراخحلاا ر اُوياا  ِإايااأكَ

ماغ يااىلاقرأاباماُانصا اخَِِاتاا اوهاياساكِااااأغ ارياوخ اجَِاجه اوقَاجوخاِا اأاجَّلاخحلا را
ِ اوكااأ اعَاالا ي ِ ااجُاوخ ااجامااغ ياوسااأىاخحلاا ر اعااُامسااأِةايأْااَاصاخِكاا ماُوياا  ِإاأساا مَ

ارؤوس ياخِ ريايمغ يامُاأتكااومغ يامُاأزعرياوهِاصاك مإا
ِهجُاإاقااج ِكالا ااىتاغ ااااعَِاإاي نصااري ااِااِ ياايصاَجااخِ ريااةاألَُارفا اا ىاُيباعتااجاخعاي

ِخايصاااَجاااىلاُيباعتاااجاخعاوهاااِام  ااارياخحلااا ىا فرقااا ِخاُو ِخايقااا م وملاُااازىاَُاااكا ااا  يا اااىتاُيااات 
أاا اهاا ا اأاا اُِاا اعتااجاخعايقاا ىا مااا اعلاام ا ااي رأياا  مثاال هااؤَّلء القاااوأ ََّّل :ايقَاا اكِاا اُر

ِخ ساامع  فااي علاام الحقااائق مثاال كااالأ هااذا الرجاال  ياياا يناااُرىاوعَاالاماا اويااف امااُاُ اا
ر ا اخنا(اِكاي ت  يامثاق ماْو

ِراايقا ىا)اا:ا3/352ُِامفَ ااخآلدخرباخِ رعِةااوص :اسئتاُ اجاِاُا غتاتاعاُامساأِةاصاخِا
ِراا نااا ا كاااتاماااُاغَاااةاِ اااجخدا,اُنااا اُسااا  فراخعاااحياااتا اُ اُُكَاااياصاخِااا لاااو كاااان ب ااار بااان ُو

كان َّل يمكل من غلة بغاداد   صلح أن يجيبك عنه أل ه [َّهو من أئمة التصوف ]  الحارث
 اه(  ََّّل من طعاأ السواد

نقاتا ماجاِاُاُ اجاِاُاخنياا اُِاِاهَفاراعاُا)ا:ا1/332طتقا ااخحلغ َِاةااِاُاُيباأََالااَّفاي 
ِىاصاِ اار:اقَاا األ ااجا)اا:مغ اا اام مغاا اُهااِ  ا عاان رابااع سااأِ  ا:الاايقاا ىاا[خحلاا ص]ااماا اُقاا

َاإاعغاجَّلاااامااتارهاتاركازار ا اصاخألرضامثاما امااسبعة من األبدا  أَّ عاامر بان عباد قايس
اخنا(اقَجامغإاعَلاخِسغ  اي تاُرىاُرياأل جامِضَ اأقَجايِإا



ِزَّلاوصا ِةااُِاخيف َّاهلل إن بين أظهاركم رجاال ماا :اق ىاُ جاُِا غتات)اا:3/223يفةاخِصف
 خنا(ااهو عندي بدَّن عامر بن عبد اهلل يعني ب ر بن الحارث

ذكراُِِاسَِجاُِاخألعرخيباُ اخ اجاِاُا غتاتاا)اا:ا1/283ُِاُيباأََلااصاطتق ااخحلغ َِةااوا
ِىا اا:ك  اأق ِةااا[وهِامُاُةمةاخِ صِفا]مَروفاخِكْر امُاخألِجخىاوهِاجم رباخِجع

ااا : هااِاقصاارياخََِااياقاا ىاخ ااج:ايقاا ىاَِااضامااُا ضاارنااوذكااراصاجمَااساُ ااجامَااروفاخِكْر
اااإليه معرَّف أمسك عافاك اهلل َّهل يراد من العلم إَّل ما َّصل

هاتااا:قَا األيباا:اوق ىاخنيَ  اُِازكرأ اخيفرأرَّلا ج  اعُاعتجخعاُِاخ جاِاُا غتاتاُناإاقا ى
 اه (يا بني كان معه رأس العلم خ ية اهلل ععالى:ايق ىا اك  امعامَروفاها امُاخََِيالا

ِأراخِقَاااااِربوصا ِِاااااجناقتاااااتاُ اأصااااا  باخإلمااااا ماُ اااااجاكااااا  ا)ا:ا503َِكاااااردَّلا اُغااااا ِىاِ أقااااا
ِيخ ِيِةا,اا:ِةِصااا ِخاُنفسااا يايااا اااجَّلاعَِاااكاِ حلاااجأتا,اوااأااا ياواجم ِساااةاهااا ا اخِاااَأُامسااا أااا اِو

ايب يارمب اك  اُ جهياه ه اِأ ك مادأغإا
ِما ِخىاخِقااا ِِاااجنايَمااا ايااا باُِااا ا ااازةاخِت اااجخدَّلاوعااارفاُ ااا ِىاِ ياااا َّلااادي علياااك  :خيااات اأقااا

الزهااد َّعلااو َّالإ ااية َّ اقبااة المر فاان هم زادَّا علينااا بكثاارة العلاام َّ بمجالسااة هااؤَّلء القااوأ , 
  اه ( الهمة 

 
 :اإلماأ الحارث المحاسبي 

ُنذاراخْا  فااملاُزىاِرهةاماُاعمارَّل)اا:م اَِجه واا37ك  رباخِِي أ اَِ  ر اخب سهللا صاا
ِخض اوخِستِتاخِق يج,اُوطَبامُاخََِياوخَِمت,اُوس جىاعَالاطرأاريا ِ مساخنيغ   اخِ خألمة,اُو

ِخىاخآلْاارةاِبهرهاا داخََِماا  ,اوعقَاا اكااا ااجِرااُ اا ريخ امااُاكاا ماخعاعاازاوهااتاِ أوأااتاخِفق اا  ,اُو
أااا اخْااا  ي يااحبااارخ ا ق وأَ ااا ,ايَقَااا اماااُاذِاااكامااا اقاااج را ,اوُر خألماااة,اونذااارااصاماااَخهت  اُو
عمِق  ,اغرقايِإان واكااري,اوساَيامغاإاعصا ِةاقََِاة,اوُرأا اكاتاياغ اماغ ي,اأازعياُ اخِغجا ةا

ا:ُأ اخِغ واُيغ ي  انيُاُتَ ي,اُو اخني  ِكانيُاْ ِف ي,امثارا
ِدناعزأاااز ا.وماااغ ياخيف هااات,اي ِتَاااجاعغاااإاغغِماااةا.يماااغ ياخَِااا ملاِاااأمراخآلْااارة,اِقااا ؤناعساااري,اووهااا

وماااغ يا  مااتاعَااي,امغسااِربااهىلاخِاااجأُ,اا.ومااغ ياخني  ااتإاِ ََِماا  ,ام ااا ِفاِااجنِ ن,اماا  را اا 
اأََاياُأوأاتاوماغ يا  ماتاعَاي,ااا.مَ مساََِمإاخِ َذِياوخََِِ,اأغ ىاِ ِجأُامُاعرضاخِجنِ 



وماغ يام  ااتإاِ ِغُّسلا ي,ام  ارفاَِخااري,اااغغا  اعغاجن,اواانفاا ذاََِماإاواامَ َماجاعَاالاا.ما ا ات
أاااإ ِرااوخِ قااالا.ُر ِداخِااا ِىاا.وماااغ يامغساااِربااهىلاخَِقاااتاوخِاااجه  ,امفقااا ِخدُّو ,اعَااالاخ ااا وماااغ يام ااا

 ِ ِ ,اورأ ساَ   اأ َتا َهِ َاجنِ اأا ِ ,اِو ناس,اعاُاا.وخيهق خآلْارةاأصاجو ,اوعَالاوماغ ياهاِ ط اخإله
ِ ,اي ااياصاخِااجنِ اُ ِاا  ,اوصا ِ ,اوصاخاساا كا رامغ اا اأرغتاا ِ ,اواهىلا َ اا اأو رعاا خِااجنِ اأ كاا ِت

ِخ امَروف َورفاعغجهيامغكر,اوخاس  ُِل,اِتاخِ َورفام ا.خِ
اِاااَِكاذرعاااا  ,ايقصاااجاااهىلاهااااجىاخني  اااجأُ,اِ َاااابا ااااق و ي فقاااجتااصاخأليااااغ فانفساااا,اوضه

ا امااُاك اا رباخعاخِسااجخداوخ ااجى,اوخسرتهاا طَاا اخِغذاار,اي تاا ل جااخََِااي,اوَُعمَتاا اخِفكاار,اُو
ِىاأَماااااعاااُاخِرهاااج,اوأضاااتاعاااُاخحلاااري,اوأ ِاااتا َُااا ىلاوساااغةانتِاااإاواه ااا ااخألماااة,اُ اخُتااا ااخ ااا

ا.خنيكتاصاخَِمل
فبدأت  بِنسقاط الهوى عن قلبي, ََّّقف  عند اختالف األمة مرعادا  لذلاب الفرقاة الناجياة, 

ِاا مساسااتِتاواء الم ْرديااة َّالفرقااة الهالكااة, حااِذرا  ماان األهاا م  اارزخ امااُاخاق  اا ماقتااتاخِتِاا  ,اُو
ا.خِغج ةاِهمو تجةهانفسا

ثاام َّجااْدت  باجتماااع األمااة فااي كتاااب اهلل المنااز  أن ساابيل النجاااة فااي التمسااك بتقااوى اهلل 
 , َّاإِلخااالص هلل ععااالى بذاعتااه, َّأداء فرائوااه, َّالااورع فااي حاللااه َّحرامااه َّجميااع حاادَّده

ي َت امَريةاخِفرخةضاوخِساغُاعغاجاخََِما  اصاخآل ا ر,ا.اَّالتمسإي برسوله صلى اهلل عليه َّسلم
ا َِ ياجم مَ اعَلاُ اعَياخِفارخةضاوخِساغُاعغاجاخََِما  ا يُرأ اخه م ع  اوخْ  ي  ,اووهجاو

مرن ِِإايااِ عاُو ِرع اعُا  رمإاخني أس اِرسا ِخنإاخِ َلاخعاعَِاإا,اخِفق   اعُاخعاخَِ مَ اِرض
ِ اِأمراخعاوسغُاخنيرسَ  ئكاخني مسك ا.وسَياوخني  رأُاخآلْرةاعَلاخِجنِ ا؛اُوِو

ِي اِآ  رهي,اوخق تس اماُاعَم اي,ا ي ِ مس امُاِ اخألمةاهَخاخِصغ اخجمل َمَعاعَِ ياوخنيِي
ِىاخعاياَلاخعاعَِاإاوساَيا ِاجُا"ا:يُرأ  ياُقتامُاخِقَِت,اوُرأ اعَم يامغجرس  اكم اق ىارسا

ِ اَِ ِر   ِداغرأت  اكم اِجُاي  ا"اخإلهس ماغرأت  ,اوسَِ
اِ  اااةاخنيااااِااُ ااوهاااياخني فاااَردو اِااااجأغ ي ِاااا  اخألُقِااا  ,اْو ااااِ و امصااااِت اِفقاااجاخألِو ,ايَذمااا ت

اماُاعمارَّلااْاا  فاخألماة,اي نكم ا اصاطَاباعا ملاملاُهاجا امااُا أفا هئ اعَالاخضا رخرب 
خ ,اوملاُقص راصاخا  ِ  ا.ااطاوااصاخِغص مَري إاِوج 



فقاايَّف  لااي الاار َّف بعباااده قومااا  َّجاادت فاايهم دَّلئاال التقااوى َّأعااالأ الااورع َِّإيثااار اآلخاارة 
علااى الااد يا, ََّّجاادت ِإرئااادهم ََّّصاااياهم موافقااة ألفاعياال أئمااة الهاادى, مجتمعااين علااى 

ا  بالصابر  صح األمة, َّل يا ر جتون أبدا  في معصيته, ََّّل يا ق نإذون أبادا  مان رحمتاه, يرضاون أباد
على البمساء َّالوراء َّالرضا بالقواء َّال اكر علاى النعمااء, ي حبإباون اهلل ععاالى ِإلاى العبااد 
باااذكرهْم أيادياااه َِّإحساااا ه, َّيحثتاااون العبااااد علاااى اإِل اباااة ِإلاااى اهلل ععاااالى, علمااااء بعظماااة اهلل 

ا يحاااب ععاااالى, علمااااء بعظااايم قدرعاااه, َّعلمااااء بكتاباااه َّسااانته, فقهااااء فاااي ديناااه, علمااااء بمااا
َّيكااره, َّ ِرعااين عاان الباادع َّاألهااواء, عاااركين التعمااق َّاإِلغااالء, مبغوااين للجاادا  َّالمااراء, 
متاااااورإعين عاااااان اَّلغتياااااااب َّالظلااااام مإااااااالفين ألهااااااوائهم, محاسااااابين أل فسااااااهم, مااااااالكين 
لجوارحهم, َّرعين في مذااعمهم َّمالبساهم َّجمياع أحاوالهم, م جاا بين لل ابهات, عااركين 

ْلغاااة مااان األقاااوات, متقللاااين مااان المبااااح, زاهااادين فاااي الحاااال , لل اااهوات, مجتااازئين بالبا  
م ِفقين من الحساب, َّ ِجلين مان المعااد, م اغولين بيانهم, م اْزرِين علاى أ فساهم مان دَّن 

ماانهم ئاامن يغنيااه, علماااء بااممر اآلخاارة َّأقاَّياال القيامااة َّجزياال الثااواب  اماارئغياارهم, لكاال 
 . َّأليم العقاب

ِخاعُاسروراخِجنِ اونَِم  ذِكاُور  ياخحلز اخِجخةياوخ َا ِخاماُا دخربا.ايلاخنيقِي,اي  َ قاجاوياف ِو
ِراا ِراا ااجودخ اضا قا ا ايااجرَّل,اوعَما اُ ا دخرباخِااجأُاوياجقاخِاا خِاجأُاياف ا,او ااجُّوخاَِا
ِمااحبااااجودناماَااااا,اي تاااا ا ايضااااَ ي,اوخُضاااا ا ا احبااااراااأغجااااِامااااُاخِ اااارقايِااااإاهاااات ا,اوااأقاااا

ِ اِ رأرياخ اُ ياخَِ مَ أقغ و ِ اِ نيرسَ ,اوخنيصا ِِ انياُاخس ضا  اهباي,انص  ي,اُو آلْرةاوخني أس
ا.وخ  دو انيُاخسرتهج

فمصبح  راغبا  فاي ماذهبهم مقتبساا  مان فوائادهم قاابال  آلدابهام محباا  لذااعتهم, َّل أعاد  
ن را ايضاَإ,اورهاِاابهم ئي ا , ََّّل أَّثر عليهم أحدا   ,ايف  اخعا اعَم  اخُض ا اِره نإ,اُو

ِهاا  ايااِمُاْ ِفااإ,اخِغجاا ةانيااُاُ أاا اخاع أقغاا اِاا ِ ِ انيااُاعمااتاِااإ,اوُر اِااإاُواخن  َااإ,اُو قاارل
أاا ا أاا اخحلجااةاخَِذماالانيااُاي مااإ,اوُر امرتخكماا  اعَاالاقَاابامااُاه َااإاوه ااجن,اوُر أاا اخِاارلأُت وُر
ِأااا اعَِاااإاِضااامريَّل,اوهََ اااإا ,اي ع قجُاااإاصاسااارأر،,اوخن  خن   ِاااإاوخَِماااتااحباااجودناوخهتااا  اعَاااال

غِ اع ِخ ُس وادأ ,اِو قَلتتا ايِاإاِاأ  ِزهَع اهاكَرا.اَِإاُعم  ,اُو وساأِ اخعاعازاوهاتاُ اأا



ِأ اعَلاخِقِ مااحبجودام اعرلي اِإ,امعامَري اِ قصاريَّلاصاذِاك,اُوينا ,اُو اأق م اُنَياِإاعَال
اخناوخنذرا ق ةرياعُاخِ صِفاَِتجاخِق دراعِسلا(اااُدرياهكرناُِجخ ا

 
 :اإلماأ ابن أبي عاصم 

كاا  اا...ُِااِاِكاراِااُاُيباع يايايا  باخِسااغةاوخنيصاغف ا)اا: 11/85تجخأاةاوخِغ  أاةاصاخِصا
  يذ اقجاو اقض  اُيت   اَِجاي حلاُِاُ جاوقجاط فاخِت داقتاتاذِاكاصاطَاباخحلاجأتا

كا  اااي َّغياره مان م اايخ الصاوفية َّقاد اعفاق لاه مارة كراماة هائلاةبَّصحب أبا عراب النإ 
ِخاعَالارماتاُِاِضاهِاوخ غ  اماُاكتا راخِصا حل ا ا فجعال أباو بكار هاذا يقبلاه بياده صاسافرايغِز

ِ اهااَخاخِرمااتايَااياأكااُاِأسااراامااُاُ اُقتااتاا:َّيقااو  ِ اغااجخ اعَاالاِاا خَِ ااياخرزقغاا اْتِصاا اأكاا
ِخامغإ ِ اذِكاخِرمتاوصاِِ ضإايأكَ ِجناقصَةايِ  اْتِصاَِ اخنا(ااُعرخيباِو

َّلاوق )اا:ا12/520وصاسرياخِغت  اصاُر ةاخُِاُيباع ييا ُِاِاِكاراِاُاا:ىاُِِاخَِت واخِغس
ماان أهاال البصاارة ماان صااوفية ُيباع يااياوهااِاُ ااجاِااُاعماارواِااُاخِضاا  ياِااُا َااجاخِ ااِت ينا

وخألمااراِااا نيَروفاوخِغ اااااعاااُاخنيغكااارايااا بااالمساااجد مااان أهااال السااانة َّالحاااديث َّالنساااك
اخنا(اخِغس يامغ ياُِِاُرخرباوس يرامَإا

 
 :السري السقذي ئيخ الجنيد 

ِما  ا:اخيفغِاجاقا ىاعاُا)اا:ا1/33اخِ زخ اصاخإل ِا  خإلم ماا كل اذخا:اقا ىا اخِسارَّلاهاِخااأ
دِااإا,اوداا:ايقاا ىاا,اخب سااهلل:اقَاا ااقماا امااُاعغااجَّلايمااُاجتاا ِسال نَاايا,اْااَامااُاعَمااإاُو

ِىاا.عغااكاُ ااقِقإاخِكاا ماوردناعَااالاخني كَماا ا ِاا امسَ اااإاأقاا جعلااك اهلل صااااحب : مثانياا اِو
 اه (  يا  صاحب حديثحديث صوفيا  , ََّّل جعلك صوف

,اوماُاُصاِفاقتاتاخََِاياامثاُصِفاُيَا اخََِيواُه رااىلاُ امُا صتاخحلجأتا:ااق ىاخِ زخ 
اخنا(ااْ طراِغفسإ

ُْين اُِِا مجاعتجاخعاُِاأِسا اُنا اُِاِا)اا:ا3/202وحنِاذِكام اروخناخِتِ قااصاخِ َبا
ِىا:ا غ اغِ  اق ىا:اخِ ِباخنيذفراُِاس تاخالََِاامبكةاق ىا مان :امسَا اسارَّلاخِساق ااأقا

اخنا(ا.اععبد َّكتب خ ي  عليه َّمن كتب ثم ععبد رجوت له



 :اإلماأ الحاكم صاحب المستدرك 
 اااج غ اُِاااِاِكااارا ماااجاِاااُاعتاااجاخعاِاااُاع ااا رباخَِتاااجَّلاِت اااجخدا غااا ا)ا:2/18قااا ىاصاخنيسااا جريا

ِىاعاُايضاِتاِاُاغا زوخ اعاُاُيباهَفراُِا مجاُِاه كرا غ ا مجاُِاسا ِريا غا ام ِاكاِاُام ا
,االقد كان أصحاب الصفة سبعين رجال ما لهام أردياة:ا  زماعُاُيباهرأرةارضااخعاعغإاق ى

عَالاهارطا:اق ىاخَِههللاصاخِ َخِصاخنا(اهَخا جأتاي ِ اعَلاهرطاخِ ِخ اوملاخيره نا
اخِتخ رَّلاومسَي
ِخردةاصاُهاتاخِ) :بعد رَّايته هاذا الحاديثقا  الحاكم  ِهاجمياُأمَا اهاَناخألْتا راخِا صافةاي

ِِإا ِك اعَالاخعاعاازاوهاتاوم زماةاالجماةاخعاورساا ا ماُاُكا ِراخِصا  ِةارضاااخعاعااغ ياورعا اُو
يااَلاخعاعَِااإاوسااَياخْ اا رناخعاَُاا ىلا ااياماا اخْ اا رناِغتِااإايااَلاخعاعَِااإاوسااَيامااُاخنيسااكغةا

ارياخِاجنِ األهَ ا ا ة إلايهم الصاوفية َّهام الذائفاة المنتمياوخِفقراوخِ ضارااَِتا دةاخعاعازاوهاتاُو
ااقر ا بعد قرن

ارياخِ َارضاَِسا خىاي اياصاا يمُاهرىاعَالاساغ  ياويايهياعَالاُارياخِاجنِ اوخألناساِا ِفقراُو
ِ ا ِكَ اخنا(اكتاعصراِأهتاخِصفةامق جو اوعَلاْ ِق يام 

ُْيناا اُِااِاعماارواعاماا  اِااُاعتااجاخعاخِزخهااجاِااُاخِساام يا قاا ا)ااا:ا2/18وصاخنيساا جرياُأضاا ا
ِِِاجاِاُامساَياوضامرةاِاُاِت جخدا غ احي رق  ا غ ااِرخهِياِاُا ماجاخِ ا يَاا غا اخِ  ىياُِاهَفراخِِز

ِىاعاُاعِاا ضاِاُاسااَِم  اوك نا اِااإايا تةارضااااخعا َِاةاعاُا اا داِاُاُيبا ِااجاعاُامك اا ِر
ِىاخعايااَلاخعاعَِااإاوسااَياقاا ىاا:عغااإاقاا ىا ِماا-يِماا اُنتااأيناخنيااألاخألعَاال-ِْاا راُماا ا:ارساا قاا

ِ اه رخاصاسَ ِ اسرخامُاِْفاهجةاعَخربارهبياعازاوهاتاأض ك ةار ةارهبياعزاوهتاوأتك
ِنإا ِناإاِأِساغ  يارغتا اورهتا اوأساأِ َكرو ارهبياِ ِ جخةاوخَِ ااصاخِتِِااخِ ِتةاخنيس هجاوأجع أ
ِن  ياعَالاخِغا واْفِفاةاوعَالاُنفساا يا ااج خايمئا ِدخاِو هبياعا ِ اِقَا ِأأاجأ ياْفضا اوريَا اوأقتَا

ِ اصاخألرضا فاا ةا ِ اِ ِسااكِغةا قَِااةاأااجِ َخامي اا عَاالاُقااجخم ياكااجِِباخِغمااتاِاا اماارحاوااِاا
ِدا ِ اخالَقا  اعَاِ ياماُاخعاَُا ىلاها  ا  اوأَتسا ِ اخِقِر ِ اِ ِِسَِةاوأقرؤو اخِقر  اوأقِر وأ قِر
هبياصاخآلْاارةا ِ اخَِتاا داوأ فكاارو اصاخِاات داُروخ  ااياصاخِااجنِ اوقَاا مساا   ضاارةاوعاا ا  يذااةاأ 

ِخزاِساااتَِ ياوخاسااا َجخدانيقااا م يامثاُااا اِاااِسا اااياهااايااااامااا م ياُعااا ِرهياوخيفااا جوخاخيف ااا زاِقتااا
ِىاخعايَلاخعاعَِإاوسَيا اا(ذِكانيُاْ فامق مااْو فاوعِج)رس



فماان َّفااق َّلسااتعما  هااذا الوصااف ماان متصااوفة زما نااا فذوباااه فهااو المقفااي ا:قاا ىاخحلاا كيا
مانهم أئارار َّل كماا لهدي من عقدمه َّالصوفية طائفة من طوائف المسلمين فمانهم أخياار َّ 

يتوهمه رعاع الناس َّعوامهم َّلو علموا محل الذبقة األَّلى منهم مان اإلساالأ َّقاربهم مان 
 اه .. ( رسو  اهلل صلى اهلل عليه َّسلم ألمسكوا عن كثير من الوقيعة فيهم 

 
 :اإلماأ ابن الجوزي 

ا:ةاو  ياَ  َِتا رخااكاارياا[َُّلاخِ صاِف]ياف إااوعايوخاعاُ)ا:اا303اَِاِسا اصاَُتاِسق ىا
أن التصوف عندهم رياضة النفس َّمجاهدة الذبع بارده عان األخاالق الرهيلاة َّحملاه علاى 
األخاااالق الجميلاااة مااان الزهاااد َّالحلااام َّالصااابر َّاإلخاااالص َّالصااادق إلاااى غيااار هلاااك مااان 

 الإصا  الحسنة التي عكسب المدائح في الد يا َّالثواب في األخرى 
ِىامسَااا اُِااا اِكاااراِاااُ بساااغ داعاااُاخِ ِساااااأقااا ِىاساااأِ اخيفغِاااجاِاااُا ماااجاعاااُااِو خنياااا ق اأقااا

ااَّالدخو  في كل خلق سني رديءالإرَّج عن كل خلق  :فقا  ؟التصوف
بساغ د ِىااِو ِخ ااجاِااُاِكااراقاا ىامسَاا ا مااجاِااُاْفِاا اأقاا كااتاخالَااريا:اقاا ىارومياا:عااُاعتااجاخِ

ِخهرا ِماوقَااجااهااَناخِ  ةفاااةاعَاالاخحلقااا ةرياوط ِااباخالَاارياكَ اااياُنفساا ياِذااا قَااجوخاعَاالاخِرسااا
ِرااومجخومةاخِصجقخِ را ِخاُنفس يااحبقِقةاخِ ا.ااوهياط ِت

يَااتسااَِااِساعَااِ ياصاُهااِ  امثاِااتساعَاالامااُااَّعلااى هااذا كااان أَّائاال القااوأ:اقاا ىاخنيصااغ ا
َِجهيامُاُ َِِ يايكَم امضلاقر ازخداطَمإاصاخِقار اخِاا ينايازخداَُتِساإاعَاِ يااىلاُ ا كاُا

اخناا...ا(اامُاخني أْرأُاغ أةاخِ مكُ
وا اا ااَّقاد كاان أَّائال الصاوفية يقاارَّن بامن التعويال علاى الكتااب َّالسانة)اا:ا307وقا ىا ا

اِتساخِ ِ   اعَِ ياِقَةاعَم يا
ِىاقا ىاُِاِاساَِم  اخِاجخرخينا ِىامسَا اخيفغِاجاأقا بسغ داعُاهَفراخالَجَّلاأقا ربماا عقاع فاي ا:ِو

االسنةإَّل ب اهدين عدلين الكتاب َّا م فسي النكتة من  ك  القوأ أياما فال أقبل منه
ِىاق ى ِىامسَ امِسلاُِاعِسلاأق ِراخِتس  مااأق بسغ داعُاطِف ا:ق ىاُِِاأزأاجاا: اُيبااِو

هواء فال عغترَّا به حتاى عنظارَّا    لو  ظرعم إلى رجل أعذى من الكرامات حتى يرعفع في ا 
ااكيف عجدَّ ه عند األمر َّالنهي َّحف  الحدَّد



ِىا بساااغ داعاااُاُيبامِسااالاأقااا مااان عااارك قاااراءة القااارآن  : ي قاااا سااامع  أباااا يزياااد البساااذامِو
ااَّالتق ف َّلزَّأ الجماعة َّحوور الجنائز َّعيادة المرضى َّادعى بهذا ال من فهو مبتدع

ِىا بسغ داعُاعتجاخحلمِجاخحلتَلاأق من ادعى باطن علم يانقف ظااهر : سمع  سريا يقو  ِو
 حكم فهو غالط 

عَمغاا ا:اوقاا ىاُأضاا ا,اامااذهبنا هااذا مقيااد باألصااو  الكتاااب َّالساانة: الجنيااد أ ااه قااا  وعااُا
اخنا(اامغِطاِ ِك  رباوخِسغةامُاملاحيفظاخِك  رباوأك باخحلجأتاوملاأ فقإاااأق جىاِإ

 
 :اإلماأ العز بن عبد السالأ 

ِخعااجاخَِاازاِااُاعتااجاخِساا ما وخِ رأاارياصاخياا حاخِقَااِرباخِاا اُصااَ اخاهساا دا)ا :ا3/179صاق
فسجاِفس ده اُ  ريه امُاكتام اأت عجاعُ زأِغ  اِكتاما اأقاررباخِِاإاوأِزفاإااِص    اُو خعاُو

ِىا اازوماخاقتاا ىاعَِااإاوخاياا   اخِِااإاوخنيااا ِخىاوخألعماا ىاو سااُاخاماا ىاِو ِخىاوخاقاا ِجأااإامااُاخا اا
ِخىاعَالا ساباخإلمكا  اماُاغارياُدخ ااىلا ِ اأجأإاصاكاتاوقا اماُاخاوقا ااو ا ىاماُاخا ا

اخِسآمةاوخني ىا
ِااتاخِ اارأَةااليساا  الحقيقااة خارجااة عاان ال ااريعةَّمعرفااة هلااك هااي الملقبااة بعلاام الحقيقااة َّ 

ِخىاوخَِاازوماوخِغِاا ااوغاارياذِااكامماا اذكرناا نامااُاخعماا ىا ط ي ااةاِ ياا حاخِقَااِرباِ نيَاا رفاوخا اا
ِخطُامَريةاِاجقاخِ ارأَةاواا ِخهرامَريةايفتاخِ رااومَريةاخ ك ماخِت خِقَِربايمَريةاخ ك ماخِذ

القوأ مان لايس مانهم ََّّل يقااربهم فاي ئايء َّقاد يت ابه با,اأغكراهِئ امغ م ااااك يراُواي هر
اخنا(اامن الصفات َّهم ئر من قذاع الذريق

ِخعجاُأض ا يَ ى)اا:ا1/189وصاخِق إاكأناإاأارخنا...اا:خِقَِرباكاريةااُو ومغ  اُ اأقجرااذخاعتجاِر
ِخىاي  اعجزاعُاذِكايَِقجراُ اخعان  رخاخِِإاوم َعاعَِإاوهاَخا ِ قعاخَِت دةاعَلاخكمتاخا 

ِخااهِاخ  ِخ اخحل د ا ااها  اِاررباخألرضاوخِسام سا  اخَِتا دخااومغ ا اُفرأاقاخِقَاباماُاخاكا
َّهذا هو المعبر عنه بالفناء عند أهل الصفوة َّالصفاء َّحقيقته غفلة عن كل ئيء لل اغل 

ومغ  اخِزهجاصاكتام اميكُاخاس  غ  اعغإاماُام ا ااخِاجنِ ااااما اخسا اغ ناخِ اراابرب كل ئيء 
اخنا...اا(اجرباخِِإاِ حلتاعَِإاوخِغ



ِخعاااجاُأضااا ا الفنااااء النائاااال عااان اَّلساااتغراق بااابعف هاااذه : الناااوع الثاااامن )  :ا3/180وصاخِق
 اَّلحوا  َّحقيقة الفناء غفلة َّغيبة َّفراغ القلب عن اَّلكوان إَّل عن السبب المفنى 

ِخىاما ِخىاوم اأغ سباَُاكاخا ا ُايمُايقجامَريةامُاهَناخنيَ رفايقجام اأت  اعَِ  امُاخا 
ِخىاخِغ هائةاعغ ا اوخنيسا ف دةا ِخىاوخألعم ىاوماُادخما امَ رياإاهباَناخِصاف اادخما اِاإاخا ا خألق

ِخىاخنيتغِةاعَِ  ا ِماِ ف واادوخماخنيَ رفاوخا  امغ  اُو ف وااُرباخِق
ِرةايمرخُاباخالا ةف اوخِارخه ا َك ِخىاخِغ هائةاعاُاخنيَا رفاخنيا ت ياِ ارفاخا ا وكَِكاُ ف وااُر

ِراُو ََارياادو امرخُباخبت  ِ ََرياخست رباخالِفاوخِره  اِ نيخِفامُاخِ روراوخنيرهِاماُاخالِا
اخنا(اخبتةاِ اِإا

ِخعجاُأض ا ا:األفاظ يذلقو ها يستعظمها سامعها[ أي الصوفية ] َّلهم )ا:ا3/183وصاخِق
وهاااِاعتااا رةاعاااُاخََِاااياوخَِريااا  اوكاااَِكاخني ااا هجةاومغ ااا اخِاااَوقاوهاااِاعتااا رةاعاااُاامنهاااا التجلاااي -

ِخىاووقعاخِ َذِياوخاه ىاوهجخ اِ اَةاخا 
ِ ياق ىا اريباوخ  اذِكاعتا رةااَّمنها الحجاب - وهِاعت رةاعُاخيف تاوخِ فَةاوخِغسِ  اومغ  اق

ِىاَِساا  اخحلاا ىادو اِساا  اخنيقاا ىاكماا اق ِاا اخَِااررباخماا ألاخحلااِضاوقاا ىاق اا اكااَِكا عااُاخِقاا
ِِإااذخاق ِ اخاهت ااَِت ُاخحلريا  ق

ِىاخنيَا رفاِا ِقَِربااالرب َّمنها قولهم القلب بي  - ِخا َا ومَغ ناخِقَباِِ امَريةاخِررباهات 
ِىاخاهخ  اصاخِتِِاا  احبَ

ِِااإاعَِااإاخِساا ماُيناخِِاا اعغااجاريباأ َماا اوأسااقِ ااَّمنهااا البيتوعااة عنااد الاارب ساابحا ه - صاق
ِمامقااا ماخِ َاا ماوخِ ااارخرباماااُا ِأاااةامباا اأقااا ِزاِ نيتِااا اعااُاخِ قاااررباِو اطَااا ماوخِسااقااعاااُاخِ ق جتاا

 وراوخِ قرأباخِسرا

ِهتةاِ قرأباخإلِإاومغ  اخِتَجاوهِاعت رةاعُاخاسات ربااَّمنها القرب - وهِاعت رةاعُاخاست رباخني
ِهتةاِ َِ دا  خني

َا ىلاجم نساةاَِاَةاخألناسامبج ِساةااَّمنها المجالسة - وهِاعت رةاعُاِاَةاخيَق ا اخِاررباسات  نإاُو
اخنا(اخاك ِرا

ُوااأغكاراعَالا[اخَِزاُِاعتجاخِسا ما]ك  اوا)ا : 113–ا3/111وصاطتق ااخنيغ وَّلاخِكيىا
ِىا ِيِةاوأق اهتاِغ اطرأرياغرياخِك  رباوخِسغةالا:اخِص



ِرقايا رامياج  ياِاتا يَم اخه معاِ ِ  ذ اوذخقاماَخهت ياوق اعاخِسَساَةاخحلجأاجاِ ِكرخساةاخِا
من أد  دليل على أن القوأ قعدَّا على أسااس ال اريعة َّقعاد  :َّقا  ...ادْتاصاعجخدهيا

لاى الرسااوأ ماا يقااع علاى أيااديهم مان الإاوارق ََّّل يقااع منهاا ئاايء مان فقيااه إَّل إن غيارهم ع
اخن(اا2)ااسلك طريقهم

أاا اُهااتاخِسااَِيااىلامغاا زىاخنيَااِياا:قاا ىاخَِاازاِااُاعتااجاخِسا ما)اا:ا3/113وصاطتقا ااخنيغاا وَّلا
ِىاخِره ىا اخِ رأرياضِرياخجمل ىاااأسَك  ااااي 

َّمان َّل مرباي لاه فهاو مان , لاه فهاو ماع الجهاا َّمن َّل مسلك , فمن َّل دليل له فهو ضا 
وماُاااُدربا, َّمن َّل ئيخ لاه فهاو خائاب اآلماا , َّمن َّل عربية له فدعواه محا , األ ذا 

ِخى,اِاااإاساااقهاماااُاعااا اخِكمااا ى ِخهجاخأل ااا وماااُااا اااةايََماااإاا,وماااُاااياااجقاِاااإايضااا  إاهااا
ِىاجم ىاخِره ىااوخعجت نااىلاِ  ىاأ   وىااىلامغ زىاخألِ  ىاوهِامُاخألطف ى,انك ى اخنا(اجي

 
 :اإلماأ النوَّي 

     :أصاااو  طرياااق التصاااوف خمساااة) ا:ا30خِ صاااِفا اصامق ياااج,ااقااا ىاصارسااا ِ إاخنيق ياااج
ِىاخعاصاخِسراوخَِ نِة ِخىاوخأليَا ى.اُق قتا ىا.اوخُت ااخِساغةاصاخألقا عارخضاعاُاخالَارياصاخإله وخإله

دِ ر ِاااهىلاخعاصاخِسرخ اوخِضرخ او.اوخِرضلاعُاخعاصاخِقَِتاوخِكاري.اوخإله اخن(اخِره
ك  اُِِاعتجاخعاهَخاخِفرخوىارضالاخعاعغاإاخم ما ا)ا...اا:ا1/7وصاهر إاعَلاي ِ امسَيا

ِىاوغري  اكارياخِروخأا ااِ اسا نِجاخِصا ِ ةاخَِ ِِا اار َا ااِِاإاخِ َتاةا ِ رع ا اخِفقإاوخاي
َاا ِخايِااإاَِفاارخوىاُِاا امااُاخاق اا راوخن  اارااخِروخأاا ااعغااإايِماا اقااررباِو جامااُاخامصاا را ااىتاقاا ِ

ارخوىاوك  اأق ىاِإايقِإاخحلرمااه ع إاون رناخََِيامبكةازخده اخعايض اوهري ا
ذكاارناخاماا ماخحلاا يظاُِااِاخِق سااياخِجم ااقلاخنيَااروفاِاا ُِاعساا كرارضاالاخعاعغ ماا ايأطغاابا ا

ذكارنايقا ىاهاِايقِاإاخحلارماخِتا راااخِاغ  اعَِإامب اهِاُهَاإامثاروىاعاُاخ اخحلسا اعتاجاخِ ا يراُناإ
ِخعاااجا ِىاخحلااا يظاَِق   ااام باااين الصاااوفية فاااى حجاااورهم ََّّصااال إلياااه بركاااات  اخِفقاااإاوخايااا

                                                
2
ِخرقاا  ِق اخَِزاُِاعتجاخِس مامُاخِ صِفاُوهَإاوااايبنإاااُ زماِ اخال مرخدن امُاخِغقتاهِامَريةام

 ِ ِخرقاقجاُذ راعَلاغرياخنيس قِم اي ك ِخرباأل اخال اخس جرخه ااوخِص



ِىاوخِ فسااريامثااأ فاسااهم ِىامااُاخاماا مازأااُاخاساا ماودرواعَِااإاخاياا ومسااعاخِ صاا نِ اوخاياا
اخنا(اخْ َ ااىلاجمَساخم ماخحلرم ا

كااا  اُِااِاُ ااجاهاااَخاا:قاا ىاخحلااا كياُِااِاعتااجاخعا)اا:ا1/9وقاا ىاُأضاا اصاهاارحايااا ِ امسااَيا
ِدىاهاااِخ ايااا حل ازخهاااجخا مااان كباااار عبااااد الصاااوفية صاااحب أكاااابر الم اااايخ مااان أهااال خيفَااا

وك  اأغسداخِك باوأأكتامُاكسباأجنامسعاُِ اِكراِاُاْزمياةاوماُاكا  اقتَاإاوكا  االحقائق 
ِرىاوأَريإا  خنا(اأغ  تامَهباسفِ  اخِا

 
 :اإلماأ ابن عيمية 

ِااخِف ااا وىقااا ىاخ ِ اا)اا:ا11/37ِاااُاُِمِاااةاكمااا اصاجممااا وطرأااارياخعاااُااا يااااََِاااياوعماااتاأكااا
ِخيق اخِ رأَةا اك   ام

فالسالك طريق  الفقار َّالتصاوف َّالزهاد َّالعباادة  إن لام يسالك بعلام يوافاق ال اريعة َّإَّل  
 كان ضاَّل عن الذريق َّكان ما يفسده اكثر مما يصلحه 

ظاار َّالكااالأ  إن لاام يتااابع ال ااريعة َّيعماال بعلمااه َّإَّل كااان َّالسااالك ماان الفقااه َّالعلاام َّالن
 اه ( فاجرا ضاَّل عن الذريق 

ِااخِف ا وىا قاجااثام التصاوف عنادهم لاه حقاائق َّأحاوا  معرَّفاة)اا:11/13وق ىاكم اصاجمم
ِىاَِضاا ي إاُوْ قااإاكقاا ِخاصا ااجودناوساارُي الصااوفي ماان صاافا ماان الكاادر َّاماات  ماان :اُكَماا

هت ناذِكا,اَّالحجر الفكر َّاستوى عنده الذهب رياخِجع وىاُو اخِ صِفاك م  اخنيَ يناُو
كما اقا ىاااَّهم يسيرَّن بالصوفي إلى معناى الصاديق َّأفوال الإلاق بعاد األ بيااء الصاديقون

ئاااكاخِاااَأُاخنَاااياخعاعَِاااإاماااُاخِغتِااا اوخِصاااجأق اوخِ ااا جخ اوخِصااا حل او ساااُا)خعاَُااا ىلا ُِو
ئكاريِق  ا(اُِو

اء أفوااال مااان الصاااوفي لكااان هاااو فاااي الحقيقاااة  اااوع مااان َّلهاااذا لااايس عنااادهم بعاااد األ بيااا
يكا  ااالصديقين فهو الصديق الذي اختص بالزهد َّالعبادة على الوجه الاذي اجتهادَّا فياه

خِصاااجأرياماااُاُهاااتاهاااَناخِ رأااارياكمااا اأقااا ىاياااجأقِاخََِمااا  اوياااجأقِاخألمااارخ اي اااِاُْاااصاماااُا
اخنا(ااُو َِِ ياخِصجأرياخني َرياودو اخِصجأرياخِك متاخِصجأقِةامُاخِص  ِةاوخِ  َِ 



َّالثاباا  الصااحيح عاان أكااابر الم ااايخ يوافااق مااا كااان عليااه )ا:اا1/81وقاا ىاصاخاساا ق مةا
َكراياااب اصاخِصااا ِ اخِصااارأ اخبفاااِظاعاااُاُكااا ِرااالسااالف وهاااَخاهاااِاخِاااََّلاكااا  اجياااباُ اأااا

خني اا أدامااااتاخِفضااِتاِاااُاعِاا ضاُويباساااَِم  اخِاااجخرخيناوأِساا اِاااُاُساات طاو َأفاااةاخنيرع ااااا
ماا ىاها ا اما اأتا ا قِقاةاومَروفاخِكرا ْاااىلاخيفغِجاُِا مجاوس تاُِاعتجاخعاخِ سرتَّلاُو

ا.امق اااخني  أدا
فصاانف أبااو بكاار محمااد باان وقااجا ااعاكاا ماخني اا أدااماا اَِفذااإاُوامباا اي مااإاهااِاغاارياوخ ااجاا

ِدامماا اذكاارناُِااِاخِق سااايااإسااحاق الكالباااهي كتاااب التعااارف لمااذاهب  التصااوف ]اوهااِاُهااا
كاا ِرام اا خي  اوكاَِكامَمااراِااُاُويااِا[خِق اريَّلا ةم  ا اُو قاارربااىلاماَهباسااَ اخألمااةاُو رباُو

ِِاعتاجاخِار ُا ماجاِاُاخحلساُاخِساَماا ِيِةاُو جاامع كاالأ الصاوفية زأ داخأليف  يناهِداخِص
ِىامُاُ اخِق سيااهما في هلك أعلى درجة َّأبعد عن البدعة  خنا...ا(اوخ 

ِااخِف اا وى َكراوخِفكاارا :خِااُاُِمِااةسا ل ) ا:ا11/293وصاجمما ما اخحلكمااةاصاُ اخني ا  َ اِ ِاا
ِىاذِاكايفتح علايهم مان الك اوفات َّالكراماات وخِرأ ضةاوجم هجةاخِغفساوم اُهت إا وما اسا

ِخىاماعاقَاةاعَم ااياوه اتاَِضا ياما اااأفا  اعَاالاخني ا  َ اِا ََِياودرساإاوخِت ااتا ماُاخأل ا
اعغإا

ِرااِاج َكراوخحلضا ِه  ام    اِ ِا ُ اأارىاوخقَاةاُواأفا  اعَِاإاهاا اا ىتاِِاِ ااخإلنس  ام 
ِخرباخِفقإاااجيجاذِكا ِاِ ااَِِةاأكرراعَلاِ ربامُاُِ اِو

ااَةاوااجياجاذِااكاعغااجاقاارخ ةاخِقار  امااعاُنااإاقااجا َكرا اا وةاِو  اىتاُ اكاااريخامااُاخني َتااجأُاجياجاَِاا
وردااخِسغةاِ فضِتاخَِا ملاعَالاخَِ ِاجاااساِم ااذخاكا  اخَِ ِاجا   ها ااىلاعَاياهاِام ا  تاِاإا

ا...عُاخَِت دةا
االاخََِااياوخإلمياا  اُريااعادرهااةامااُاخِااَأُا :فمجاااب  خحلمااجاعاررباخَِاا ني ااارأااباُ اخِااََّلاُُو

ِخاخإلمي  ايقهاكم ادىاعَلاذِكاخِك  رباوخِسغةا ا...ُُو
ِخردةاصاخِك ا رباوخِساغةا ِ امسامِ ااخألمسا  اخِا ِ اصاهاَناخنيسا ةتاأل اياأف ما وخِغ واا  اأ َ ا

ِ ا قا ةرياخأل ِدةايارربارهااتاحيفاظا ااروفاخََِاياخِا اُعذم اا ا فاظا ااروفاوااأَريا ِها ِراخني ماا
االاخِقاار  اوملاأاا اا ِ اِااإامااُاخِف ااياِااتاواامااُاخإلمياا  اماا اأ مِاازاِااإاعَاالامااُاُُو خِقاار  اوااأكاا

ا... فظا روفاخََِيا



لاخََِياوخإلمي  اي ِام مُاعَِياي ِاُيضتامُاخني مُاخِاََّلاِاِساماَاإاصاخََِاياا م اخََِّلاُُو ُو
ارتخك م اصاخإلمي  اي َخاُيتاجتبامَري إاماتاخه

ِ اُيضااتااأَّرث ك ااوفا أَّ عصاارفا فاي الكااونُيااتا ْااراوهاِاُنااإاِااِساكاتاعمااتاا وه هغاا أكاا
ا املاأكااُامماا اأساا َ  اِااإااَّل يااورث ك اافا َّعصاارفا فااان الك ااف َّالتصاارفماُاخَِمااتاخِااََّلا

هاااتااعَااالادأاااُاخعاواااكااا  اماااُام ااا ااخحلِااا ةاخِاااجنِ اوقاااجاحيصاااتاذِاااكاَِكفااا راماااُ خني ااارك اُو
ئكاُي  رباخِغ را ِو اخِك  رباوخ املاحيصتاألهتاخإلمي  اخَِأُاهياُهتاخيفغةاُو

يفضاا ةتاخألعماا ىاودره ماا اااُ َقاالامااُاماااتاهااَخاوا اا اُ َقاالامااُاداِااةاخِك اا رباوخِسااغةاو ااَخاا
ك  اكاريامُاخألعم ىاحيصتاِص  تإاصاخِاجنِ ارة ساةاوما ىاياأكرماخالَارياعغاجاخعاُُقا هياوماُا
صارفاوخ اخق اجىاِاإاَْارياا عتجاخعاِ رياعَيايقجاُيسجاُكارامم اأصَ اوخ ا صتاِإاك ا اُو

ا...كاريامُاخَِ مةا
ِخا ااا وةاخإلميااا  اخِاااََّلا ِناااإاوهاااياَِاااجاملاأاااَوق أضاا اياااأكاراخِسااا ِك ااذخاقاااُروخاخِقااار  اااأف م ُو

ا يجادَّن حالَّعاه فنها اقبلوا على الذكر أعذاهم الذكر من اإليمان مأزأجهياهب اخِقر  اامي ن ا
ََّّل معهام مان اإليماان ماا يازداد افيكون الذكر ا فع لهم حين ذ مان قاراءة َّل يفهمو هاااَّلذعه

َكرابقراءة القرآن لاخِرهتاخإلمي  اي ِقر  اأزأجنامُاخإلمي  ام اااحيصتامبجرداخِ اخنا(ُم ااذخاُُو
ِداخِجرأاةاماُامغ قاباهاِداخإلسا ماُ اجاِاُوذكراخُِاعتجاخ ا دَّلاصا ُ اا300ا اُِمِاةاخَِقا

ِي ايق ىا ا:خإلم ماخُِاُِمِةاك  ام ص
إا)ا ِىاِِر إامق ماصاخِِي اومق مإان ق اهب اخألق  ماااااااِو

ِحامُاغِِرباا إا إاي  اوَتز او سكُاوك مااااااااِو
 َّقراءة َّعبادة َّصياأ      َّعصوف َّعق ف َّععفف 

م نةاومق مااااااااااااوعغ أةاو  أةاووق أةا اويِ نةاُو
َجدااِو ِرادوخمااااإاكرخم اامس اُو اخنا(او  اعَلامراخِجه

 
 :اإلماأ ابن القيم 

متا اعَالاخإلرخدةاي ااا(اَُّلاعَاياخِ صاِفا)اهاَخاخََِاياا)ا:ا3/235ق ىاصاماجخر اخِسا ِك ا
َّلهاذا سامي ُس سإ,اوجممعاِغ ةإاوهِام  متاعَلاُف يِتاُ ك ماخإلرخدةااوهاا ركةاخِقَابا



الفقااه ي ااتمل علااى عفاصاايل أحكاااأ الجااوارح َّلهااذا سااموه علاام علاام الباااطن كمااا أن علاام 
ااالظاهر

ََتااااجا ركااااةاطتَِِااااةاخضاااا رخرأةاياااا ََِياخني اااا متاعَاااالاُف يااااَِ  ,ا ي  ُاااا  ا رك اااا  اخْ ِ رأ اااا  اِو
ا.اهِاعَياخِ با:اُو ك م  ا

ِماخِا  اةا ِخرحا,ا.اهاااخِكفَِاةامبَرياةا ركا ااخِاغفساوخِقَابا:اي َناخََِ و ركا ااخَِسا  اوخيفا
ارك ااخِ تَِةاو 
ِخزماذِاكا:اي ِ تِباا أغذراصاَُكاخحلركا ااماُاه اةاُاأ راخِتاج اعغ ا ايا ةاوخعا  اا,اوصاِا

ا.اوم ََق ُإا
ِخيق  ااا األماااراخِ اااراا,او ِاااإاواذناااإا,اوكرخه اااإا,ا:اوخِفقِاااإاا أغذاااراصاَُاااكاخحلركااا ااماااُاه اااةام

ا.اوم ََق ااذِكا
أَّ قاطعاة عناه , . لة له إلاى ماراده ينظر في علك الحركات من جهة كو ها موص: َّالصوفي 

 اه ( َّمفسدة لقلبه , أَّ مصححة له
خِااجأُاكَااإاَْااريا,ايمااُازخداعَِااكاصاخالَااريازخداعَِااكا)اا:ا3/207صامااجخر اخِساا ِك اقاا ىاوا

هاااو الإلاااق فمااان زاد علياااك فاااي : التصاااوف : َّكاااذلك التصاااوف قاااا  الكتاااا ي ,اصاخِاااجأُ
اخنا(اااالإلق فقد زاد عليك في التصوف

,ايمااُاافكااالأ أئمااة الذريااق هااو علااى هااذا المنهاااج)ا:اا1/123صاامااجخر اخِساا ِك ااوقاا ى
كسااا تاِاااُاعتاااجاخعاخِ سااارتَّلا,اُويباط ِاااباخنيكااااا,اوخيفغِاااجاِاااُا ماااجا,اُويباعامااا  ااا-ُأمَاااإا

ِرَّلا,اوحيااا ىياِاااُامَااا ذاخِااارخزَّلا رياااعاماااُاهااا ا اطتقاااةا,امااااتاُيباساااَِم  اخِاااجخرخينا,اا-خِغِسااا ِ ُو
ِ اُِاعتجاخعا ا.اُوضرخهبم اا-خََِّلاأق ىاِإا كِياخألمةاا-وع

ِخىاك ماا امفصا اه مَاا امتِغاا ام َقا امااُاغااريا ِخاعَالاُعماا ىاخِقَااِربا,اوعَالاخأل اا ياب ياُكَماا
ِما ِخاُهتاماُاهاَخا.اُُرِبا,اواا صراَِمق م ااَِجدامََ هارفا,ا.ايب ياك ن و  اياُعَالاُو

القلاااوب , َّزكااااة النفاااوس , إ ماااا هااام حاااائمون علاااى اقتبااااس الحكماااة َّالمعرفاااة , َّطهاااارة 
ِأتاقَِتاخِيكةا.او َخاك م ياقَِتايِإاخِيكةا.ااَّعصحيح المعاملة ا.اوك ماخني أْرأُاكارياط

إه َّل قاااوة لهااام للت ااامير إلاااى علقاااي . َّلكااان َّلباااد مااان مإاطباااة أهااال الزماااان باصاااذالحهم 
اخنا(ااالسلوك عن السلف األَّ  َّكلماعهم َّهديهم



ِداوخِصاااايا]اي ااااَناخِا  ااااةاُهااااِ  ا)اا:ا3/205وصاخنيااااجخر اُأضاااا ا بهااااا ياااادرك [ا:اخََِااااياوخيفاااا
لتسااتعد . زاَّيااة مان زَّايااا الساالوك الحقيقااي, َّعزكياة الاانفس َّعهااذيبها: َّالتصااوف,االتصاوف

كماا اقاا ىا. فاانن الماارء مااع ماان أحااب. لساايرها إلااى صااحبة الرفيااق األعلااى, َّمعيااة ماان عحبااه
ِ ا ِ اِ رفاخِجنِ اوخآلْرةا:امسغ اخنا(اخنير امعامُاُ بايب ا.اذهباخبت

 
 األئمة ابن عساكر َّالإذيب البغدادي الذهبي َّابن كثير

 األثير َّابن العماد َّغيرهم َّابن رجب َّابن حجر َّابن
إها  ظر اا فااي كتااب هااؤَّلء األئماة  التااي عرجمااوا فيهااا ل عااالأ  جادهم يثنااون علااى كثياار ماان 

 ثناء َّمدح حيث كان هذا الوصف عندهم َّصف  ةصوفيم من الاألعالأ بم ه
َكرةا اا اا رأداِ ااجخداَِخ ِااباخِت ااجخدَّلاوساارياخِغاات  اُو خنذاارامااا اُاا رأدادم ااريااِااُاعساا كراُو

خِتجخأااةاوخِغ  أااةااِااُاكااارياوكااَخاخِااُارهااباصاذأَااإاعَاالاطتقاا ااخحلغ َِااةاوكااَخاخحلفاا ظاَِااَههللاوا
هياكاارياخُِا جراصاخِجرراخِك مغةاوخُِاخأل رياصاخِك متاوخُِاخَِم داصاهاَرخااخِاَهباوغاريا

ِاُ تَغ اذِكاِ  ىاِغ اخنيق م ِ اذِكاِو ِكُاُأماتامَاااما اصااممُاُِ اصاخِ  رأداوخِرتخهياأفََ
ِرَّلا,ا:اُن جيناُِِاعتجاخعا:ا)ا ِتاق ىاا3/72خِفقِإاوخني فقإاَِخ ِبا  مجاِاُاعَاااخِصا

ا:ا مجاُِاخحلس اخِتصرَّلاِغفسإا:اُن جيناُِِاأََلا:اق ىا
 َّهم جمالي َّ بلي       أهل التصوف أهلي 
س اُع اهبَخا ااخنا(اااانيُاك  اقتَاااااااااااِو

 
 :اإلماأ ال اطبي 

هَاااإايقااا ىار اااإاخعا صاخاع صااا ما ِاااتاعقاااجايصااا اصاك  ِاااإاخاع صااا ماصاماااجحاخِ صاااِفاُو
ِهااااإاخِرخِااااعامااااُاخِغقاااات)اا:1/89 مااااا جاااااء فااااي هأ الباااادع َّأهلهااااا عاااان الصااااوفية ا:ايصااااتاخِ

اا:االم هورين عند الناس
َكراوا اكاااا  ايِماااا اُقااااجمامااااُاخِغقااااتاكف أااااةا,ا ألن كثياااارا  ماااان وا اااا اْصصااااغ اهااااَخاخنيِضااااعاِ ِاااا

ُو اخْاارتخااخَِتاا دخااوخِ اازخماماا املاا,ايعتقاادَّن فاايهم أ هاام متساااهلون فااي اَّلعباااع !!الجهااا 



ِخا ِِاا ِ اعَِاإا,او  ها هياماُاذِاكاُ اأَ قاجوناُواأق ِ اِاإاوأَمَا ِِا أاأااصاخِ ارااخِ زخماإامما اأق
اِإا
فااامَّ  ئااايء بناااوا علياااه طاااريقتهم اعبااااع السااانة َّاجتنااااب ماااا خالفهاااا حتاااى زعااام ماااذكرهم , ا

َّحاف  ممخذهم , َّعمود  حلتهم ,أبو القاسم الق يري أ هم إ ما اختصوا باسم التصاوف 
ااا فرادا  به عن أهل البدع

ِىاخعاياااَلاخعاعَِااإاوساااَياملاأ سااياُي ضاااَ ياصاعصاارهياِ ساااي َكراُ اخنيسااَم اَِاااجارساا اياا
ِق اا ا,امثامسااااماُاأَااِ ياخِ اا َِ ا,اوُروخاهااَخاخاسااياُهاارفا ِىاخِصاا تةااذااايضااَِةاي عَاياساا

ِخ ا.اخألمسااا  ,امثاقِاااتانياااُاَِاااجهياُُتااا ااخِ ااا َِ  ت أغااا اخنيرخُاااب,ايقِاااتاالااا مثاخْ َااا اخِغااا واُو
ا.اخِغ واممُاِإاهجةاعغ أةامُاخِجأُاخِزه داوخَِت دا

فاااا فرد خاااواص أهااال السااانة ياااِ يازهااا دخ اوعتااا دخ امثا  ااارااخِتاااجااوخدعااالاكاااتايرأااارياُ ا:اقااا ىا
هاَخامَا اك ماإ,ا.االمراعون أ فسهم ماع اهلل الحاافظون قلاوبهم عان الغفلاة باسام التصاوف

وصاذِاكاما اأاجىاعَالاْا فا.افقد عد هذا اللقب مإصوصا  باعبااع السانة َّمبايناة البدعاة
ا.ام اأَ قجناخيف  ىاومُاااعيةاِإامُاخنيجع اَََِيا

رضااي إن فسااح اهلل فااي الماادة َّأعااا ني بفوااله َّيساار لااي األسااباب أن ألإااص فااي َّفااي غ
طريقااة القااوأ  موهجااا  يسااتد  بااه علااى صااحتها َّجريا هااا علااى الذريقااة المثلااى , َّأ ااه إ مااا 
داخلتهاااا المفاساااد َّعذرقااا  إليهاااا البااادع مااان جهاااة قاااوأ عااامخرت أزماااا هم عااان عهاااد هلاااك 

ِىايِ اا امااُاغاارياالساالف الصااالح , ِخاخِااجْ ِخااوخدعاا ِِاا ق سااَِياهاارعااوااي اايانيق يااجاُهَ اا اُو
ِخاِإا ِِ ا...عَِ يام املاأق

 ...َسامعاي  باِجعةاملاأَهاخحلكمةامُاه:ايقجاق ىاخِفضِتاُِاعِ ضا -

ِ اخنيصرَّلا - مُاع مةا باخعام  َِةا تِباخعايَلاخعاعَِإاوساَياصاُْ قاإا:اوق ىاذواخِغ
مرناوسغ إا يَ ِإاُو  .ا..ُو

أااا اخِغاااهللاياااَلاخعاعَِااإاوساااَياصاخنيغااا مايقااا ىا ا:اوقاا ىاِ اااراخحلااا صا - ُاااجرَّلاملا!اأااا اِ ااارا:اُر
ِىاخعا,اقا ىا:اريَكاخعاِ اُقرخنكالقَا ا اُت عاكاساغ ا,او رم اكاَِصا حل ا,ا:اااأا ارسا

هتاِِ اهِاخََِّلاَِ كامغ زىاخألِرخر ِخنكا,او ت كاألي  يباُو  .اونصِ  كاإلْ



ِىا,ايَكااتاوخ ااجامغ اا اخْاا :اوقاا ىاحياا ىياِااُامَاا ذاخِاارخزَّلا -  فاخِغاا واكَ ااياأرهااعااىلا   ااةاُياا
ِ ِااااجاوضااااجناخِ ااااريا,اوخِسااااغةاوضااااجه اخِتجعااااةا,ا:اضااااجا,ايمااااُاسااااقهاعغااااإاوقااااعاصاضااااجنا خِ 

 .اوخِ  عةاوضجه اخنيَصِةا

كغاا اماا رخ اصاُِااإاِاا ااساارخةِتايخ ااراِتاا  اُ ا:اوقاا ىاُِااِاِكااراخِااجق قاوكاا  امااُاُقاارخ اخيفغِااجا -
 .اكتا قِقةاااُ تَ  اخِ رأَةاي ااكفرا:اَياخِ رأَةا,اي   ايباه ُ اعَياخحلقِقةامت أُاَِ

ِزه ينا - مُاع م ااخِسَ دةاعَالاخَِتاجاُِسارياخِ  عاةاعَِاإا:اوق ىاُِِاعَااخحلسُاُِاعَااخيف
اااَىا ِخ ا,اِو ِخيقاااةاخِساااغةاصاُيَ ِاااإا,اويااا ت إاألهاااتاخِصااا حا,او ساااُاُْ قاااإاماااعاخإلْااا ,اوم

 .ام ا,اومرخع ُإاألوق ُإامَرويإاَِخَرياوخه م مإاَِمسَ

َِاجه اعااُاخِ ااتإا:اوسائتاكِاا اخِ رأاريااىلاخعالايقاا ىا - خِ اارقااىلاخعاكااريةا,اُووضاا اخِ اارقاُو
ِىا ِا اويَ  اوعزم  اوعقجخ اونِة ا,األ اخعاأق ِنام جوخايقِتاِإا:اخُت ااق كِا اخِ رأاريا:اوا اُ َِ

عَِاااإاخِصاااجراخألوىاماااُاعَمااا  اخإلسااا ما,ااجم نِاااةاخِتاااجاا,اوخُتااا اامااا اُ اااع:ااىلاخِساااغةالايقااا ىا
َِكاُمراخِغهللاياَلاخعاعَِاإاوساَيا زوماطرأقةاخاق جخ اِو هَإا,اِو وخِ ت عجاعُاجم ِساخِك ماُو

ِِإاَُ ىلا  .امثاُو ِغ ااِِكاُ اخُتعامَةااِرخهِيا:اِق

ْااَوخاذِااكاملاجيااجاُ ااجا اا ماخ مااةاِأوياا ي  ااااُهااتاخبتااةا,اوا اا اُ:اوقاا ىاُِااِاِكااراخِرتمااََّلا -
قارهبيا ِ ُت ااخِسغةاوجم نِةاخِتجعةا,ايب ا مجايَلاخعاعَِإاوسَياك  اُعَلاخالَرياكَ ايا اةاُو

 .اِزفلا

ِرخقا - ِخيقاةا تِتاإاياَلاخعاعَِاإاوساَياصا:اوق ىاُِِاخحلسُاخِ ااأصتاخَِتجااىلاخعااااِا عاومب
ِىاصاغااارياخاق اااجخ اأضاااتامااا.اهااارخةَإا :اُا ِاااتاُناااإام  اااجاوقااا ىاوماااُاهَاااتاخِ رأاااريااىلاخِِيااا

ع ماةا تاةاخعام  َِاةا تِتاإا:اوقا ىا.اخِصجقاخس ق مةاخِ رأرياصاخِجأُاوخُتا ااخِساغةاصاخِ اراا
 .ايَلاخعاعَِإاوسَيا

 .اع مةا تةاخعااأا راط ع إاوم  َِةانتِإا:اوماَإاعُااِرخهِياخِقم راق ىا -

ِهاا رباخِاقفاااا - ِخِ  ا,اومااُاااأقتااتاخع:اوقاا ىاُِااِا مااجاِااُاعتااجاخِ امااُاخألعماا ىااااماا اكاا  اياا
ِخهب اااام اك  اْ ِص  ا,اومُاْ ِص  اااام اوخيرياخِسغةا  .اي



ِخ ا,اوكا  اهاجأجخ اعَالا - واِرخهِياُِاهِت  اخِقرمِسِ اي باُِ اعتجاخعاخني ريباواِارخهِياخالا
ىايِاإاعتاجاخعاِاُاُهتاخِتجاام مسك  اِ ِك  رباوخِسغةا,اازم  اِ رأرياخني  أداوخألةمةا,ا اىتاقا 

هتاخآلدخرباوخنيَ م اا:امغ زىا  .اِرخهِياُِاهِت  ا جةاخعاعَلاخِفقرخ اُو

خاع صاا ماِاا عاهااِاخام غاا اامااُا:اوقاا ىاُِااِاِكااراِااُاسااَجخ اوهااِامااُاُياا  رباخيفغِااجاوغاارينا -
 .اخِ فَةاوخنيَ يااوخِتجااوخِض ااا

ِرَّلاوا - كاا  اخِغاا واصاخيف هَِااةا:اغري اا اوقاا ىاُِااِاعمااراخِزهاا هااوهااِامااُاُياا  رباخيفغِااجاواخِااا
ِ ياوطتاا ةَ يا,ايجاا  اخِغااهللايااَلاخعاعَِااإاوسااَيايااردهيااىلاخِ اارأَةا ِ اماا اُس  سااغإاعقاا أ تَاا

 .اوخاُت اا,اي َِقتاخِص ِ اخََِّلاأس  سُام اأس  سغإاخِ رااوأس قت ام اأس قت إا

قاااخيفغ - ما اخِاََّلا:اِاجاوغاريناوقِتاإلمس عِتاُِا مجاخِسَمااهاجاُيباعتاجاخِار ُاخِساَماا,اِو
ِدأةاعَلاخِسغةاودوخماخنيرخقتةا:اااِجاََِتجامغإالايق ىا  .ام زمةاخَِت

ِنسااا - ِقاِفامااعاخحلاجوداااأقصاارايِ ا اوااأ َااجخه اقاا ىاخعا:اوقا ىاُِااِاعاما  اخني ااريباخِ  هااااخِ
 .اومُاأ َجا جوداخعايقجا َيانفسإا:اَُ ىلا

هااجةا   اا اسااغةايماا اوهااجااهااِئ  اُهااجامااُاخََِااياعمَاا اصاخجمل :اوقاا ىاُِااِاأزأااجاخِتساا  ماا -
ِااخْااا  فاخََِمااا  اِ اااقِ ا ااا ِ ِاااجا,ا.اوم  َِ اااإا,اِو وخْااا  فاخََِمااا  ار اااةااااصاجترأاااجاخِ 

 وم  َِةاخََِياهاام  َِةاخِسغةاااغريه ا

اااكاا  ارهاا  ا:اوروَّلاعغااإاُنااإاقاا ىا - ِاأااة قااياِغاا انغذاارااىلاهااَخاخِرهااتاخِااََّلاقااجاهاا رانفسااإاِ ِ
ِدخ ا اااقاا ىاخِاااروخَّلاامقصاا ِرخ اِ ِزهاااج يمضااِغ ا,ايَماا اْااار امااُانتِااإاودْاااتاخنيسااججارمااالا:ام اا 

ِ اعَالاُدرباماُا:اِتص قةاجت ناخِقتَةا,اي نصرفاُِِاأزأاجاوملاأساَياعَِاإا,اوقا ىا هاَخاغارياماأم
ِن  اعَلام اأجعِإالا ِ امأم ِىاخعايَلاخعاعَِإاوسَيايكِ اأك  .ا دخربارس

ِمااوهَخاُيتاُيَإاُِِاأزأجار إ - ِاأةاااَتصتاِ ا رياخِساغةاوا اكا  اذِاكا:اخعاَِق وهِاُ اخِ
 .اه   امغإا,ايم ا غكاِإااذخاك  اع م  اِ ِتجعةاكف    الا

ِزاُ ا:ا مااا اُ اُساااأىاخعاُ اأكفِااا ام ناااةاخألكاااتاوم ناااةاخِغسااا  امثاقَااا ا:اوقااا ىا - كِااا اجيااا
ِىاخعايَلاخعاعَِإاوسَيايَ ياُسأِإالامثاا اخعاست  نإاكفا يناُسأىاخعاهَخالاوملاأسأِإارس

 .ام نةاخِغس  ا ىتاااُِ  اخس قتَ  اخمُرةاُما  ةها



ِخ اياا اُ اارتوخاِاإا ااىتاُغذااروخاا:اوقا ىا - قااااصاخ ا ِااِانذاار ااىلارهاتاُع اااامااُاخِكرخما اا ااىتاأُر
 .اكِ اجتجونإاعغجاخألمراوخِغ اا,او فظاخحلجوداو دخرباخِ رأَةا

ط عاااة اكااا  اُوامَصاااِةا,اي اااِاعاااِ ا:اأفََاااإاخَِتاااجاِ اق اااجخ ااكاااتايَااات:اوقااا ىاسااا تاخِ سااارتَّلا -
ِىاااوكتايَتاأفََإاخَِتجاِ اق جخ اي ِاع  رباعَلاخِغفساااأَ األناإااا خِغفساااأَ اِ ُت ااخ 

ِماُركإاخِت ةا ِداخِق ِما,اومقص ِىاهِاخنيَم ِىاِإايِإاااوخُت ااخ   .اه

ِِغ اسااتَةاُهااِ  ا,اخِ مسااكاِك اا رباخع:اوقاا ىا - ِىاخعايااَلاخعاعَِااإااُياا ,اوخاق ااجخ اِسااغةارساا
دخ اخحلقااِقا ِِااةا,اُو كااتاخحلاا ىا,اوكاا اخألذىا,اوخه غاا رباخآل اا ما,اوخِ  قااجا:اوقاا ىا.اوساَيا,اُو

ااارياُذىاخالَاااريا:اُأاااساخالَااارياماااُاهاااَناخالصااا ىاخِاااا  ا ِِاااةا,اوم  َِاااةاخِساااغةا,اُو .ام زماااةاخِ 
ِةايق ىا  .اخُت ااخِسغةا:اوسئتاعُاخِف 

ِماُأ مااا  ايااا اُقتاااتامغاااإاااا:اَِم  اخِاااجخرخيناوقااا ىاُِاااِاسااا - رمبااا اُقاااعاصاقَاااهللاخِغك اااةاماااُانك اااةاخِقااا
 .اِ  هجأُاعجِ اااخِك  رباوخِسغةا

ِخرَّلا -  .امُاعمتاعم  اِ اخُت ااسغةايت طتاعمَإا:اوق ىاُ جاُِاُيباخحل

ِخِاااإاصاكاااتاوقااا اِ ِك ااا رباوخِساااغةاوملا:اوقااا ىاُِاااِا فاااصاخحلاااجخدا - أااا  ياماااُاملاأاااز اُيَ ِاااإاُو 
ِخ اخِرها ىا ِخطرناي اَُجناصادأا خِ َاجَّلاصاخأل كا ما,اوخِ  ا و ا:اوسائتاعاُاخِتجعاةايقا ىا.اْ

رياخاُت ااوخاق جخ اق ىا ِخ ا,اُو وما ا  اراا  ِاةاع ِِاةااااماُا:اصاخِسغُا,اوخُت ااخآلرخ اوخأله
 .ام زمةاُمراي ِ ا

ِزاَِرهااتاُ اأاا كَياعَاالاخِغاا وال:اوساائتا ااجو اخِقصاا را - اذخاَُاا اعَِااإاُدخ ا:ايقاا ىاامااىتاجياا
 .ايرضامُايرخةضاخعاصاعمَإا,اُواْ فاه ياانس  اصاِجعةاأرهِاُ اأغجِإاخعامغ  ا

وهاَناااوخعاُعَايا.امُانذراصاسرياخِسَ اعرفاُقصرينا,اويَفإاعُادره ااخِرها ىا:اوق ىا -
 .ااااه رةااىلاخنيا ِرةاعَلاخاق جخ اهبيايب ياُهتاخِسغةا

ِ ااىلاُارياخحلركا ااماُا:اخِق سياخيفغِجاِرهتاذكراخنيَريةاوقا ىااوق ىاُِِ - ُهاتاخنيَرياةاِا عاأصاَ
ِخاِبساااق طاخألعمااا ىاعاااُاخعا:اِااا رباخِاااياوخِ قااارربااىلاخعايقااا ىاخيفغِاااجا ِماُكَمااا ِىاقااا ا اهاااَخاقااا

ِ ايِ اا ا ااِاِقِاا اُِاا اعاا ماملاُنقااصامااُاُعماا ىاخِااياذرةا,ااااُ ا:اقاا ىا.اَُاا ىلاواِِااإاأرهَاا ِو
 .ايبادو  احي ىا

ِىايَلاخعاعَِإاوسَيا:اوق ىا -  خِ رقاكَ  امسجودةاعَلاخالَريااااعَلامُاخق فلاُ راخِرس



 .امَهتغ اهَخامقِجاِ ِك  رباوخِسغةا:اوق ىا -

مااُاملاحيفااظاخِقاار  اوأك ااباخحلااجأتاااأق اجىاِااإاصاهااَخاخألمااراأل اعَمغاا اهااَخامقِااجا:اوقا ىا -
ِىاخعايَلاخعاعَِإاوسَيااهَخام ِجااحبجأت:اوق ىا.اِ ِك  رباوخِسغةا  .ارس

خِصا تةاماعاخعاَُا ىلااحبسااُاخألدرباودوخماخ ِتاةاوخنيرخقتاةا,اوخِصاا تةا:اوقا ىاُِاِاعاما  اخيفاايَّلا -
ِاا  اخعا اازوما اا هراخََِايا,اوخِصاا تةامااعاُِو ِىاخعايااَلاخعاعَِاإاوسااَياِ ُتاا ااساغ إا,اِو ماعارساا

 .ااىلا ْرام اق ىا.اِ ا رتخماوخالجمةا

اعَِاااإاخحلااا ىامااازقاخِغاااإاُِاااِاِكاااراقمِصااا  اعَااالانفساااإا,ايفااا  اُِاااِاعامااا  اعِغِاااإاوقااا ى,اونيااا اُ اااري -
 .اْ فاخِسغةاأ اِ اصاخِذ هرا,اع مةارأ  اصاخِت طُا

ِا ا:اوقا ىا - ِىاعَالانفسااإاقاا ِا اويَاا  ان اارياِ حلكماةا,اومااُاُماراخ اا مااُاُماراخِسااغةاعَالانفسااإاقا
ِنام جوخاوا ا:اويَ  ان رياِ ِتجعةا,اق ىاخعاَُ ىلا  .اُ َِ

ِرَّلا - أ إاأجعاامعاخعا  ِةايرهاإاعاُا اجاخََِاياخِ ارعاايا اُقاِرُا:اق ىاُِِاخحلس اخِغ مُاُر
 .امغإا

َاةا:اوق ىا مجاِاُاخِفضاتاخِتَخااا - ِ ا:اذها رباخإلسا ماماُاُِر ِ ا,اوأَمَا ِ امبا اأََما ااأَمَا
ِ اخِغاا وامااُاخِاا ََيا ِ ا,اوميغَاا ِ ا,اوااأ ََماا ِيِ غ اهااَخاماا ا.امباا اااأََماا قاا ىا,اوهااِاوياا اياا

ِما,اعِ ذخ اِ عا  .اخِِ

ُتَ ياِسغةانتِإا:اوق ىا -  .اُعري ياِ عاُهجهياجم هجة اصاُوخمرنا,اُو

مساكانفساإاعاُاخِ ات  اا,اوعماراِ طغاإا:اوق ىاه ةاخِكرم ينا - ماُاغاضاِصارناعاُاخبا رما,اُو
ِدانفسإاُكتاخحل ىا,امل  ي ل اِإايرخسإااِجوخماخنيرخقتةا,او  هرناِ ُت ااخِسغةا,اوع

 .اكتاِ طُاخي ِفإا  هراي ِاِ طتا:اوق ىاُِِاسَِجاخحلرخزا -

ِرا:اوقاا ىاُِااِاخَِتاا واِااُاع اا  اوهااِامااُاُقاارخ اخيفغِااجا - ِراخعاقَتااإاِغاا مااُاُِاازمانفسااإا دخرباخعاناا
يَ ِااااإا خنيَريااااةا,اواامقاااا ماُهاااارفامااااُامقاااا مام  َِااااةاخحلتِاااابايااااَلاخعاعَِااااإاوسااااَياصاُوخماااارناُو

 .اُوْ قإ

اإاعازاوهاتاوغفَ اإاعاُاُوخمارنا,اوغفَ اإاعاُا دخربا:اىاُأض  اوق  - ُعذياخِ فَاةاغفَاةاخَِتاجاعاُاِر
 .امَ مَ إا



ِخ ا - ِاِساخَِا ملاِكاارةاخِروخأاةا,اوا ا اخَِا ملاماُاخُتاعاخََِاياوخسا َمَإاوخق اجىا:اوق ىااِرخهِياخالا
 .اِ ِسغُاوا اك  اقَِتاخََِيا

َااةاُهااِ  ا:اوساائتاعااُاخَِ يِااةايقاا ىا - ,ادأااُاِاا اِجعااةا,اوعمااتاِاا ا يااةا,اوقَااباِاا اخَِ يِااةاُِر
ِةا  .اه تا,اونفساِ اه 

 .اخِصيا,اخِات ااعَلاُ ك ماخِك  رباوخِسغةا:اوق ىا -

ِيِةايقا ىا,ا - ِخىاخِص ِ اوخِقِا ماِا ألوخمرا,ا:اوق ىاِغ  اخحلم ىاااوسئتاعُاُيتاُ  خِاقاةاِ نيضام
ِن ا  .اومرخع ةاخِسرا,اوخِ خَاامُاخِك

ِكإا,اواادِِااتاعَاالاخِ رأااريااىلا:اجخدَّلاوقا ىاُِااِا اازةاخِت اا - ماُاعَااياطرأاارياخحلاارياساا تاعَِاإاسااَ
ِخِإا ق يَ ِإاُو ِخِإاُو ِىايَلاخعاعَِإاوسَياصاُ   .اخعاااام  َِةاسغةاخِرس

ِِاإاَُا ىلا.اع ماةا تاةاخعااأاا راط ع اإاوم  َِاةانتِاإاخهااا:اوق ىاُِِااسا  قاخِرق هااا - :اودَِِاإاق
ِ اخعاي  يناحيتتكياخعاقتاا اكغ ياَتت  .اُتَ

ِرَّلا - ِخ ا,اوخالارو اعاُا:اوق ىامم ا ذاخِاجأغ  دخرباخنيرأاجاصاخِ ازخما رما ااخني ا أدا,او رماةاخإلْا
 .اخألست ربا,او فظا دخرباخِ رااعَلانفسإا

ِىا - اا رَّلاعمااُاأساامعاخني هااااوأقاا هاااا ا اا ىا,األيناقااجاويااَ ااىلا:اوساائتاُِااِاعَااااخِروِز
ِخىا كُااىلاسقرا:ايق ىا.ادرهةاااأ  راصاخْ  فاخأل   .انَياقجاويتاِو

ملاأضااِعاُ ااجايرأضااةامااُاخِفاارخةضااااخِاا  ناخعاِ ضااِِعا:اوقاا ىاُِااِا مااجاعتااجاخعاِااُامغاا زىا -
 .اخِسغُا,اوملاأت تاِ ضِِعاخِسغُاُ جااااأِهكاُ اأت َااِ ِتجاا

ِرَّلا - ِخىام اق ر اخََِيا:اوق ىاُِِاأَقِرباخِغ ره  .اُيضتاخأل 

ِ اعُان ِجةاعَياياب اضاررناعَالايا  تإاُكااراماُا:اُاجنِجاوق ىاُِِاعمرواِ - كتا  ىاااأك
 .انفَإا

ِر اخإلعرخضاعُاخحلريا:اوق ىاِغجخراُِاخحلس ا -  .اي تةاُهتاخِتجااُ

خِ رأرياوخض ا,اوخِك  رباوخِسغةاق ةياِ اُ  رن ا,اويضتاخِص  ِةا:اوق ىاُِِاِكراخِ مس  ينا -
صاا ت  يا,ايماا ِماِسااتق يااىلاخ جاارةاِو ُاياا بامغاا اخِك اا رباوخِسااغةا,اُو ااررباعااُانفسااإامََاا

 .اوخالَريا,اوه هراِقَتإااىلاخعا,اي ِاخِص دقاخنيصِبا



ِخ ا,ا:اوقا ىاُِاِاخِق ساياخِغصارخِ ذَّلا - ارياخِتاجااوخألها اااُو ُياتاخِ صاِفام زماةاخِك ا رباوخِساغة
َذِيا رم ااخني ا أدا,اورؤأاةاُعاَخراخالَاريا ارياخُركا رب.اُو صااوخنيجخوماةاعَالاخألورخدا,اُو خِاْر

 .اوخِ أوأ اا

َّقد  قلنا عن جملة ممن ائتهر منهم ينيف على األربعاين . َّكالمهم في هذا الباب يذو  
ااوخِسَِياعَِإاُِاإا,اوخسا َم ِإارماااصاائيإا , جميعهم ي ير أَّ يصرح بمن اَّلبتداع ضال 

ِىااىلانفسااإا,اوم اارا ِكاا نااإامغاا فاِ َااباخِغجاا ةا,اوياا  تإاغااريا فااِظا,اوم وداعااُاعم أااةا,اُو
ا.انِتاخحلكمة

َّأن الصاوفية الااذين  سااب  إلاايهم الذريقااة مجموعااون علااى ععظاايم ال ااريعة , مقيمااون علااى 
ااَِكااا.اامتابعاة السانة , غياار مإلاين ب ايء ماان آدابهاا , أبعااد النااس عان الباادع َّأهلهاا ِو
ا.اجنجامغ يامُاأغسبااىلايرقامُاخِفرقاخِض ِةا,اواامُاميِتااىلاْ فاخِسغةا

وماُاا,هكر منهم علماء َّفقهاء َّمحدثون َّممن يؤخاذ عناه الادين أصاوَّل  َّفرَّعاا   َّأكثر من
ِ ايق ِ  اصادأغإامبقجخراكف أ إا ا.املاأكُاكَِكا,اي اِجامُاُ اأك

ي اياخحلجاةاِغا ا.ااَّهم كا وا أهل الحقائق َّالمواجد َّاألهَّاق َّاألحوا  َّاألسرار التوحيدياة
ِخ اعَاالاكااتامااُاأغ ساابااىلاطاارأق ياوااجياارَّلاع هاا َاالامغ اا ه يا,اِااتاأااأ،اِتااجاا ااج  اا,اُو

ِخىا,اُوا.ام تَا اا,اوأغساات  ااِااِ يا,اُااأوأ  اعَاِ يا ِىا  مااتا,اُوايَاتامااُاقضاا أ اخأل اا مااُاقاا
ا.اخس مس ك  امبصَ ةاه جاخِ رااِبِ  ة  ا,اُوام اُهتإاذِكا

َااالايسااا دناىامااا اُ اااعاخِغااا واعيكاااريخ امااا اُااارىاخني اااأْرأُامماااُاأ  اااتإاهبااايا,اأُركاااباماااُاخألعمااا 
ِخىا,اا اهااارع  ا ِناعاااجة,اوحيااا جااحبك أااا ااهاااااقضااا أ اُ ااا ِهااا ,ايااا  املاأكاااُايِ ااا ا جاااةا,اِ

ِخ يام اهِاوخضا اصاخحلارياخِصارأ ا,اوخاُتا ااخِصا ِ ا,اهاأ اماُاخُتاعا وأرتيامُاك م ياُو 
امُاخألدِةاخِ رعِةام اُ  ِإاهب ا

كساائر أهال العلاوأ فاي َّلما كان أهل التصرف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمار  
اعلومهم, أعي  من كالمهم بما يقوأ منه دليال علاى مادعي السانة َّهأ البدعاة فاي طاريقتهم
ِما  ,اوعَالاخنياجع اصاطارأق ياْصِيا  ,ا ِ ادِِ  اِغ امُاه   ي,اعَلاُهتاخِتاجااعم  ىتاأك

ِيِريا اك ماخإلم ماخِ  طهللاخناا(ااِو عاخِ 
 



 :ر اليما ي اإلماأ محمد بن إبراهيم ابن الوزي
َّلل اايخ العااارف القااادَّة  ) ا:عااُاخإلماا ماخِساا رودَّلاا53قاا ىاصاك  ِااإاُاارهِ اخألساا ِِبا ا

َّكالأ هذه الذائفاة فاي مثال هاذا الكاالأ هَّق َّل سابيل إلاى  ... كالأ جيد في هذا المعنى 
 اه ( ك ف صحته إلى بالتجربة َّهو  ظير كالأ األطباء في الذب 

ِخيااايا خِااا اُااارداهبااا اخِ ااا  دةاعاااُاخِفق ااا  اِساااتباْااارماخنيااارو ةااذكاااراخألعمااا ىاا1/293وصاخَِ
ا:ك ألكتاصاخِسِقاُو اذِكاخي َ اِ ْ  فاخَِرفامثاق ىا

َّقد غلط من جرح الصاوفية بماا يرعاضاون علياه مان هاذه المباحاات معتبارا بعماوأ عمثيال ) 
ِهااإاصاخِ َااهاصاذِااكاُنااإاِااِساجبااوخالفقهاااء  يِااإاوا اا اارحاصانفسااإاِ اُفاا قاألنااإامتاا حاااامثِ

عاجاهر اا انياُاهااِاصا قااإاداِاةاعَاالاخاسا   نةاِ ِااجأُاوعااجماخنيتا اةاوقَااةاخحلِا  اي اا ايااجرا
عَاالاوهااإاأَاارفامَااإاُنااإاااأااجىاعَاالاذِااكاِااتارمباا اعاارفامَااإاُ اياا  تإاعَاالاخَِكااسامااُا

اخنا!ا(اذِكايأأُاداِ إاعَلاخيفرحالا
لتصااااوف َّلاااايس هاااام منااااه فااااي َّأمااااا اَّلعحاديااااة الماااادعون ل) ا:ا28وقاااا ىاصاا اااا راخحلااااريا ا

 اه ... ( ئيء
ِطاااةاصا( التحفااة الصاافية ئااارح األبيااات الصااوفية ) َّلإلماااأ اباان الااوزير رساااالة اساامها    

النساامات النجديااة فااي النعمااات ) جماا مِعاو اا اخساايا ْااراهااِاا19مك تااةاخيفاا معاخِكتااريارقاايا
ِزأراو رخ نا)اخنذراك  رباا... (الوجدية  اا1/93َِ ريبا(اخُِاخِ

 
 :خ محمد بن عبد الوهاب َّأبنا ه ال ي

ِهااا رباهاااز ااي ااا وىاورسااا ةتا فااا ااخِ اااِدا ماااجاِاااُاعتاااجاخِ ا21ا صاخِقساااياخِا ِاااتاماااُامِ 
َ  اَِتا مجخاِ  جَّلاخََِّلاهاِااُ ا-ُرهجياخعاا-خعَياا)ا:خنيسأِةاخال مسةا خعاست  نإاُو

ماغ ياماُا:ااىلاخِاجأُايابذخاكا  اماُاأغ سابا,اخََِياخِغ يع,اودأُاخحلارياخِاََّلاهاِاخَِماتاخِصا حل
ِىاِإا أ َ  العباادة َّطلاب اآلخارة كالصاوفية   ىَّمنهم من يتعاا,اك ِفق   ااِ ََِياوخِفقإاوأق

ِقاا اُةمااةاخِسااَفِةامااُاخِ صااِفااه ( , فبعااث اهلل  بيااه بهااذا الاادين الجااامع للنااوعين  وخنذاارام
 13 ا



ارفون يوصااون  َّلهااذا كااان م ااايخ الصااوفية العاا) ا:ا135 ااصامَ اارياخنيصااغف اوقاا ىاكماا ا
خناوخنذاارا(اما اُاارياُ اجاهاِئ اماُاخِسااغةااااِكاياصانفساإا:ا,اقا ىاَِضا يكثيارا بمتابعاة العلاام

ِق اُةمةاخِسَفِةامُاخِ صِفا ا ا18م
ِها ربااك  رباوص ِراخِغَما ينا ابدع أ اامكافةاضاجاخِ اِداِاُاعتاجاخِ قا ىا)ا:ا73ماجامغذا

ِهاا رباخِ ااِد الذريقااة الصااوفية َّعنزيااه الباااطن ماان  ََّّل  نكاار ):اعتااجاخعاِااُا مااجاِااُاعتااجاخِ
اااه(رهائل المعاصي المتعلقة بالقلب َّالجوارح مهما استقاأ صاحبها علي القا ون ال رعي

ِق اُةمةاخِسَفِةامُاخِ صِفا ا ا19وخنذرام
ِيةا-193)اا:اخِقسااااااياخالاااااا مسوصاي اااااا وىاخِااااااُااِاااااارخهِياخجملَاااااااجاخألوىا :اا(خِ صااااااِفاوخني صااااااا

َّمقتصادَّهم لايس فايهم إَّل افة سانيين, َّمتصاوفة بادعيين,متصاو : المتصوفة علاى قسامين)
ِدالقليل من البدعة ِه ِخاخِ صِفان يَةااىلاو جةاخِ َض ياعغجناخِ ا اخِكاري,اوهََ  خنا(.,اِو

 
 : ال وكا ياإلماأ 

ِخاماااُا ِك يناأاااا اعَااالاكااااريامماااُاُااارهيا اااياِاااأ ياكااا ن خِقااا رااصاخِتاااجراخِ ااا ِعاجياااجاخإلمااا ماخِ ااا
ِيِة ا ينصاخِ صِفاوهامفردةاِك ينارس ِةِتاا اَِ ,اخِص واِِاكانصا  اماُااا.ااضمُاخِف  اخِِر

ابسم اهلل الرحمن الرحيم:ا)اا1033–ا3/1052خِف  اخِِر يناصاي  وىاورس ةتاخِ ِك يناا
ِاَّلاخَِ مااااةاا:ساااأىايااا  ت  ا ساااُاِاااُاق ساااياخجمل هاااجاويقاااإاخعا : اااص الساااؤا   ساااِجَّلامااا

ااجرنا مااجاِااُاعَاا م ااعاخنيسااَم ااحبِ ُااإا ماا اخِغ رأااراهااِداخإلساا ماِو ِك ينا فذااإاخعاُو ااخِ اا
ا م ا
لاِئ اهتاعَِإادِِتاُوامُاقا ىاوقِاتم ازخىاخي راَِهُا تكيامُاهأ اخِ صِفاها:ه  مومو 

ِىااىلامَري اااإاعَااالاَُاااكا ِنإاخِ رأقاااةاوخِِيااا وهاااتاخََِاااياعَمااا  اِااا طُاو ااا هرالاوخِتااا طُاأسااام
ِىاوكااا ماُهااات ِهااا ااىلا اااجاخِِيااا ت َاااضاعَمااا  اخِ ااا يَِةااخنيرخُاااباخِاااََّلاُر خنياااَهباخنيَاااروفاِو

ِى ِ اوقااجاُوسااعاخنيقتَااااِاا ََِياخِ اا مداصاهااَخاخِت ااتا:اأقاا ماا اَِ اارااعَِااإاخعاارتخضاي ااِا  اا
ِِااإاَُاا ىلا ََ مااةاخِز  اارَّلاماا دةاعغااجاق ِ اخعاا)اِو اخلاواذخا  ااراماا اخياا ِ اا(اقااتاا اكغاا ياَتتاا

ِ ا اااياخنيَااا ااخلاُو اكَمااا اياااجراماااغ ياعتااا دةايب ِِااا مااا اكرخمااا ااخإل ِااا  اخال رقاااةاوامااا اكمااا اأق
ِ امُاطرقاخِ  ج اكم ا ت اوكم اك  اعمرارضااخعاعغإاا اخإلْت رامب اسِك



م عاخعاخنيسَم ااحبِ ُكيا م ا م ا ِخةكياُو فض ُكياخإلي دةاكاراخعاي ايمُا سغ ُكياُو
 يا اعلاام َّفقنااي اهلل َّإياااك أن معنااى التصااوف المحمااود هااو الزهااد فااي الااد : ااص الجااواب 

َّلااحتى يستوي عنده ههبها َّعرابها مثاخِزهجايِم اأصجراعُاخِغ وامُاخنياجحاوخِاَما اىتاأسا 
اةاعا َكراخعاسات  نإاِو َِتا دةاخنيقِر فمان كاان هكاذا فهاو عغجنامج  ياوذم ايامثاخاها   ىاِا

صاااوفي حقاااا َّعناااد هلاااك يكاااون مااان أطبااااء القلاااوب فياااداَّيها بماااا يمحاااو عنهاااا الذواغيااا  
مااااماااُاخِاالباطنياااة ُْ ااارااا ىاهاااَناخِ رخةااازاخِ اااِ  نِةاخِااا اهاااكاااياوخحلساااجاوخَِجاااباوخِرأااا  اُو

قات اخِاَنِربا ثام يفااتح اهلل لاه أبواباا كااان عنهاا محجوباا كغياره لكنااه لماا أمااط عاان خنيَ ياااُو
ِاتاأصارياهبا ا ِاعا ا هرناالذي يصاير بهاا قلباه َّحواساه فاي ظلماة  -ظاهره َّباطنه الذ وب 

فيبصاار ياا يِ اعااُاهااِرباخِكااجرام  اارخامااُادنااساخِااَنِربااياا راهسااجخا-ِو طغااإاصاغ اا وةا
َّيساامع َّيفهاام بحااواس َّل يحجبهااا عاان حقااائق الحااق حاجااب ََّّل يحااو  بينهااا َّبااين درك 

عذاااياِرهااا  امااا ا تااا اصاخِتخااا رَّلاوغاااريناماااُاهاااوأاااجىاعَااالاذِاااكاُاالصاااواب حائااال ياداِاااةاُو
ِىاخعاَُا ىلاأ:ا اجأتاُيباهرأارةارضاااخعاعغاإااعاُاخِغاهللاياَلاخعاعَِاإاوساَيااقا ىا ماُا:ااقا

ِ ايقجاِ رزيناِ ب ِرةاوصاروخأةايقجا ذن إاِ حلرربا ا...ا(اع دىا اِو
ِماُ اماُاكاا  اأتصاراِا عاساات  نإاوأسامعاِااإاوأات  اِاإاومي ااااِاإاِاإا اا ىاخيا ِ ا اا ىا ومََا

ِراكماا اهاااا َّهااذا هااو ساايد مااا عجلااى عاانهم ماان مااُاملاأكااُاكااَِكاأل اا اأغك اا اِااإاخألماا
ااارعفع عنهم حجب الذ وب َّههب عنهم أدران المعاصي المكائفة أل ه قد

ممُاااأسمعاِا عاوااأتصاراِاإاوااأات  اِاإاواامي اااِاإاااأاجرياماُاذِاكاهاِئ اِاتاايوغريه
ا:هِا جِرباعُاخحلق ةرياغريام  جااىلامس قِياخِ رخةرياكم اق ىاخِ  عرا

ِخه اوم ا  ره اِ نيجخمعا اوكِ اُرىاَِِلاَِ اُرىاهب ااااااس
ِخه اصاْروااخنيس معاوا اأَ َامغ  اِ حلجأتاوقجاهرىااااا جأتاس

اُهَكاأ اَِِلاعُاخَِ اا  اااااااااُرخياِقَباْ هعاِكاْ ضعا
ِصراي ِاكم اق ىاخآلْرا م امُايفلاعُاخنيكجراومسعاُو ا:ُو

ِخدناِزجخا ع ِرخاُو اخآل اوخدَّلاخيفزااُض لاُرخِإاااااامُاخنيساك ي
ِخنتإاِردخااااااااوم اذخيااااُ اهغجاع ِةاا ا   اوهرااصاه



ِخايرخسااةاخنياا مُايبنااإاأاارىا)اومما اأااجىاعَاالاهااَخاخنيَاا اخِاََّلاُياا دنا ااجأتاُيباهرأاارةا ااجأتا خُقا
ِراخعا ِراخعا(اِغاا وهااِا ااجأتاياا  إاخِرتمااََّلايبنااإاُياا داُ اخنياا مغ امااُاعتاا داخعاأتصاارو اِغاا

ِِإايَلاخع فماا َّقاع (اياهللاأتصارا)اعَِاإاوساَيااست  نإاوهَخامَ ام اصاخحلجأتاخألوىامُاق
ماان هاااؤَّلء القاااوأ الصاااالحين مااان المكائااافات هااو مااان هاااذه الحيثياااة الاااواردة فاااي ال اااريعة 

ا اصاهاَخاخألمااةا:ا)اوقاجا تا اُأضا اصاخِصا ِ اعغاإايااَلاخعاعَِاإاوساَيااُناإاقا ىااالمذهارة
ِ اوا اماغ ياعمارا عباااد  ففاي هاذا الحاديث الصااحيح فاتح بااب المكائافة لصاالحي(ا اج 

ان الذي هو من  ور اهلل سبحا ه ثون بالوقائع بنور اإليمداهلل َّأن هلك من اهلل سبحا ه فيح
وقااجاكاا  اعمااراِااُاارفو هااا كمااا هااي حتااى كاامن محاادثا يإباارهم بهااا َّيإباارهم بمواامو هايعف

ِِاااةاصا دوخوأاااُاخال ااا ربارضاااااخعاعغاااإااأقاااعاِاااإاماااُاذِاااكاخِكاااارياخِ ِاااباصاوقااا ةعامَروياااةامغق
ا...ياِإاخِقر  اخِكرمياَكزىاِ صجأريام اُخإلس ماون

ساام اهبااَناخِساام اا فهااو رجاال المعااالم يمااُاكاا  امااُاياا حلااخَِتاا دام صااف اهبااَناخِصااف ااُو
َّفاارد الاادهر َّزياان العصاار َّاَّلعصااا  بااه ممااا علااين بااه القلااوب َّعإ ااع لااه األف اادة َّعجااذب 

ااق المجااربباَّلعصااا  بااه العقااو  الصااحيحة إلااى مراضااي الاارب ساابحا ه َّكلماعااه هااي الترياا
ََِم ُاااإاهااااكِمِااا  اخِسااَ دةاوارهااا دخُإاهااااخنيِياااَةااىلا إاهاااتاطااباخِقَاااِرباخِق سااِةاُو هاا ِر ُو

اخالرياخألكياوخِكرخم ااخِجخةمةاخِ ااانف دا  اوااخنق  اا
َّلااام عصاااف البصاااائر ََّّل صااالح  السااارائر بمثااال اَّلعصاااا  بهاااؤَّلء القاااوأ الاااذين هااام خيااارة 

ِ  ااأ لهاام السالذان األكباار علاى قلاوب هااذا العاالمالإيارة َّأئارف الااذخيرة فياا هلل قاو  جيااَِ
اىلاط عااا ااخعاسااات  نإاوخإلْااا  اِاااإاوخاُكااا ىاعَِاااإاوخِقااارربامغاااإاوخِتَاااجاعمااا اأ ااا تاعغاااإا
ِىااِِإاوقتاُ اأ صاتاهباياوخيا َهارِا رهيااااماُاساتق اِاإاخِساَ دةاوهَِ اإا وأق عاعُاخِِي

ِ اُنفسااا ياوأذ ِىاوماااُاعاااري ياملاأاااجىاخَِغ أاااةاخِِر نِاااةااِاااِ ياأل اااياخيفااا  ااارو اصامذااا هراخالمااا
ِىاكم اق ىاخِ  عرا س  ا  ِإاأق ا:عَِ ياااامُاُذ اخعاِإاِو
اوكياس ةتاعُاسراَِِلارددُإاااااَِمِ  امُاَِِلاِ رياأق ا
ِ اْرين ايأن اُمِغ  اااااااااوم اُن اا اْريمياِأم ا ِِ اأق
ذي هام صافوة الصافوة َّخيارة الإيارة فيا طالب الإير إها ظفرت يداك بواحد من هؤَّلء ال

 فائددهما عليه َّاجعله مؤثرا على األهل َّالما  َّالقريب َّالحبيب َّالوطن َّالسكن 



ِااا  اخعاخِاااَأُاااْاااِفا يبنااا اا اوزنااا اهااا ا امبِااازخ اخِ ااارااوخع ينااا هيامبَاااياخِاااجأُاوهاااجن هياُِو
ِ اوقَغااا انيَااا دأ ياُواخِقااا دحاصاعَااااامقااا م ياُنااا  مماااُاقااا ىاياااِ ياخِااارربااعَاااِ ياوااهاااياحيزنااا

ِىاخعايَلاخعاعَِإاوسَيا ِ ايقجا ذن إاِا حلررب)است  نإاكم ا ك ناعغإارس (امُاع دىا اِو
ِخا قتَا ِخاخِاجنِ اخِجنِاةاُو ِخاِاإاكما احياباوريضا ِخاخعاكما اجياباو مغا ألناإاااعِاباِاإااااُ اياُطا ع

اعَلاخعاعزاوهتاصاسرهياوه رهياو  هرهياِو طغ يا
في المدعين للتصوف من لم يكن بهذه الصفات َّعلى هذا الهادى القاويم  َّإها فرضنا أن

فاانن باادا منااه مااا يإااالف هااذه ال ااريعة المذهاارة َّينااافي منهجهااا الااذي هااو الكتاااب َّالساانة 
ِخهباعَِغ ارداِجع اإاعَِاإاوخِضاررباهبا اصاوه اإاكما ايا اعغاإاياَلاخعاافليس من هؤَّلء وخِ

وي اعغإايَلاخعاعَِإاوساَيااُناإا(اَِإاُمرن اي ِارداكتاُمراِِساع:ا)اعَِإاوسَيااُنإاق ىا
ِهاجن نا  ِفا اِاإا(اكتاِجعةاض ِةا)اق ىا ومُاُنكراعَِغ اذِكاقَغ اِإاوزن اهَخامبِزخ اخِ رااي

ااِساخِااجأُااااك اا رباخعاساات  نإاوسااغةا ِهااجن نا  ِفاا ا ماا اِو ورددناا اُماارنااىلاخِك اا رباوخِسااغةاي
ِِإايَلاخعاعَِإاوسَياوخال   ر اعغ م اخنيخ ِ ا م اض ىامضتارس

ََّّل يقاادح علااى هااؤَّلء األَّلياااء  َّجااود ماان هااو هكااذا فن ااه لاايس معاادَّدا ماانهم ََّّل سااالكا 
طريقهم ََّّل مهتديا بهديهم فاعرف هذا فنن القادح فاي قاوأ بمجارد فارد أَّ أفاراد منساوبين 

هدياااه ََّّل إلااايهم  سااابة غيااار مذابقاااة للواقاااع َّل يقاااع إَّل ممااان َّل يعااارف ال ااارع ََّّل يهتااادي ب
 يبصر بنوره 

ِخايرخسةاخني مُا)اوعَلاذكرن ا جأتا ِ ارياِغقَاإاماُاُهاتا(اخُق َكراقصةام ََقةاِإاذكرها اماُاأ ن
خِ ا رأداوهااااُ اخيفغِااجار ااإاخعاُذ اِاإاهااِخإاُ اأاا كَياعَاالاخِغا واصاهاا معاخِتَااجاخِااََّلاهااِا

يقاا ىاااعااَرامااُاايِااإاَِااجاياا ةاخِفجااراي ع ااَراِااإاِأنااإاغااريايصااِ اخَِتاا رةاوغاارياياا حلاِااَِك
ِقاااعا ِغاااإاصاخَِِاااتاوملاأكاااُاعغاااج  اُ اااجاوااْااار اوخ اااجامغ مااا اي ذِاااكاوكااا  اهاااَخادخةاااراِِغاااإاِو
خِ  ج اصاذِكاخِتَجاِأ اخيفغِجاقجاُذ اِإاهِخإاُ اأ كَياعَالاخِغا واَِاجايا ةاخِفجاراصا

مم َئاا امااُاخيفاا معاوخرجتاا اخنيجأغااةاهبااَخاخالاايايَااياحيضااراياا ةاخِفجاارااااوقااجاياا راذِااكاخيفاا معا
ِي ااىلاكا ماخيفغِاجا ِ ايِاإاألناإاوياتااِِاإاماُاملاأكاُامَ ا دخاَِصا ةايِاإاُ ا خِغ واوهايامزد ا
كااُاخألساارخراخِِر نِااةا ِخاِااتاهااِامااُا َااةاُ مااَةاهااِخإاِو تااةاخِ ااِ مااعاُنااإاملاأكااُااذاذخياصاُر

َِكا ماوقاجاَُمتاعمَ  اوخَِمتاخِص حلاااخيفلايَم ايرضاُهتاخيفا معاماُاخِصا ةاومِا اخيفغِاجا



اا ا ِعااجاِااَِكاوكأنااإاقااجاياا حاهبااياياا ة امباا ادخراِِغااإاِو خِ اا اعَِااإاخِغاا وا ااىتاكااأ ياعَاالام
ئكاخنيس مَ ايقا ىا أا اهاِداما امَا ا:اهِخإاَُكاخََِِةايقتتاُ اأ كَياِجرناوخ جامُاِ اُِو

ِىاخِغهللايَلاخعاعَِإاوسَيا ِراخعا:ا)ااق ِخايرخسةاخني مُايبنإاأرىاِغ خيفغِاجامثارياعاياأطرقا(اخُق
كَاااياِ ِ ااا  دُ اوذكاااراَِجغِاااجا:اُرساااإاوقااا ىا ُساااَيايقاااجا  اِاااكاُ اُساااَيايقَاااجاِااا اأجأاااإاُو

ِ اَُااكا نااإانياا امسااعاخِغاا واأ  ااج  ااَِكاخيفمااعاُنااإاكاا  امااُاخِغصاا رىاخِساا كغ اِااَِكاخِتَااجاُو ِو
درياصاقَتااااإامااااِ ااىل اخََِِاااةاِااااأ اخيفغِاااجاسااااِ كَياصاخيفااا معاَِااااجاياااا ةاخِفجاااراِقاااااامفكااارخاُو
ِنااإاقااجاِااتسا ِراذِااكاخيفمااعامرأااجخااْ تاا راخيفغِااجاهبااَخاخحلااجأتامااعاك خإلساا ماوعاازماعَاالا ضاا
ِتاا واخإلساا ماوقااا ىاصانفسااإاا اك هاااف اُسااَم ايك هااافإامباا اُقاااجماوياا راذِاااكاخِرهااتاماااُا

اِْ راخنيسَم ا
فاااا ظر هاااذا الك اااف مااان مثااال هاااذا الاااولي َّاعااارف باااه ماااا عناااد أفاضااال هاااذه الذائفاااة مااان 

يااة َّاساام  ربااك أن يجعاال لااك  صاايبا ممااا فاااض علاايهم ماان عفوااالعه علااى المواهااب الربا 
َّلاعَالاعرهاكاخهَاتاِغا انصاِت امما امغغا اِاإاعَالا.ااعباده خَِ ياأ ررباوأ ْ ِرياخِكتاوأ مسا 

فضَ اِإاعَِ ياي ألمراُمرياوخالرياْريياواامَ ااغرييا اه ا اخِص حل اُو
ِا  اهاَناخألمااةاويا  حلااخنيا مغ اخني فضاتاعَاِ ياِ ِفضاتاخِااََّلاِو يفمَاةايماُاُرخداُ اأَارفاُِو

فليذااالع الحليااة ألبااي  عاايم َّصاافة الصاافوة َّلباان ااأَجِااإايضااتاوخالاارياخِااََّلاااأساا وأإاْااريا
خنيروأةاِ ألس نِجاخِصا ِ ةااالجوزي فن هما عحريا ماصح َّأَّدعا كتابيهما من مناقب األَّلياء
ِخىاُ اأَااارفاامااا احياااج اَِضاااإاِصاااغِعاماااُاأقااا اعَِاااإااىلاطااارأق ياوخاق اااجخ  قاااتاخأل ااا هباااياُو

ِماخِااَأُاااأ ااقلاهبااياهَِساا ياوااأ اا امااُا ِاا  اخعاوياا حلااعتاا دناوأََااياُ ااياخِقاا مقا دأراُِو
أ أسالاهبااياومي اااعَاالاطارأق يايااب اذِاكامغااإامبجاردنامغاازااماُامغاا زااخالارياوم  ااعاماُام اا ُعا

يم تااااةا(اتاااا اُناااا اماااعامااااُاُ ت:اا)اخِرهاااجاوقااااجاياااا اعغاااإايااااَلاخعاعَِااااإاوسااااَيااُناااإاقاااا ىا
ااااةااامماااااتاوط عااااةاااُضاااااِعاوا املاأََااااياكَمَ ااااياوااه اااااجانفسااااإاكج اااااجهيا خِصاااا حل اقِر

األنفس يا
ِىاخعا وصاهاااَخاخنيقاااجخراكف أاااةانياااُاِاااإاهجخأاااةاوخحلماااجاعاُوااو ْااارخاوخِصااا ةاوخِسااا ماعَااالارسااا

االاك ماخِ ِك ين ن خ(ااوعَلا ِإاورضااخعاعُاي تإاخِرخهجأُ



ِخرماخحلاجخدا)اُ اَِ ِك ينار إاخعارس ِةاخمس  اِتاُعذيامُاذِكا صاُكفاريا ِاااخِاجأُا(اخِص
اا يناِ ااجةاوخاخِااُاعااريباوخِقاا ةَ اِ ِ ِعااةاضاامُاخِفاا  اخِِر ,اوماا اَِااجه ا3/982َتاا داوهاااام ت

لكن العجياب أن ال اوكا ي كتاب علاى طارة الرساالة بإاط ياده بعاد أربعاين سانة مان عمليفهاا 
اا اهااَن)اا:االتااالي ِىامِ  هااو عائااب إلااى اهلل ماان جميااع مااا حاارره :اخِرساا ِةاعفاالاخعاعغااإااأقاا

اِاُاعاريبا]اافيها مما َّل يرضي اهلل عز َّجل َّقد طالع  بعد عمليفها الفتوحات َّالفصوص
أاا اماا اَِ أوأااتاصامااجْتا[ا َّل ساايما عنااد هااؤَّلء القااوأ الااذين هاام خالصااة الإالصااة ماان يُر

 عباد اهلل عز َّجل 
ِك يناعفالا,اخِرس ِةاِزأ دةاعَالاُِرَا اساغةاك  اَترأراهَخاَِجاَترأرا ك تاإا ماجاِاُاعَاااخِ ا

اااا يناوهاااااارااااها(اخعاعغااااإا ِخرماضاااامُاخِفاااا  اخِِر ِك يناكماااا اهااااِاصاطاااارةاخِصاااا خن  اااالاكاااا ماخاِ اااا
اخِ ِك ينانفسإاوهَخا  هراعغجاخنيق رنةا

ما ااأجيَاإاهَخ:اقِت,اَِتاَِض ياكَرباعَِإاو  وىاُ اأقَجاْ إاكم ازعمإاخِتَضا:يب اقِت
ِك يناصاخِتاااجراخِ ااا ِعا ِخ ا:ا)ا ِاااتاقااا ىاا1/278ذكااارناخِ ااا ِخرباصاعغفااا وكااا  اَترأاااراهاااَخاخيفااا

َّأ ااا اآلن أعوقااف فااي حااا  هااؤَّلء َّأعباارأ ماان كاال مااا كااان ماان أقااوالهم َّأفعااالهم خِ اات ربا,ا
مإالفا لهذه ال رية البيوااء الواضاحة , التاي ليلهاا كنهارهاا , َّلام يتعباد ي اهلل بتكفيار مان 

 هر أمره من أهل اإلسالأ صار في ظا
ِىا وهاااباُ اخنيااارخدامبااا اصاك ااات ياومااا انقاااتاعاااغ ياماااُاخِكَمااا ااخنيسااا غكرةاخنيَااا اخِذااا هراوخنياااجِ
ِخحاوخِضاا ىاخِصاارخحا,ايمااُاُأااُاِغاا اُ اق ةَااإاملاأ اابا نااإاقاا ضاعَاالاق ةَااإاِاا ِكفراخِتاا خَِااريب,اُو

اخناا..ا(اعغإالل
:اقَا )اا: ِتاقا ىاا173 اخنيكَتا اوأجيَإاُأض ام اذكرنايجأريا سُاْ  اصاك  ِإاخِ  ا

ِ اِا اخََِايا[اَُّلاخُِاعريبا]اوخنيَهباخِرخه ايِإا ِ اخيفا مَ عَالاما اذهابااِِاإاخََِما  اخبققا
السااكوت فااي ئااام ه َّصاارف كالمااه المإااالف لظااااهر ال اارع إلااى محامااال وخَِمااتاوخِ ااراا

انفاي الاديمان الم اايخ الاذين ثبتا  عقاواهم  حسنة َّكف اللسان عن عكفيره َّعكفيار غياره
ِخاصاذروةاعَِ امُاخَِمتاخِص حلا او  راعَِ ياصاخِجنِ اِ اخنيسَم اوك ن

: َّماان ثاام رأياا  ئاايإنا اإلماااأ العالمااة ال ااوكا ي فااي الفااتح الربااا ي مااا  إلااى هلااك َّقااا  
ان  لاك مايجأرياْ  خ(االكالمه محامل َّرجع عما كتبه في أَّ  عمره بعد أربعين سنة



 :عنبيه مهم 
ِق اماُاخِاُاعاريباوما اصاك تاإامما ااِِساخنيرخد  ا هرناخِكفاراياَِكاأرهاعااِِاإاصاهغ اهِاِِ  اخني

يقااجاذكااراصاُر ااةاخِااُاعااريبا نااإامااُاك ااباخِاارتخهياْصِياا اهااَرخااخِااَهبااِااُاخَِماا دامذ
ِخىاُهتاخََِيايِإ وك ا ربا ْارا(اُغتِإاخِ هللااىلاُكفرياخُِاعاريبا)وهغ ياك  رباَِتق عااخمسإا,اُق

ِطااخمسإ ةاخُِاعريبا)ااَِسِ ِك ينا(اُغتِإاخِ هللااىلاُُي ِقا اخإلما ماخِ ا وا  اخنيرخداهغا اهاِاِِا  ام
هَااااإ ِخ ,امااااُاخِ صااااِفاُو َفقااااريارساااا ِةامفااااردةاَِغاااا ِك ينامااااُاخِ صااااِفا:ا)ِو ِقاااا اخإلماااا ماخِ اااا م

ِيِة ِعااةاِساايا(اوخِصاا ِعااةاخِرساا ةتاخني ت ِاارساا ةتاعتااجا)ضاامُاجمم ِخهااباخِكاارمياخِف اا حامبجماا م
اا(خِف  ح

 
 : رئيد رضاحمد مال يخ 

لقااد ا فاارد الصااوفية بااركن عظاايم ماان أركااان  ) :ا733جمَااةاخنيغاا راخِسااغةاخألوىلا قاا ىاكماا اصا
ِماصاالدين, َّل يذاَّلهم فيه مذاَّ , َّهو التهاذيب علماا  َّعإلقاا  َّعحققاا   ,امثانيا ادونا اخََِا

ِخاهَناخِ  ةفةاصاخألْ قاو  ستةاخِغفس ااخن..(خنيَة,اك باهِ
 

 :بنا اإلماأ حسن ال
ِةاوخِجخعِةا  َكرخااخِجع ا:ارأي في التصوفا)ا:20ق ىاكم اصام

ِخطرا َكرخااَِاضاْا َتاماُاخنيفِاجاُ اُساجتاصاهاَناخنيا ِىاخِ صاِفاوخِ ارقاصاُا رأداا-ِو  ا
ِةاخإلساا مِةا عتناااَّ    اامة التصااوف َّأثااره َّمااا صااار إليااه َّكيااف عكااون هااذه الذاارق ا-خِااجع

خاس قصااااا  اخََِماااااااُواخِ َمااااارياصاخنيَااااا يناوساااااِفاااُ ااااا وىا.ا افعاااااة للمجتماااااع اإلساااااالمي
ِخرداصاخِاَهُاوما اُ  ارياِاإااهاخاي   ِةايب  ا َكرخااُك اباعفاِاخالا طراي ساجتاما اأ ا م

ِخِ ايماُاخعاوعاخحلماج,اوا اُكاُاغارياذِاكايا الرياُردااوعاخألماراماُا خني  عر,اياب اُكاُايا
ا.قتتاومُاَِج

اةاخإلسا مِةاصاياجر قتَا اخِاجنِ اعَالاا  اخُسعاعمرخ اخِجِو ِ  ما اُو خِقار اخألوى,اوكاارااي 
ِىاِااا  ياَِاااجاذفاااخنيساااَم اماااُاكاااتامكااا  ,او تتااا ااِاااِ ياخااارخااكاااتاهاااا ,اوكااا  اَِْ كاأقااا

وكاا  اطتَِِاا اُ ا.اهاارقااُواغااريباي ِاماا اوقااعاق اارياهاا  يناْرخهااإ:ااَِساا  ِةاصاكتااجاخِساام  



ِ ا  وماااا ا ِ اِغَِم اااا اوأ ااااَوق ِخاعَاااالاهااااَناخِااااجنِ اأ م َاااا ريخماااا اصاخق صاااا داُ ِ ناااا اوصاأقتَاااا ْو
ِةاخِزخهرا ِىاخاه م عا,امُاُق  اعصراخِغت اسرخفاُ ِ ن اُْرى,اوك  اطتَِِ اُم ماهَخاخِ  
ِمامااُاخِصا حل اخألُقِاا  اخََِماا  اخِفضاا  ادعاا ةا اىلاِا اخحلِاا ةاونضاا رم ايِماا اَِاجاذِااك,اُ اأقاا

َكرو  يامبااا اقاااجاأسااارناماااُام ااا ااخآلْااارةامااا  رو اأزهاااجو اخِغااا واصام ااا ااهاااَناخحلِااا ةاخِزخةااات,اوأااا
ِ “:اخِتا قا ِخاأََما ِخ اِاِاكا ن وماُاُوىاها ا اخِاَأُاعريا اعااغ يا”اوا اخِاجخراخآلْارةا اااخحلِا

ِةا ِخعظاخيفَِاااتاا-هاااَناخِاااجع تَاااإاعَااالاذِاااكاكاااارياماااُاُضااارخِإاا-خإلمااا ماخِااا خحلساااُاخِتصااارَّل,اُو
ِةااىلاذا ِماخآلْااارخِاااجع ةاخِصااا حل ,ايك نااا اط ةفاااةاصاخِغااا وامَروياااةاهباااَناخِاااجع .اكاااراخعاوخِِااا

ِخن ق ِةاخِغفِواعَلاط عةاخعاُو ِر ا.وخِزه دةاصاخِجنِ ,اُو
ِرةاخََِايا وطُراعَلاهَناخحلقا ةرياما اطاُراعَالاغريها اماُا قا ةرياخنيَا رفاخإلسا مِةايأْاَاايا

َكراوخَِتاا دةاومَريااةا:اخِااََّلاأااغذياسااَِياخإلنساا  اوأرسااياِااإاطرأقاا امااُاخحلِاا ةاْ ياا  مرخ َااإاخِاا
ِىااىلاخيفغةاومرض ةاخعاخع,او  أ إ ا.خِِي

, َّل ئااك أ ااه ماان لااب ”علااوأ التربيااة َّالساالوك” َّهااذا القساام ماان علااوأ التصااوف, َّاساامه
اإلسااالأ َّصااميمه, ََّّل ئااك أن الصااوفية قااد بلغااوا بااه مرعبااة ماان عااالج النفااوس َّدَّائهااا, 

س بهاذا َّالذب لها َّالرقي بها, لم يبلغ إليها غيرهم من المربين, ََّّل ئك أ هم حملوا الناا
األساالوب علااى خذااة عمليااة ماان حيااث أداء فاارائف اهلل َّاجتناااب  واهيااه, َّصاادق التوجااه 

ِراخِا اع ها ايِ ا اإليه ,اوا اك  اذِكاملاخيتامُاخنيت ِ ةاصاكاريامُاخأل ِ  اُأ رخ اِروحاخَِص
ِخا ااة:اهاَناخِااجع ِااوخِساا راوخَِِز ااَِكاكَااإاُيااتاصاخِااجأُاأااردا..اك نيت ِ ااةاصاخِصاام اوخيفاا ِو

ِم,اوخِساا راُيااَإاقِااا مااِِاا ِااِ ِصاا ِااُيااَإاخِ  اا إ,اي ِصاام اُيااَإاخإلعاارخضاعااُاخَِ ااِ,اوخيفاا
ااةاُيااَ  اكاا اخألذىاعااُاخِااغفساووهااِرباخَِغ أااةاهباا  ااِاوقاا اخِ  تِاارياخَِمَاااا..اخَِِاات,اوخَِِز ِو

ا.عغجاهَناخحلجوداخِ ارمس  اخِ  رااِك  اصاذِكاكتاخالري
ِيِةاملاُق اعغجا جاخِس ِةاخِص كُايكرةاخِجع اِاوقفا اعغاجاهاَخاخحلاجاِكا  اِو ِاة,اِو َِياوخِرِت

ِخهااج,اومااز ا ِراخألوىلااىلاَتَِااتاخألذوخقاوخني كغ اا اهاا وزااذِااكاَِااجاخَِصاا َغاا و,اِو ْااريخا اا اِو
يك رهاا ,ايخَ اا اِاَِكاخِااجأُامباا اِااِسا ِخرأااتاخألمااياخني ضاِةاُو ِماخِفَساافةاوخنيغ ارياوم ذِاكاََِاا

ِخسااَةاِكااتازنااجأرياُوامَ ااجاُو ي سااجاخِااُرَّلاوخَِقِااجةاِِااجْتامااُاهااَخاامغااإ,اوي  اا اخِا اارخااخِ
ِىاعَااالاهااااَناخِغ اااا ةجا ِةااىلاخِزهاااجاوخِ ق اااا ,اوخِرغتاااةاصاخحلصاااا خِتااا رباِ سااااياخِ صاااِفاوخِااااجع



ِ ا تانذرادقِريامُا خِرو ِةاخِت هرةاُويت اكتام اأك باُواأق ىاصاهَناخِغ  ِةاجيباُ اأك
ا.خِغ  رأُاصادأُاخعاوخحلرأص اعَلايف ةإاونق ةإ

ِخةف ي,اكاتاعَالا ساباوه  اَِجاذ ِيِةاوطا ِكادوراخِ  كتاخَِمَااَِفكرةايغ أاايارقاخِصا
ِاة ِِإاصاخِرِت اجَْ اخِسِ ساةاَِاجاذِاكاِ  خاَاماُاهاَناخِ  اكِ ااُكاأةاعغاجاخَِازوم,ا.اُسَ ُو

ْاارىاعَاالاهِئااةاخيفمَِاا ااخال يااة ِخةاا اُ ِ ناا اعَاالاهِئااةاخِااغذياخَِسااكرأة,اُو ..اونذماا اخِ 
ِخ اهاااَخاخِ ااا رأدا اااىتاخن  ااا ااىلامااا اخن  ااا ااِِاااإا ِرةاخأل رأاااةاخِااا ا َااا اِقِاااةاُِااا ماااُاهاااَناخِصااا

ُت ع   ِيِةاوره   اُو ِأت,اوخِ امماَ  اخآل اصامصرام ِخةاخِ رقاخِص ا.خِ 
ََّّل ئاااك أن التصاااوف َّالذااارق كا ااا  مااان اكبااار العوامااال فاااي   ااار اإلساااالأ فاااي كثيااار مااان 

هؤَّلء الدعاة, كما حادث  البلدان َّإيصاله إلى جهات  ائية ما كان ليصل إليها إَّل على يد
ا.بلدان أفريقيا َّصحاريها ََّّسذها, َّفي كثير من جهات آسيا كذلك” َّيحدث في

ََّّل ئك أن األخذ بقواعد التصوف في  احية التربية َّالسلوك له األثار القاوي فاي النفاوس 
كاُا..اَّالقلوب, َّلكالأ الصاوفية فاي هاذا البااب صاولة ليسا  لكاالأ غيارهم مان النااس ِو

ِخةجاوقضالاعَِ ا اهَخاخالَه ِخاخِ فكاريا.اُيسجاكاريخامُاهَناخِف وماُاوخهاباخنيصاَ  اُ اأ َِا
ِر,اوعغجهياخاس َجخداخِك ماتاِاإ,ا ِخة امُاخِغ و,اواي   ياس تامِس صااي حاهَناخِ 
ِهِ اا ايا ِ  ,اوذِااكاااأسا َزماخكاااراماُاُ اأ فاارضا ِناُ ِخاحنا ََ اياُقااررباخِغا وااِِااإاِاِاوه اا ِو

ِعااا ظاخِصااا دق اخنيخَصااا اِجرخساااةاهاااَناخجمل مَااا ا,انفاااراماااُاخََِمااا  اخِصااا  حل اخَِااا مَ ,اوخِ
وخإلياا دةامااُاهااَناخِاااروةاخََِمِااة,اويَِصاا  امماا اعَاارياهباا ,اوقِاا دةاهااَناخيفماا هرياَِااجاذِااكاقِاا دةا

ا.ي حلة
ِخا ِيِرياخِتكرَّلار إاخعايكراصاذِك,اوقجاعمتادرخس ااعَمِاةاعمَِاةاِ اِ ذكراُ اخِسِجاُ ُو

ِ ا يا ِخ,اخِ رقاُو كُاخني روااملاأ ياوملاأ ا ياِاإاماُاَِاجناخِ اِ يَ اك  ِ اصاهَخاخِت رب,اِو
ذكرامُاذِكاُ اخِ ِداعتجاخعاعفِفاار إاخعاك  امَغِ اهبَناخِغ  ِةاوكا  اأ ِاتاخحلاجأتا ُو

ِهااإااىلاخَِمااتا كغااإاكاا  اجماارداُفكااريانذاارَّلاااُ ااراَِ  ِخاخألزهااراوعَماا  اخِااجأُ,اِو يِ اا امااعاهااِ
د اهلل َّالتقاااا  قااااوة األزهاااار العلميااااة بقااااوة الذاااارق الرَّحيااااة بقااااوة الجماعااااات َّلااااو أرايِااااإ,ا

ِداوااُغق د,اُو  راصاغريها ا:ااإلسالمية العملية, لكا   أمة َّل  ظير لها ق ِهإ,اُو ِهإاوااُ  ُ
ِخ اخِستِت رهجاهَخاخجمل معاخِض ىااىلاس اخن(وااأ  راها ايِ  ,اُو



ِخ اخنيساَم )جةاوق ىاخِ ِدا سُاخِتغ اصامق ىاِإاصاهرأ ضامُامق اُاإاعاُاخِ صاِفاا(خإلْ
َكرامغ جإاصااَُاكاخنيقا اا َّفاي الحاق أن التصاوف الصاحيح هاو لبااب اإلساالأ :ا)وهِاأ

َّأن الصااوفية الصااادقين ماان خيااار رجالااه الااذين  عملااوا علااى   ااره َّإعاازازه َّعربيااة النفااوس 
اعلى مبادئه بذرق لم يسبق إليها غيرهم من الفالسفة َّالمربين

ِِإاُو ك مااإامااُاك اا رباخعا:اَّفااي رأيااي أن التصااوف قساامان قساايادأاا ااساا مااأساا مجاُياا
ِِإ ِخعاجناماُانذرأا ااخِف سافةاُو كا م يا,اوسغةارس ِِإاوق صِفايَسفااعقَااأسا مجاُيا ُو

ِخملاوخِغفِو ا.عَلاخَِ
وقاااجاخْاااا َهاخِقسااام  اخْ  طاااا اكتاااريخاعاااازامَااااإاادرخياخحلاااريامااااُاخِت طاااتاوخساااا خجم ايِااااإا رخ ا

ِ اخآلأا ااخِف  ِِإايَلاخعاعَِإاوسَياِقاجراما اُاأوىاِاإاخني اأِو سفةاِ فسرياك ماخعاوك مارس
ِرةا ِيِةاِس  اْ  اهبياوخيا    اامقصا وخأل  دأتامب اأ فرياو رخ اخِف سفةا ىتاي راَِص

اعَِ ي
ِااااةاوخِ  ااااَأباُو  ااااريا:اَّ الحاااا   أن التصااااوف اإلسااااالمي  فسااااه قساااامان قسااااياأ ََاااارياِ ِرِت

ا  اعَلا  سُاخألْ قاوخس كم ىاخِفض ةتاوهِاخنيَروفاََِياخنيَ مَةخِغفِواو َ
ِخهِااجاوقااجاخْاا َهاخِقساا  اكااَِكا وقسااياِ ََاارياِغ اا ةجاخِرأ ضااةاوخاارخااخَِتاا دةامااُاخألذوخقاوخني

ِ ااِِ ا ااخْ  ط اأصَبامَإا ِِزاُ ج  امُاخآلْراو َخاأ ََارياَِاضاخنيرأاجأُاِا ِامرة ِق وأ  ا
ِخاستِتاخِ ِخاعغإاوخس  رتوخاِإقتتاُ اأسَك ِىاِتارمب اغفَ ا.ِي

ِخ اوخاااارخااخِ  أااااا اا كماااا اأ  ااااظاُ اخِ صاااااِفاخإلساااا مااخْااااا َهاِااااإاكااااارياماااااُان اااا ةجاخألهااااا
ِراخِ امرااِإاوهاَخاا ا ىاِاإاُفصاِتا وخألغرخضاومذ هراخحلِ ةاخِسِ سِةاوخاه م عِةاصاخَِص

اِِساهَخا تاذكرن
ِىاا اْ  غااا اصاخِك   ِىاوخِاااََّلانقصاااجااِِاااإاُ انقااا ِ امتغِاااةاعَااالاخأليااا ِاااةاعاااُاخِ صاااِفاسااا ك

ا:خآلُِةاا اه  اخع
ِ  اُدِ   امُاخِك  رباوخِسغة -1  اأرخداُ ك ماعَياخنيَ مَةاِو

ِخهِاااجاعَااالامااا اأ اااِقااىلاساااَِياساااتَِإاواا -3 خاق صااا داصااأااارخداخرخمااا اماااُاخألذوخقاوخني
 أ َ رضامعاخِك  رباوخِسغة

ةم إِِ  اخِ فسرياخِص ِ األِف ظاخِفُاخِ اوضَ  ا -2 ِْإاُو  ِإاهِ



ِخ اخعاعَِ ياوك م ي -5 ِخارض  خَِغ أةاِ ِقجوةاخِص حلةاصاسريةاخِ ِ

ِخ ااهااااَخاخََِااااياألنااااإا -3 يااااَإاُس سااااإخَِغ أااااةاِ ِغ  ِااااةاخَِمَِااااةامااااُاناااا وخنذااااراك اااا ربااخن(ُو
ِةاوخِسَِياعغجاخِتغ )  ساُاخِتغا اوخحلَقاةا)وك ا رباا31َِص ماَُِماةا (انذرخااصاخِرِت

ِدة ِ اخِقجوماا(اخنيفق َِ 39 

ِخ ا1233يااافراساااغةاا38وصاخَِاااجداخِاااا يناماااُاخيفرأاااجةاخِصااا دراصا هان اااراخِ اااِدامقااا ااَِغااا
يااراد بالتصااوف الزهااد فااي الااد يا َّاَّللتفااات إلااى :ا)ومماا اهاا  ايِااإ(امَاا اخِ صااِفاخإلساا ما)

اآلخاارة  َّاَّلجتهاااد فااي طاعااة اهلل أَّ يااراد بااه عذهياار الاانفس ماان أدران الب اارية حتااى عصاافو 
رآة للحقاائق الربا ياة َّاألسارار اإللهياة أَّ ياراد باه فنااء العاارف عماا ساوى َّع رق َّعكاون ما

أَّ يراد به اعباع الرسو  في أقواله َّأفعاله َّأحوالاه أَّ ياراد , اهلل فال يرى موجودا بذاعه غيره
قاا ىاخيفغِااجاقااجواخعا,ابااه هااذه المعااا ي كلهااا لتالزمهااا َّاعصااالها َّعرعااب بعوااها علااى بعااف

ِ امعاخعاِ اع قاإ:اميِ كاخحلرياعغكاوحيِِكاِإاوق ىخِ صِفاهِاُ ا:اسرن خنا...(هِاُ اُك
ِخىاُةمةاخِ صِفاصاذِك اامثاذكراط ةفةامُاُق

ِاااعاخألوىاساااغةااا30وصاخَِاااجداخالااا مساخِصااا دراِ ااا رأد ِخ ا1233ِر هان اااراخِ اااِدامقااا ااَِغااا
ساااتمد التصااوف اإلساااالمي بمعناااه الصااحيح ي:ا)اوماا اهااا  ايِااإ(اخِ صااِفاوخِك اا رباوخِسااغة)

اأصااوله َّقواعااده ماان الكتاااب َّالساانة ككاال علاام إسااالمي َّهلااك هااو الااذي عظاااهرت عليااه
ةم إ ِْإاُو ِخىاهِ خنامثاذكارا...(عَمغ اهَخامقِجاِ ِك ا رباوخِساغة:اق ىاخيفغِجاقجواخعاسرنا.ُق

ِخىاُةمةاخِ صِفاصاذِك ِخىاخِتغا اصاخِ صاِفاوما اأ ََارياِاإايَريهاعا,اُق وماُاُرخداخِزأا دةاصاُقا
اخِك  ِ اخني  رااِِ م اس ِق اىلا
اا

 :ال يخ محمد األمين ال نقيذي 
ِىاخعاَُااا ىلا ِخ اخِتِااا  اصاُفسااارياقااا قاااجاقاااجمغ اصا)اا:5/88(اُيَصاااِ اُمااارَّلا:ا)اقااا ىاصاُضااا

ِرةا ِيِةاعَاالاخحلااريا"اماارميا"اساا ََّّل ئااك ان ماانهم مااا هااو علااى .اماا اأااجىاعَاالاخ اَِااضاخِصاا
نة َّرساااوله صااالى اهلل علياااه َّسااالم , َّباااذلك الذرياااق المساااتقيم مااان العمااال بكتااااب اهلل َّسااا

عاااالجوا امااااراض قلااااوبهم َّحرسااااوها , َّراقبوهااااا َّعرفااااوا احوالهااااا , َّعكلمااااوا علااااى احااااوا  
ِما,اكَتااجاخِاار ُاِااُاع ِااةا,اخواخِااُاخ ااجاِااُاع ِااةا,اخواااالقلااوب كالمااا مفصااال كماا اهااِامََاا



ِ اِااُاعتااجاخعاخِااََّلاكاا  اأ قاا ىاِااإا كااياخامااةا,اخِااُاعسااكراخعاا اخِاا اسااَِم  اخِااجخرخينا,اوكَاا
ِرَّلا,اوحيا ىيا وخضرخهبم ا,اوكس تاُِاعتجاخعاخِ سارتَّلا,اخيباط ِاباخنيكااا,اوخيباعاما  اخِغِسا ِ
ِخاخماارخضاخنفساا يا ِخ يا,اا ااياعاا يف ِااُامَاا ذاخِاارخزَّلا,اوخيفغِااجاِااُا مااجا,اومااُاساا راعَاالامغاا

 رباوخِسااغةا اا هرخاِك اا رباخعاوسااغةانتِااإايااَلاخعاعَِااإاوسااَيا,اوااحيِااجو اعااُاخَِمااتاِ ِك اا
ا.اِو طغ ا,اوملاُذ رامغ ياخهِ  اي ِ اخِ راا

ِيِةاااأغت ااوااأص اعَلاخط قاإا,اوخنيِازخ اخِفا رقاِا اخحلاريا ي حلكياِ ِض ىاعَلا ِعاخِص
ِِإاياااَلاخعاعَِاااإاوساااَيا يماااُاكااا  اماااغ يام تَااا ا.اوخِت طاااتاصاذِاااكاهاااِاك ااا رباخعاوساااغةارسااا

ِىاخعاياَلاخعاعَِاإاوساَيا ِخِاإاوخيَ ِاإا,اوهجأاإاومس اإا,اكماُاذكرنا اوخماا  يا,ايا  ياِرس صاخق
ِزاخحلكياعَِ ياِ ِضا ىا وخما اماُاكا  اعَالاْا فاذِاكا.امُا َةاخََِم  اخَِ مَ ا,اوااجي

ا.اي ِاخِض ىا
ِ اا نَيا,اي راخنيَروفاصاخآلونةاخألْريةا,اوخزمغةاكاريةاقتَ  اِ اس قرخ ا,اخ اع مَاةاخِاَأُاأاجع

ِخماخيف َاةاخِ صِفا ِخاخَِا صاخق  راخِاجنِ اخااماُاها  اخعاماغ ياده هَاةاأ ذا هرو اِ ِاجأُاِِضاَ
ِخااوه ها ا,ا اجم ا,اوخما ِىامُاطَتةاخََِيا,اِِ خاَوخاِاَِكاخُت عا اْو َّهام بمعاز  وضَ فاخَِق

ِ اِك ااا رباخعاوااِساااغةانتِاااإا,اوخسااا َم رهياايكااا رااعااان ماااذهب الصاااوفية الحاااق ,اااأََمااا
ِىاخهج ِخة اخنيس َمرأُااضَ فاخِق ا.امُاخس َم راكتاط

اِا  اراعَالاخأاجأ يا يِجباخِ ت عجاعغ يا,اوخاع ص مامُاض ِ  ياِك  رباخعاوساغةانتِاإا,اِو
قجايجقامُاق ىا ِخرقا,اِو خذخارخأ اره اأ رياويِقام  اخِت اراقاجاأسارياوملاأقا ا:اَِضاخال

اعغجا جوداخِ رااي نإامس جر اخواِجعاا
ِىاخِفصاتاصاذِاكا ِِاإاَُا ىلااوخِقا ِااِساِأما نِكياوااخما  اخهااتاخِك ا رباماُاأَمااتا}ا:ااهااِاق

ِا اواانصاريخومُاأَمااتاماُاخِصا حل اامااُاذكاراخواخنااالا ِ خاجيازاِااإاوااجياجاِاإامااُادو اخعاِو سا
ِ انقااريخومُاخ سااُادأغاا اممااُاخسااَياوه ااإاعاوهااِا ِ اخيفغااةاوااأذَماا وهااِاماا مُاي واةااكاأااجَْ

ِيةاخْااراخِزماا  اي ااِا{ ا سااُاوخُتااعامَااةاخِاارخهِيا غِفاا ,ايمااُاكاا  اعمَااإا  ِفاا اَِ اارااكم صاا
ِخيقا انيا اها  اِاإانتِغا اعَِاإاخِصا ةاوخِسا ماي اِاخني  اجَّلا.اخِض ىا نرهاِاخعا.اومُاك  اعمَإام

ِخنغا اخنيا مغ ا,اوخااأزأ غا اوااأضاَغ اعاُاخَِماتاِك  ِاإاوساغةانتِاإاياَلاخعا َُ ىلاخ اأ اجأغ اوخْ
اخنا(غ  ره ا,اااأزأقاعغ  اخااه ِكةاِِض  ا,اَِِ  اكعَِإاوسَياخِ اهاا ج



 
 :حوار مع الدكتور عبدالعزيز القاري حو  التصوف 

ِخرا!التصااااوف لاااام ينصااااف :اخِ ااااِداعتااااجاخَِزأاااازاخِقاااا راا)ا عتااااجاخعاِااااُا مااااجاخِرهااااِجا/ا اااا
اا09/05/3003ا20/3/1533

ِدَّلاعتااجاخَِزأاازاخِقاا رااصاِقاا  اماع عَاالاضاارورةاُتاا امتاا درةا"ِماخإلساا ماخِِاا"اهاجداخِفقِااإاخِسااَ
ِدةاِااإااىلاهاا دةاخِ رأااري ِخةباوخَِاا ِصاِ غقِ ااإامااُاخِ اا .اااياا  ِةاع هَااةاو قِقِااةاَِمااغ جاخِصاا

ِرة ِراعتجاخَِزأزاخِق رااخألك دميااخِس ِرياِ يف مَةاخإلس مِةاِ نيجأغةاخنيغ ا:اوق ىاخِجك 
َُّلاا-وهاااِاا,إن فاااي الصاااوفية عااادة جوا اااب صاااحيحة َّععاااد متوافقاااة  ماااع الكتااااب َّالسااانة

ِط اخِاا ا  ارااْاا ىا"ِاِساِاا ط  اماُاُس سااإ"ا-خِ صاِف ِها  اِااتَضا ركا ااخِ  اارراخِا ,امغ
ِيِةاا خحلقتااااةاخاساااا َم رأةاصاخَِاااا ملاخإلساااا مااصاخِقاااار اخني ضااااااوخِاااا اخياااا ت  اِ ِصاااات ةاخِصاااا

ِدخ  ا.اك ِسغِسِةاصاِِتِ اوخني جأةاصاخِس
ِىا ِخرامَإا ا ُِاإاِصيا حايرضا   اخحل هاةاخني ساةا"اخِ صاِفاخحلاري"ُووض اخِق رااصا  ُ ادع
ِداوخألمرأك  "اه م ااكَمةاُهتاخِسغةاضجا ا".اخِِ 

ِيِةاوا ِراعتااجاخَِزأاازاخِقاا رااِ ُتاا ااخنيااغ جاخََِمااااخنيغصاا اعغااجاخحلكااياعَاالاخِصاا وناا دىاخِااجك 
ِخقف ياِغ  اعَلاهَناخِغذارةا مغ ق   ياِجا امُاخِسباوخِ جرأ اوخي ذهياُعجخ اوخحلكياعَلام

ِخر..ا ايبىلاخحل
اااا حادثاااة علاااى الااادين اإلساااالمي , فهااال هنااااك صاااوفية  كمصاااذلح َّماااذهب   الصاااوفية: س 

 صحيحة موافقة للمنهج النبوي؟
ِيِةامااُاخنيصاا َ  ااخحل د ااة,اوأقاا ىاا اُقااجماماا اعاارفامااُاا:  ااهااكاصاُ اخِ صااِفاوخِصاا

ِِااإ :اخسا َم ىا ااَخاخِِياا اصاُوخةااتاخِقار اخِااا يناخ جاارَّل,اروَّلاعااُاخحلساُاخِتصاارَّلار ااإاخعاق
ِخفايأع ِ إاهاِئ  ايَاياأأْاَناوقا ى" ِيِ  اصاخِ  َاةادوخنِاريايِكفِا اما امَاا:اُرأ اي "امَاااُِر
ا[.ا53يبانصراخِسرخ ا أل/اخَِمع]

َّالتصاااوف . ََّّل م اااحة فااي اَّلصاااذالح, َّإَّل ألبذلنااا كثيااار ا ماان المصاااذلحات الصااحيحة
وهِاصاِجخأ اان اأُإاكا  اماَهت  اامذهب في السلوك يعني باألعما  القلبية أكثر من غيرها

َكراوخِ قَاااتاماااُاخِاااجنِ ,اوخإلعااارخضاعمااا اصاُأاااجَّلاخِغااا و, ُو ااصاخِزهاااجاوخانق ااا ااََِتااا دةاوخِااا



ااا د,اواذخاكااا  ا"اُوأاااساخِقااارين"أأكاااتاماااُاكساااباأاااجن؛اكمااا اكااا  اأفَاااتا ما ِاااإاماااُاخَِت ااا داوخِزه  ُو
ِ ِااج؛اقاا ىامَااروفا ِهراخِ  خِ صااِفاخن اا  ا اِ الاا ِرياوق ااعاخألمااتاعااُاخنيخَااِقاي ااِاحيقاارياهاا

اا [.ا33َِساارخ ا /اخَِمااع".ا]خِ صااِفاخألْاَاِ حلقاا ةرياوخِِااأوامما اصاُأااجَّلاخال ةاري:ا"خِكْر
ِ اخنيصرَّلوق ىاذواخ ِما  روخاخعاَُ ىلاعَلاكتاها ايآ رهياخعاعَلاكتاهاا :ا"ِغ ِيِةاق "اخِص

ا[.ا33َِسرخ ا /اخَِمع]
وهااَنامَاا  اياا ِ ة,اواذخاكاا  اخِ صااِفاهبااَناخنيَاا يناي ااِاأغااجر اصامق ماا ااخإل ساا  اخِااََّلا

َّلاِأ اَُتجاخعاكأنكاُرخنايب املاُكُاُرخنايبنإاأرخي ا..اعر فاصاخحلجأتاخِغت
ااا اوص كاااُاَت ماااتاوه   ِ  اااةاُ ِ ن ااا ,اِو ِ اااةاصا  هرهااا اِاااتاوم اكااا ماُهاااتاخِ صاااِفاعتااا رخاام

فمااااان اإل صااااااف أن عحماااال علاااااى الوجااااه الصاااااحيح كالفنااااااء, ياااا ِ   اميكااااُا َ ااااا اعَِااااإا
ِيِةاَّال هود, َّالك ف, َّ حو هلك ,اوهَخام اأقاررناهاِداخإلسا ماخِاُاُِمِاةاعغاجانقاجناَِصا

ِااخِف ] ا[.ا227 / وىاخنذراهز اخِسَِيامُاجمم
 ما عقييمكم للمنهج العلمي المتبع في دراسة المذهب الصوفي؟ : س 
ِم,ا:ا ا ماااَهباُهاااتاخِ صاااِفاأغت اااااُ اأاااجرواِبنصااا ف,اواانفَاااتاكمااا اأفَاااتاَِضااا ياخِِااا

ِخقف ياعَالاهاَخاخألسا و ِخاما دىاهاَخااىلاخاها   ىاِ ِساباوخِ جارأ ا.اخيَوهياُعجخ اوهََا ُو
ِمايَااِسامَاا اهااَخاُ اخنيااَهباِأسااَِرباغاارياعَمااا,اياابذخاكاا  اه ِيِةاخِِاا غاا ياخحناارخفاِااجىاخِصاا

ِخيقاااةاَِك ااا رباوخِساااغة,اوهاااِاُصاااِفاخََِمااا  ا ِخنااابايااا ِ ةام ماااُاُس ساااإاِ طااات,اِاااتايِاااإاه
ك يفغِاااج,اوهاااِخإاخحلااا ر اخب ساااهلل,اوكااا  روَّلايااا  بامغااا زىاخِسااا ةرأُا..اوخِفق ااا  اوخباااج  

ِخيقاااةا,اي"مااجخر اخِساا ِك "خِااََّلاهاار إاخِااُاخِقااِياصاك  ِااإا اياا ِ ةام تاا اماا ايِااإامااُامَاا   
َِك  رباوخِسغةاوخس جرياعَِإاَِضاخنيآَْايتا اما ايِ ا اماُاْ اأ,اِاأدرباريِاعاهاِاخنيَ ا داماُا

ا.اماَإامُاخبقق امعاماتاخ روَّلامُاخََِم  
وخِ  قِااااريا.اوهااااَخاُسااااَِرباِغ اااا  امغصاااا ,اوخإلنصاااا فا ااااريامااااعاخنيخاااا ِ اوهااااِامااااغ جاخِسااااَ 

نيسا ةتاهاِاعا دةاخبققا اماُاعَما  اخِساَ ,اخنذاراما ذخاقا ىاهاِداوخِ جقِرياصااحبتاماتاهَناخ
َّل"خإلس ماخُِاُِمِاةاوهاِاأت اتامساأِةا ِِاجاخِغتا خا"اخني ي اِاأارىاِجعِاةاخيا ذاهاَناخنيغ ساتةاعِاج 

ِى ِ اِإايِإاُهراعذاِياحلساُا:ا"ِكغإاأق مس  اقجاأفََإاَِضاخِغ واوأك ِِجاوخي ذنام ي َذِياخني



ِىاخع َذِمإاِرس /اَتقِارياخَِقات/اخق ضا  اخِصارخطاخنيسا قِي"ا]-يَلاخعاعَِإاوساَي–اقصجناُو
ا[.3/133
ِىا يماتاهَخاخِتَضاااأغت ااُ ان خَهياُعجخ ؛اِتان َ و امَ اياعَالاخإليا ح؛ا:ايغ ُانق

ِخىاخنيسَم اع مة غقِ إامُاخالرخي ااوخِتجا,اواي حاُ  ا.ااي حاخِ صِف,اُو
تاريإياااة للتصااوف ؟ خصوصاااا  إها استصاااحبنا كيااف عقااادرَّن أهمياااة َّعااي المراحااال ال: س 

 َّصف ئإصيات إسالمية بالتصوف؟ 
امبرخ اتاصاُ رخياإاوملاأتارياعَالاياف ةإاخألوى,اُوْ اراهاَنا:ا ا اهكاُ امَهباخِ صِفامار 

ِىاقساياماُاخِ صاِفااىلا ِد,اَتا ِها ِىاوخاَتا داوو اجةاخِ إاخِفَسفةاونذرأ ااخحلَ خنيرخ تاني اغُز
ا".ام اصاخيفتةااااخع:ا"إلس مااوهاايَسفةيَسفةاغرأتةاعَلاخِرتخ اخ

ِ اِ ِك ااا ربا ِيِةامَ زمااا ِخاخِ اارقاخِصااا ِيِةامبرخ اااتاُْااارىا,ا ِااتاجناااجاَِاااضاهاااِ مثاماارااخِصااا
ِخرب,اوعَالاماغ جاُهاتا ِخاِ رأق اإاي اياعَالايا وخِسغة,اك ِ ِداعتجاخِق دراخيفِ ين,ايابذخاخِ اازم

ِىار اااإاخع..اخِساااغةاوخيفم عاااة سااارياُعااا ما]خِصااا  ِةاوخِساااَ اخِصااا حلاخع ق دنااا اخع قااا دا:ا"أقااا
ِى[.ا553 /30خِغت  ا ِى...".اخُتعاخِ رااصا ِاعاما اأغاازىاِاك:ا"وأق وخِقاجرا َماةا:ا"وأقا

ِِإا(:اخحلكاي)ي دْتاصاخِذَمةاِ نيصت حاوهِا ااا-ياَلاخعاعَِاإاوساَي–ك ا رباخعاوساغةارسا
ِااخِف  وىاِ ِداخإلس ماخُِاُِمِةا"ا]ير اعغ م  اا[.30/319جمم

ِخ يا ِخ ياوااُ ا ِ امبغ جاُهاتاخِساغةاوخيفم عاةاواايار اُقا وكاريامُاُهتاخِ صِفايق   امَ ازم
ك ِفضِتاُِاعِ ض,اواِرخهِياِاُاُدهاي,اُويباساَِم  اخِاجخرخين,اومَاروفا:اعُاخِك  رباوخِسغة

ما  ي ا,اوخِسرَّلاخِسق ا,اوخيفغِج,اُو ا..اخِكْر
ِماُكاااارا ِيِةاخِِااا كاااُاُُتااا ااهاااَناخِ ااارقاخِصااا ِخ اِو هياغَاااباعَِاااإاخِتاااجااوخالرخيااا ا,اوخُتااا ااخألهااا

ِخاَِكسااإ,ايتااجا امااُاخِِااأوامااُاخال ةاارياوخِ ََااريا ِخاهااَخاخنيااَهب,اِااتاوعمَاا ِه ِخا,اي اا وخِ اا 
َ ىل ِخاعُاخال ِرياست  نإاُو ِخاِ نيخَِقا ِ  اومِ   ,اوخن  َ ا.اِ ال ِري,اََُق

 لصوفية المنت ر اليوأ؟برأيكم ما هو األسلوب العلمي المناسب للتعامل مع الذرق ا: س 
 عام إن معظام المسالمين الياوأ صاوفية, ماانهم مان عمساك بالتصاوف الصاحيح الااذي  :  ا

ِىاخِ اِداعتاجاخِقا دراخيفاِ ينااايستويء بالمصباح الذي هاو الكتااب َّالسانة ر اإا-كما اأقا
ِخاعُاخِ صِفاخِص ِ -خع كُاُكارهياخحنري ا.ا,اِو



من هذه المسملة هدفه الهداية َّاإلصالح, َّلايس  َّينبغي أن يكون موقفنا العملي َّالنظري 
–السب َّالتجريح َّقاد أَّصاا ي ساماحة ال ايخ عباد العزياز بان بااز " الإلوف"كما يفعل 
باااالتلذف ماااع الصاااوفية بالمديناااة َّقااااا  لاااي كلماااة معبااارة عااان مااانهج الساااالف  -رحماااه اهلل
اا".مقصود ا الهداية َّليس النكاية: "الصالح
ادي ع ر من سبتمبر باالذرق الصاوفية, َّمحاَّلاة ععزيزهاا باين ازداد اَّلهتماأ بعد الح: س 

, مااااا رأيكاااام؟ َّأَّل عإ ااااون أن يحماااال (الاااادين الساااااكن المسااااالم)المساااالمين, باعتبارهااااا 
  طرحكم على هذا السياق؟ 

,اهااَخاَُمااِيالاايس صااحيح ا أن التصااوف يعباار عاان الاادين الساااكن المسااالم المتإاااه :ا ا
ِيِةاقااجاأساا  َ يا.اِ  قِااريخياا ِ اخنيااغ جاخِصاا ِ اصاخِت ااتاوخ ِ امااُاخِصاا نَااياهغاا يامغ رياا

ِيِةاقاجاأساخ رو اُنفسا يا ِ اُأض ا اماُاغارياخِصا كُاهغ يامغ ري خَِجواوإلضَ فاخنيسَم ,اِو
ِرهي ا..اِِ زون اخَِجواعَلا  

ا صاوفي ا هاو السالذان العثماا ي " القسذنذينية"َّينبغي أَّل  نسى أن الذي فتح  كان مجاهاد 
َّأن بعاف حركاات التحريار مان  يار اَّلساتعمار األَّرباي فااي ". -اهللرحماه –محماد الفااعح "

كالسنوسية في ليبياا َّالمهدياة فاي الساودان, َّأن : العالم اإلسالمي الحديث كا   صوفية
أبارزهم صاوفية َّهام ( الباكستان َّالهند)الذين يتصدَّن للدعوة َّالجهاد في القارة الهندية 

 " الديوبنديون"
صارَّن فاي الهناد َّالباكساتان م اغولون بساب اإلمااأ أباي حنيفاة, بينما أهال الحاديث المعا

ِةاوه ااا داكبمس عِااتاخِ ااا ِجاامااع ِخاُهاااتادعاا ,اواطر اااااهااَخاماااُا-ر ااإاخع–ُ اُسااا ي ياكاا ن
ِخ اكااتامااُاكاا  اصادخةاارةاخإلساا ماخِكاايى "ادخةاارةاُهااتاخِسااغة:ا"ُهجخيااإاُ اجن مااعاعَاالاكَمااةاساا

ِخناا اضااجاخَِااجواخني اارتياخِااََّلا.ايااةخِاا اااأقاا اْ ره اا ااااغاا ةاخِفاارقاخنيغ را جن مااعاُو  ااجاق
ِداوخألمرأك  "غزخن اصاعقرادخرن اوهيا ذن هبيامُاخني أمرك اوخِرخيضةا"خِِ  ا,اُو

 صوفية حقة, َّ صوفية باطلة؟ : ما الذي عهدفون إليه من عقسيم الصوفية إلى : س 
ِيِةامغ رياااةاماااُاقتاااتانفساااااُ:ا ا واهاااِاهاااا اِاااِساهاااَخاخِ قساااِيااىلاُصاااِفايااا ِ اويااا

ِماماُاكا ماخبققا اماُاعَما  اخِساَ ,اكما انقاُراصاكا ماهاِداخإلسا ما ُ ج  إ,اِتاهِاخنيف ا



ِااخِف ا وىا"اخِسَِي"خُِاُِمِة,اوخنذراهز ا وماُاياف ةاا252اىلاا227ماُاياف ةا]مُاجمم
ا[358اىلاا313

ِ اُ اااياساااَفا-ر اااإاخع–يمااا ذخاُياااغعامباااُاااأقااارؤو ا اااىتاكااا ماخِاااُاُِمِاااةاا ِ لوأاااج ع ا ا!اِ
ِيِة؛األ اايااذخاعاا دوخااىلاخِ صااِفاخِصاا ِ اخِااََّلاهااِا خ ااجفاهااِاخإلياا ح,امااُادخْااتاخِصاا

ا.اُصِفاخََِم  اخة َفغ ا َِ  اعَلامغ جاُهتاخِسغةاوخيفم عة
ِماِاااااأمساخحل هاااااةااىلاخه مااااا ااكَماااااةاُهاااااتاخِساااااغةاضاااااجاخَِاااااجواخني ااااارتي ِد,ا:ا"وحناااااُاخِِااااا خِِ ااااا

ذنا هبياماُاخني اأمرك اوا"اوخألمرأكا   ِيِةاصاخِقا رةاخ غجأااةا.اخِاروخيضاُو ونيا اي ا اخاحنارخفاصاخِصا
ِ ا ِيةاماُاخنيساَم اجي مَا  ىتاويتاخِفس دايِ يااىلاخاع ق داِأ اخِ صِفااادأُاِإ,اي ني ص

ِذأ اوغاااريهياماااُامَاااتاخِكفااار,اقااا ماخِ اااِداخباااج  ا ِيةاخ غاااجوواوخِتااا ُهااارفاعَااااا"ماااعام صااا
َّل ِا"اخِ  ا ن خِ صاِفاهاِاخِ اازكِةاخِا ايضاعاأل كاا ما:افاقاا ة  ااحبركاةاايا  ِةاماُادخْاتاخِ صا

َِتااااجاخِتاااا رَّلا/اِاااا اخِ صااااِفاوخحلِاااا ة..."ا]خِ اااارأَةاخإلساااا مِةاوَتصااااتاِ ُت ع اااا اوخام ااااا ىا اااا 
اخنا(اا..[.38/اخِغجوَّل

 
 مقا  للدكتور عبد العزيز القاري حو  التصوف

رباخَِاا ني ,اخِاار ُاخحلمااجاعارا)ا :يقااو  ( التصااوف الصااحيح هااو عااين التوحيااد )  :بعنااوان 
يضاااتاخِصااا ةاُو اخِ ساااَِياعَااالاساااِجن اونتِغااا ا ماااجاوعَااالا ِاااإا ِماخِاااجأُ,اُو خِااار ِي,ام ِاااكاأااا

ا.ُوي  ِإاُ َ 
ِخ ا:اُما اَِاجا ِعااَِغا ِ ِااج"يمِضاا ,اوهاَناخِكَماةاذخااقاارن ا"خِ صاِفاخِصاا ِ اهاِاعا اخِ 

وخِقار اا.نيارخداانصا فاخِ صاِفخ:اُوىاخِقرن اا._ا اه  اخع_ُذكر  اِبجي ز,اوسِأ،اخِ فصِتا
ا_ا اه  اخع_يصتاهَأُاخِقرن اخنيرخدااي حاخِ صِف,اوسأ:اخِا ينا

ِىا ِأاتاياأق ِىاخِغ اأةاوحنااِاذِاكاماُاغارياُ  ِاا  اُيا خِ صاِفاا:ِكُاُِجُاِ اا اماُاخِ ا رأداِو
ِ اصا ااَِكاعغااجم اك ااباخني قااجم ِىاخِ اارأَة,اِو خِصاا ِ اِاا اعَاالاخِزهااج,اوخِزهااجاُيااتامااُاُياا

ِخايِإاَت اهَخاخنيص َ اهَخا ِ اساغة"اخِزهجا"اخِ أ اك ت ماُا(اا181)كَتجاخعاُِاخنيت رياخني ا
ِخاَتااا امصااا َ ا "اخِزهاااجا"خ جااارة,اوك غااا داخِاااُاخِسااارَّل,اوخإلمااا ماُ اااجاخِاااُا غتااات,اهااا ا اك تااا

ِىاخع:ايَغجةااَاخنيصااجراوخضاا ا ُوياا  ِإا_ايااَلاخعاعَِااإاوسااَي_خِك اا رباوخِسااغةاوخِقااجوةارساا



ِ اومااُاَِااجهيامااُاُهااتاخِقاارو اخِا  ااةاخنيفضااَة,اومااُاخني ااياصاهااَخاخِ ااأ اِر ااإاخِكاارخماوخِ اا َِ 
اَِكايقاجاُها داخحلا يظاخباج ا_رضاااخعاعاغ ياُ َا _ِ ِرعِتاخألوى,اخِص  ِةاخِكارخما ,اِو
ِااا  )ُِاااِانَاااِياخأليااات  يناصاك  ِاااإا اذاذكاااراخني قاااجم اوخني اااأْرأُاماااُاُهاااتاخَِتااا دةا(ا َِاااةاخألِو

ِىاخعوخِزهاااجامت اااج ِزَّلاخحلغتَااااا_ياااَلاخعاعَِاااإاوساااَي_ُاِأيااا  ربارسااا ,اويَاااتاماَاااإاخِاااُاخيفااا
ِ اساغةا ِة)ماُاخ جارةاصاك  ِاإا(اا397)خني ا ساريا),اوكاَِكاُِاِاخِق ساياخِ ِماااصا(يافةاخِصاف

ا اعَالاما ا(خِسَ  كُاُكارامُاك باصاخِ صِفاُ تاذكراطرأقاةاخِصا  ِةاوخِ ا َِ ,اِو ,اِو
ِخىاوزا ِخىاُو اا هااجاخني ااأْرأُامااُاَِااجاخِقاارو اخِا  ااةاخنيفضااَةاُوامااُاعغااجااِاارخهِياِااُاروَّلامااُاُقاا

ِهي,اكمااا ايَاااتاُِاااِاخِق ساااياخِق اااريَّلا ُدهاااي,اوخِفضاااِتاِاااُاخَِِااا ض,اُويباساااَِم  اخِاااجخرخيناوحنااا
ِيِة)ِرساا ِ إاخِق ااريأة,اوكمااا ايَااتاُِااِاعتااجاخِااار ُاخِسااَماايااااا ,اوكماا ايَااتاُِااِا(طتقاا ااخِصاا

,اوكماا ايَاااتاُِااِا(خِ َاارفانيااَهباُهاااتاخِ صااِف)قاصاك  ِااإاِكااراخِك ِاا ذَّلا مااجاِااُااساا  
ا(.اخَِمعا)انصراخِسرخ اصاك  ِاإا

حلياة )هذه أهم مصادر التصوف, َّالكتب الساابقة الااتي هكر اهاا أعظاام مصاادر التصاوف 
هاذه . ألباي القاسام( ساير السالف)َّلباان الجاوزي َّ ( صافة الصافوة)ألبي  عايم َّ ( األَّلياء

؛اأتاااااجؤو اى الذريقاااااة األَّلااااى التاااااي ع اااامل المتقااااادمين َّالمتاااامخرينمصااااادر التصاااااوف علاااا
ِىاخع ِخاخألمااراصانصاا ِإاخِصاا ِ ,اوهااَخا_يااَلاخعاعَِااإاوسااَي_ِأياا  ربارساا ,اياابذ اوضااَ

ُسَِربا ْارانياُاُِا اصاهاَخاخِتا رباخق صارايِاإاعَالاخني اأْرأُاماُاخَِتا داوخِزها داوما انقاتاماُا
ِخ ي,اُواخِ جخ  امُااِرخهِي ق ِخ ياُو ا.ُِاُدهياوخِفضِتاخُِاعِ ضاومُاَِجهياُ 

ِخاََِتا دةا ُوي  اِجُاا  هرةاخَِت داوخِزه دامغَاوق امتكر؛اماُاوقا اخِ ا َِ ,اأَا اماُاُفرغا
َكراُِاااِانَاااِياُوأسااا  اخِقاااريناكماااا ىاعَااالاهاااَخا ِخاعاااُاخِاااجنِ ,اوصاهاااَخاخِتااا رباأااا َزهاااجاوخنق َااا ِو

ا".خِزهج"خألسَِربا
ِراهاَناخِفئاةاماُاخَِتا داوا ِخدراخِاارتفاوكا  اِذ ا َكريخ اَِمج ماعاواأق  ا  اِاإ,اْ ياة اُ اِا خِزها داُا

ِخ ياُ ارخ اَتاَأرأ  ا ِخ ياُو ا ِراه ا اخَِت داوألقا صا ِ ةاخجمل معاك ن اقجاِجُااُذ رايك  اِذ 
َكراوخَِتااا دة,ا َكريخ اِاااإامب م ااإاخألس ساااِةامااُاخِااا اا َِمج مااعاماااُاُ اأقااعايرأساااةاخِاارتفاوخِ فَاااةاُو

ِخدراخِاارتفامجااياواع ناا  اِااأ اهااَناخِااجنِ اا  اااقِمااةا اا ,اي ااَخاكاا  اِااإاُ ااراخإلأقاا ظاَِمج مااعاِو
ِىا تااةاخعا ِىاهااَناخنيَاا يناو اا ِخىاهاا ا اخَِتاا داُااجورا اا ااَِكاك ناا اُقاا _اعاازاوهاات_عَِااإ,اِو



ِ امعاذِكاِأ اأرداكتاما ا ِخاأِي قجميا ت إاوخِ ََرياِإاعَلاس ةراخَِ ةري,اوك ن وخانق  ااِاإاُو
ا.اوخِسغةاأصجراعغ يااىلاخِك  رب
ِىاُِِاأزأجاخِتس  ماا ِخ ايا اُ ارتوخاِااإا:ا"اأق قاااصاخ ا اذخاُع ااخِرهتاماُاخِكرخما اا اىتاأُر

دخ اخِ رأَة ا.ا ىتاُروخاكِ اجتجونإاعغجاخألمراوخِغ ااو فظاخحلجوداُو
َّالتصاااوف إهن بهاااذا المفهاااوأ لااايس منفصاااال  عااان الكتااااب َّالسااانة, بااال هاااو ماااذهب فاااي 

 . ن أحوا  الصحابة الكراأ, َّآدابه ليس  غريبة على الدينالسلوك مستنبط منهما َّما
ِىاس تاُِاعتجاخعاخِ سرتَّلا ِىاطرأق غ استَةا:اأق خِ مساكاِ ِك ا رب,اوخاق اجخ اِ ِساغة,ا:اُي

دخ اخحلقِق ِِة,اُو رياخنيَ يا,اوخِ  ا.ُوكتاخحل ى,اوك اخألذى,اُو
تهاماُامصاجراهاَخاخِاجأُاي َناخآلدخرباِِس اغرأتةاعَالاخِاجأُاهاَخاماَهباصاخِساَِيامسا غ

ا.وك  اه ا اخألوخةتامُاُةمةاخِ صِفامَ زم اَِِك.اخِك  رباوخِسغة
ِىاُِاِاساَِم  اخِاجخرخين,اوهاِاُ اجاُةماةاخِ صااِفاَِاجاخِقارو اخِا  اةا قاجاي اراخِغك اةامااُا:اأقا

ِماصاقَاهللاُأ ما  ايا اُقتاتامغاإاااَُّلاماُاقَاهللااا اىتاأاأ،اِ ا هجأُاعاجِ اماُاخِك ا ربا نك اخِق
ا.اخِسغةوا

ِى_ار اإاخع_وماتاهَخاخِكا مانقاتاعاُاخِ اِداعتاجاخِقا دراخيفاِ ينا خِقاجرا َماةاااَُّلا:ا"اأقا
خحلِ ةاخنيقجرةاخِ انَِ ايِ  ا َمةاااي دْاتاصاخِذَماةاِ نيصات حاخِاََّلاهاِاخحلكاي,اوخحلكاياهاِاا

ِِإ ا".؛اااير اعغ م ا_يَلاخعاعَِإاوسَي_ك  رباخعاوسغةارس
الجيال ااي كااان عالمااا  فقيهااا  متمسااكا  بالكتاااب َّالساانة, َّهااو ماان أئمااة  َّال اايخ عبااد القااادر
َِكاع اهِداخإلس ماخُِاُِمِةاالمتصوفة المتمخرين ِك مإاعغ أةاعذِماة,ا_ار إاخع_,اِو

ِحاخِ ِابا"اونقتاَِضاعت رخُإامُاك  ربا ِاا"اي ا وهار   ,اجتاجاذِاكاصاهاز اخِساَِياماُاجمما
ِناُو سااُاخنيَاا ين,اخِف اا وى,اوك ناا اعت رخُااإااذخاخ  ِهاا ِناحيمَ اا اعَاالاُ سااُاخِ  مَاا اعااجةاوهاا

َّهاذا أيواا  مان أئاامة وك  اأا اعَلاُيباامس عِتاعتجاخعاُِا ماجاخألنصا رَّلاخ اروَّلاخحلغتَاا,ا
, َّهااااذا كتاااااب م ااااهور يعااااد ماااان أحساااان مصااااادر (مناااااز  السااااائرين)التصااااوف, صاااااحب 

ر ااإا_خحلاا يظاخِاُاخِقااِيا,اهار إا(مادارج السااالكين)التصاوف الصااحيح, َّخاصاة مااع ئاارحه
ا.,اوهَخ اخإلم م  امُاُةمةاخنيجرسةاخِسَفِة(مجخر اخِس ِك )ِك  ِإا_اخع



هِداخإلس ماخُِاُِمِةاوخحل يظاخُِاخِقِياأضِر  اِغ اُروااخألماَةاعَلاُْا قاخِساَ ,اوعَالا
ا.,اوهِامُاُهياُْ قاعَم  اخِسَ (خإلنص ف)مََيام يامُامَ ملامغ جاخِسَ ,اوهِا

ِداخإلسااا ماخِاااُاُِمِااةامياااجحاخِ اااِداعتاااجاخِقاا دراخيفاااِ يناماااج   اعجِتاا  ,اوأغقاااتاك ماااإاكمااا اهاا
ااِاخ  مااتاعااجةاخ  ماا اا,ا ِنا ااىتاِو ِهاا ذكاارااوأفساارناِأ سااُاخنيَاا يناوحيمَااإاعَاالاُ سااُاخِ

مغااا زىا)عغاااجم اهااارحاكااا ماخ اااروَّلاصا(اماااجخر اخِسااا ِك )وكااااَِكايَااااتاخحلااا يظاخِااااُاخِقاااِياصا
ا.امتاك ماخ روَّلاعَلاُ سُاخب متاوعَلاُ سُاخنيَ ينك  احي(اخِس ةرأُ

وني انقتاهِداخإلس ماخُِاُِمِةاك ماَِضاخألةمةاصاخِ صِفاُواصاذماخِ صاِف,اوكا  اُهاجا
ورداعغاااإاذماخِ صاااِفام َقااا  ,اوروَّلاعاااُاخإلمااا مام ِاااكاُأضااا  ,ا:اهااا ا اخألةماااةاخإلمااا ماخِ ااا يَاا

ِية,اوملااِِغماا اكاا  اخإلماا ماُ ااجاأقااُراك ااباخحلاا ر  خب سااهللاونقااتاعغااإاهااا امااُاعتاا رخااخني صاا
خإلم ماخِ ا يَااكا  اهاجأجخ اعَالاخِ صاِفا.أغقتاعغإاذماخِ صِفاكم انقتاعُاخإلم ماخِ  يَا

مااُاخهاا  تاََِااياخِكاا ماُرىاُ اجيَااجا:اوعَالاخِكاا م,اوورداعغااإاذماخِكاا مام َقاا  ,او ااىتاقاا ىا
ِِةامُاأ   تاِ ِك ماعُاك ا رباخعاا:ِ ِسِ طاوأ  فاِإاعَلادخِةاِ اخِغ و,اوأق ى هَناعق

ِِإ ا._يَلاخعاعَِإاوسَي_اوسغةارس
َّالتحقيااق أن فياه المماادَّح : " مااها يقاو  ئاايخ اإلساالأ اباان عيمياة بعااد هاذا النقاال؟ يقاو  

َّالمااذموأ ا يعنااي فااي مااذهب التصااوف المماادَّح َّالمااذموأ ا َّالمااذموأ منااه مااا يكااون 
ِخةاا امااُاخِفق اا  اوخََِماا  اكفقااإاخاااجتهاديااا , َّمنااه غياار هلااك, ِااُرَّلايبنااإاقااجاذمايقااإاخِااُرَّلاط

ِىا".اوخَِتا دا َّماان المتسامين بهاذا اَّلسام ا أي التصاوف ا مان أَّليااء اهلل َّصافوعه :ا"امثاأقا
ااَُّلاماُايق ا  اخِاُرَّلاااُهاتااَّخيار عباده ما َّل يعلم عددهم إَّل اهلل, كما أن مان أهال الارأي

ِخة اااأََياعجدهيا ا".ااااخعاخََِياوخإلمي  اط
هااَخاخِكاا مامااُاانصاا فاخِسااَ ,او ااَخاُْااَاامَاا ملاخِ صااِفاخِصاا ِ اُكاااراماا اَُُْااإامااُاا
كاُا ِِإ؛امعاُنإامُاُهجامُانقجاخِ صاِفاوعَاياخِكا م,اِو سَ ك ماهِداخإلس ماخُِاُِمِةاُو
ِداقضِةاوااحيمتاخَِ ملاخِص ِ اعَلاعجماخإلنص ف,اوعَلاخِارغيا خْ  فاخُِرَّلاااأفسجاَِ

قااجنانيااَهباخِ صااِفايقااجاكاا  امغصااف  اصاخحلكااياعَِااإاودقِقاا  اصااحبااتاُف يااَِإاوخِ فرأااريامااُان
ِمإ ا.ِ اممجو إاومَم



وهاَخاخنيمااجوحاخِااََّلاأ ااريااِِاإاهااِداخإلساا ماهااِاماا انَغِاإاِ ِ صااِفاخِصاا ِ ايم  ِو غاا اهااَنا
ا:ذخااقرن اُواذخااهق ا

فالتصااوف فااي جااذَّره مإ,اانصاا فاهااَخاخنيااَهباِاا ِ فرأرياِاا اياا ِ إاوسااقِ:اخِ اارياخألوىا
األَّلااى كااان عصااوفا  صااحيحا  كمااا ضااربنا علااى هلااك األمثلااة َّأَّرد ااا األدلااة ماان كااالأ أئمتااه, 

 . فمن إ صاف هذا المذهب أن  برز الوجه الصحيح منه َّ ميزه عن الوجه المنحرف
وخِ صاااِفامجرساااةاكااايىاصا ِااا ةاخنيساااَم اااميكاااُااِ  ؤهااا اجبااارةاقَاااي,اِاااتاجياااباخإليااا دةاماااُا

ِخ ,اوقاجاا ذغا ايِا ِخ  اِسا ِىاذِاكاعَالاخِك ا رباوخِساغة,اكمجرساةاخِاُرَّلاسا خهب اوعرضام اسا
اا ,امجرسااةاخِ صااِفاصاعَاايا ُ اهاِداخإلساا ماخِااُاُِمِااةاضااررباخنيااا ىاهبا ُ اخنيجرساا  اخِكترُي

ا.خِسَِي,اومجرسةاخُِرَّلاصاعَياخِفقإ
ترامهماا َّاإلفاادة مان هاعان المدرستان كبيرعاان َّل يمكان إلغا هماا بجارة قلام, بال يجاب اح

اصوابهما, َّأصال  كل المذاهب َّالمقاَّلت َّاألفكار يجب أن ععرض على الكتااب َّالسانة
يم اوخيق م اقتَغ ناوم ان قض م ارددن ن,اوهَناويِةاُهتاخِ صِفاُنفسا ياُيباأزأاجاخِتسا  ماا

ِزن قِةاُةمةاخِ صِفاخِص ِ اورم ا.وخِ ِداعتجاخِق دراخيفِ ين,اِو
ةاخإليا حاوخِ رياخِا ينا  التصاوف دخلاه كماا دخال حيااة المسالمين قاطباة كثيار :اَناخب ِو

ِناخِ صااِفاخِفَسافة,ايااب اخِفَساافةامان اَّل حااراف, ئااوه صاورعه َّكاادر صاافاءه ,اُوْ اراماا اها
ِرةاخِ صاِفاوياف  ناخألوىامم رسا ااخنيساَم ا ِنايا ِيِةاِ ِزنجقاة,اكاَِكامما اها دَْ اصاخِص

ِيِةاصاخَِااا ملا ِم,اياااأكاراخِصااا ِ امم رساااا ااخِِااا ِرامي رسااا خإلسااا مااجتاااجهياعغاااجاخألضااار ةاوخِقتااا
ِِساا اْ رهااةاعااُا ااجوداخِك اا رباوخِسااغةاي سااب,اِااتا ااىتاعااُاخِ صااِفاخِصاا ِ ,اي اا ا ا

ِماخِ صاااِف,ا ِخامف ااا ِيِةاماااغ ياِااارخ انيااا ذخلاأل اااياقَتااا ِيةاوخِصااا ِخام صااا التصاااوف فاااي أصاااله ِِسااا
 .ع األمل عن المإلوقَّقذ_ سبحا ه َّععالى_الصحيح معناه التعلق الكامل بالإالق 
ِىا ِ اخنيصرَّلاأق خِ صِفاهِاخِ ََرياِ ال ِرياوق اعاخألماتاعاُاخال ةاريا:ا"اكم اورداعُاذَّلاخِغ

ِخا"ا ِخاِا نيخَِقا ِا  اومِ ا  اوخن ا َ ِم,اََُق ِخاهَخاخنيف  كُاه ا اخنيغ ري اعُاخِ صِفاعكس ِو
يااا راُك ِتااا  اعَااالاعاااُاخالااا ِري,اومااا اعااا داخِ صاااِفاصاهاااَخاخِ اااكتاخنيغ ااارفازهاااجخ اوااعتااا دة,ا

ااَِكاهااَخاناجخ األهااتاخِ صااِفاخََِما  امااغ ياوخحلكماا  اُ اأتا دروخاِبياا حاخِ صااِفا خِاجنِ ؛اِو
ِةا ِخاِ ِركااباخنيتاا ري؛اركااباخِصاا  ِةاُهااتاخِسااغةاوخيفم عااة,اوا املا:امااُادخَْااإا ااىتاأَ قاا ياا 



ِماساا درأُاصاغااِ يا جاا ِيِةاهبااَخاخِ ااكتاخنيغ اارفاخِااََّلان اا هجناخِِاا ِخايسااِتقلاخِصاا ِِ اأفََاا
ِةاخِكيى ا.عُا قِقةاخِاجأُاوعُا ق ةرياخألهِ  ,اغ ةت اعُاخِص 

إانياا اُرأااجاُ اُقاررنا هايامااا ىاُضااِر ِ ِااجا"اُو ِ ِاجاهااااكَتااةاهااَخاخِااجأُا"اقضااِةاخِ  يااب اقضااِةاخِ 
ِية؛اكَ اايا ااَِكاخََِماا  امااُايق اا  او ااج  اوعتاا داومااُام صاا ااجو  اخ جخمااإ,اِو خِاا اهباا اقِ مااإاِو

ِىاهَناخِكَ ِ ا  ِي ِ ِجأ  ا.اتةاوأردو ا ِضاخِ 
كاااُايساااره اهاااِدا ِ اهبااا اوهاااااصا  هرهااا ام اااكَة,اِو ماااُاعتااا رخااُهاااتاخِ صاااِفاخِااا اأ كَمااا

ِهاااإايااا ِ اكَماااةا أ  اااج اخِ اااِداعتاااجاخِقااا دراخيفاااِ يناعاااُا".اخِفغااا  "اخإلسااا ماخِاااُاُِمِاااةاِ
ا.اخِفغ  ,اوأ  ج اُِِاامس عِتاخ روَّلاعُاخِفغ  

ِىاخِ ااِداعتااجاخِقاا درا ِخياِااأمرناوعااُا:ا"ا_ار ااإاخع_يِقاا خيااُاعااُاخالَااريااحبكااياخع,اوعااُاهاا
َ ىل_ارخدُكاِفََإا ِ اوعا  اََِاياخعا_ست  نإاُو هاَناماُا".ا,ايب ايََ ايأن اُهاتاأل اُكا

ِهااإاخِصاا ِ اجنااجه اعاا ا_ار ااإاخع_عتاا رخااخِ ااِداعتااجخِق دراخيفااِ ينا ِااِاُأمَغ هاا اعَاالاخِ
ِ ِج ا.خِ 

ن غيارهم ماان األئمااة َّالعلمااء فااي قوااية التوحيااد, َّل فارق بااين أئمااة التصاوف الصااحيح َّبااي
َّعالمة فنائك عان خلقاه بحكماه أن عقذاع أملاك مانهم َّععتازلهم َّعيامس مماا فاي : " يقو  
ِق اصاخِااجنِ ا"اأيااديهم  ق ااعاع ةقااكاِ نيخاااَِق,اَُّلاااُغاا يساخنيخَاا ااااأَاا اََُقااكاِ الااا ِرياُو

ِىاِ الاا ِريا ِىاوااُصاا رع ياصاخِ ك ِااباعَِ اا ؛األنااكام اا  اااِكااُاأقاا خيااُا:ا"اعااُاخنيخَااِق
غةاخنيصت حاخََِّلاهِاخحلكياوهِاك ا رباخعاوسا:ا"اوكم اهرحاهغ ياخحلكيام اهِاق ىا"ااحبكمإا
ِِإ ا.."._ايَلاخعاعَِإاوسَي_رس

ادعوا أهل التصاوف الصاحيح مان علمااء َّحكمااء أن يباادرَّا بنصاالح التصاوف إن أرادَّا 
ِةاأن يلحقاااوا بركاااب الصاااحوة المباركاااة ِىاخِفق ااا  اصا,ايااا  ُهاااتاخِساااغةاوخيفم عاااة,اوكمااا اأقااا

ِىا صحوة أهل السنة َّالجماعاة, هاذه الادائرة الكبارى َّل يبقاى خارجاا  :ا رتزخااخِ َرأ اُق
اخنا(امنها إَّل الرَّافف

ا
اا



 الثا يةالمسملة 
 ئذحات الصوفية

اخنيخ ِفاةاِذا هراخِ اارأَةاُهاتاخِ صاِفاخحلارياَِاضاخِكَما ااخِا ا  هرها َِاضاقاجاأصاجراماُا
ُْاااَخااِ نيخ ِفاااةاَِ اااراميكاااُا َ ااا اعَِاااإاي اااتاحنكاااياعَاااِ ياا ِكغ ااا اَت ماااتامَااا ا ْااارا ساااغ

ِىاخإلما اِ ِذا هراُماحنماتاك م اياعَالاخا  ما ىاخحلساُال َمِااَناِغغذاراما ذخاأقا ماخِاُاُِمِاةاُو
ا:ذِكااصاوغريهيامُاُهتاخََِياخُِاخِقِي

 
 في ال ذحات اإلماأ ابن عيميةقو  

ِااخِف ا وىا َّهؤَّلء قد يجدَّن من كالأ بعاف الم اايخ كلماات م اتبهة )اا:3/275صاجمم
كمااا ايََااا اخِغصااا رىايِماا انقاااتا اااياعاااُاخألنتِااا  ااامجملااة فيحملو هاااا علاااى المعاااا ي الفاسااادة

ِ اخني   هبةا ِ اخبكياوأ تَ ايِجع
ِىاخِق ةااتاا اخِااررباوخَِتااجاهااا اوخ ااجاِااِساِِغ ماا اياارقاكفااراياارأ ااسااِم ااذخادْااتاصاا يقاا

ي ا ا احيات يااَّأما إها أراد باذلك عبااد اهلل الماؤمنين َّأَّليااءه المتقاين,ا َِقذِكاكتاعتجا
ِخاعغااإا ِنااإايِماا احيتااإاوأرضاا ناوأااأمراِااإايقااجارضاالاخعاعااغ ياورضاا ِخيق ِنااإاوأ َّلمااا رضااوا مااا وحيت

يرضى َّسإذوا ما يسإط كان الحق يرضى لرضاهم َّيغوب لغوبهم إه هلك متالزأ مان 
اخنا(الذرفين

ِااخِف ا وىاامثاقا ىاكما اص فيماا علياه أهال العلام َّاإليمااان :ايصااتا)ا:وما اَِاجه ا3/281جمما
ماان األَّلااين َّاآلخاارين ممااا ي اابه اَّلعحاااد َّالحلااو  الباطاال َّهااو حااق َّان ساامى حلااوَّل أَّ 

ِخةا اااعحادا هتاخنيَريةاوخِِقا اماُا ِاعاخِ  هتاخِسغةاوخيفم عةاُو وهِام اعَِإاُهتاخإلس ماُو
ا...ِجاِةاخِك  رباوخِسغة

ِ اَِمَاروفااَّهو أن المؤمن َّل بد أن يقوأ بقلبه من معرفة اهلل َّالمحبة له ِهباُ اأك م اأ
مااا ي اابه الحلااو  ماان بعااف الوجااوه َّل أ ااه حلااو  هات المعاارَّف خبتاِرباصاقَتااإامااُاخآل ا را

ا...االمحبوب لكن هو اإليمان به َّمعرفة أسمائه َّصفاعه
ِراماا اوسااَ  ِدخااُرضاالاواامساا ةااووسااَاو ا ااجأتامااأ   اقَااباعتااجَّلاخنياا مُاخِغقااااخِ قاالاخِاا

وهااَخاهااِانصااِباخَِتاا دامااُارهبااياو ذ اايامااُاخإلمياا  اِااإاكماا ااَّيقااا  القلااب بياا  الااربخَِاا ا



هاا  اعااُاَِااضاخِسااَ اُنااإاقاا ىااذخاُ ااباُ ااجكياُ اأََااياكِاا امغِز ااإاعغااجاخعايَِغذااراكِاا ا
ااإاخَِتاا ااةاخعامااُاقَتااإايااب اخعاأغاازىاخَِتااجامااُانفسااإا ِااتاُنِز ِعاا امااُامغِز جامااُاقَتااإاوروىامري

ِخ اعااُاهاا ِراِااُاعتااجاخعاروخناُِااِاأََاالاخنيِيااَاا  ااجأتاُأااِرباِااُاعتااجاخعاِااُاْ ِااجاِااُايااف
َكرا ا...وخُِاُ اخِجنِ اصاك  رباخِ

هبياالوصاك  رباخِزهجاِصم ماُ جاق ىامِسلاأ اررباُأُاُهجي ق ىاأ امِسلاعغاجاخنيغكسارةاقَا
ِماهيخا هبيامُاُهَلاُقرتربااِِ  اكتاأ ِااذِكاا رتق اقَ اِو

اا,َّقاد يتوسااع فاي العبااارة عاان هاذا المعنااى حتااى يقاا  مااا فااي قلباي إَّل اهلل مااا عناادي إَّل اهلل
فلااو كماا اقاا ىاخِغااهللاصاخحلااجأتاخِصاا ِ اعااُاخعاعاازاوهااتاُماا اعَماا اُ اعتااجَّلاي ناا اماارضا

 عدعه لوجدعني عنده 
اذكرنس كُاصاخِقَباأَمرناااااااااِس اُنس نايأا:ااااوأق ىا
ِخياصاقَهللايأأُاُ ِبا:ااوأق ىا اما ِكاصاعِ اوذكرخياصايماااااااوما

َّهذا القدر يقوى قوة عظيمة حتى يعبر عنه بالتجلي َّالك ف َّ حو هلك باعفااق العقاالء 
ااإاوهااِاساا هجاوقاا ىاخعاااَّيحصاال معااه القاارب منااه ِ اخَِتااجامااُاِر كماا اقاا ىاخِغااهللاُقااررباماا اأكاا

ا...ُقرربااىلاهيخاُقِر ااِِإاذرخع اَُ ىلاصاخحلجأتاخِقجساامُا
ااإا ااإاوأكاارناماا اأكاارناِر ااإاوعتااجناووخيقااإا ااىتاياا راحيااباماا احيااباِر ي َِتااجاخنياا مُااذخاُناا ربااىلاِر
اإا اإاوأ ضابانيا اأ ضاباِاإاِر إاوأرضلامب اأرضلاِر إاوأغ لاعم اأغ لاعغإاِر وأأمرامب اأأمراِإاِر

اإاي ااِاخَِتاجاخِاََّل اإاوميغااعاماُامغاعاِر قا ىايِااإاخِغاهللايِما اروخناُِاِادخودامااُااوأَ الاماُاُع ا ناِر
ِ ضاعاُوع لاعاومغعاعايقجاخسا كمتاخإلميا  ا  جأتاخِق سياعُاُ اُم مةامُاُ باعاُو

ُلامب اَْرياِإامُاخَِت دة فقد اعحدت أحكااأ هاذه الصافات ,اوي راهَخاخَِتجادأغإاكَإاعاُو
 التي له َّأسبابها بمحكاأ صفات الرب َّأسبابها 

ِ ايااِقاوهاياصاا ِخيقااةاعاما اِاِساِ اريناوخنيرساَ ذِاكاعَالادرها اايا  اكاا  انتِا اكا  اِاإاماُاخني
ِاخَِزماُعذياونتِغ ا مجاِإاخِِسَِةاخَِذملاصاكتامق ما ِو  ذِكاُو

فهااذه الموافقااة هااي اَّلعحاااد السااائغ سااواء كااان َّاجبااا أَّ مسااتحبا َّفااى مثاال هااذا جاااءت 
ِ اخعاأاااجاخعاياااِقاا اخِاااَ)اقااا ىاخعاَُااا ىلاا صاااوص الكتااااب َّالسااانة ِناااكاا ااا اأتااا أَ أُاأت أَ

ِنا)اوق ىا(اُأجأ يا ِِإاُ رياُ اأرضا ِىايقاجاُطا ااخعا)اوقا ىاَُا ىلا(اوخعاورس (اماُاأ اعاخِرسا



ِِإا)اوقا ىاَُا ىلا ِِإا)اوقاا ىاَُا ىلا(اا اخِاَأُاأا ذو اخعاورسا وقاا ىا(اُ ابااِاِكياماُاخعاورسا
ِىا)اَُ ىلا اقتاخألنف ىاعاوخِرس

ِىاخنيسِ ااومُاهَخا أ اا َّأباى َّاحاد مان رآ اي فقاد رأى ا:-ا ا ت اهاَخاخَِفاظاعغاإ-خِت رباق
ِ اخعاا,أبااى ِنااكاا اا اأتاا أَ ِِااإاَُاا ىلااا اخِااَأُاأت أَ ِِااإا(اوحنااِاذِااكاي نااإاماااتاق مااُاأ ااعا)اوق

ِىايقجاُط ااخعا ا...وحنِاذِكامُاخَِفظاخََِّلايِإاُ  ِإ(اخِرس
ِ  اخعا ِ اوه  اصاُِو ِاامُاهَخايروىاخِتخ رَّلاصاي ِ إاعُاُ اهرأارةاعاُاخَِأُاهياخني ق ن

ِا ا)اخِغهللا ِىاخعاَُ ىلاماُاعا دىا اِو فهاذان المعنياان صاحيحان ثابتاان بال (اخحلاجأتا...أق
 هما حقيقة الدين َّاليقين َّاإليمان 

ي ااَخاياارضاعَاالاكااتاُ ااجاواِااجاِكااتاا,أمااا األَّ  َّهااو كااون اهلل فااي قلبااه بالمعرفااة َّالمحبااة -
  اُدىاوخهتإاي ِامق صجاوا اُرياَِضاوخهتإاي ِا  ملاِغفسإاوخ اُركإاكَاإاي اِاام مُامغإاي
إا  ك يراِِر

ي اَخاعَالاخإلطا قاا ا اهاِااَّأما الثا ي َّهو موافقة ربه فيما يحبه َّيكرهه َّيرضاه َّيساإذه -
ِخيااتاخِاا احيت اا اوملاأفرضاا  اَِااجاخِفاارخةضاخِاا احي ِخااىلاخعاِ ِغ اا ت اا اَِساا ِق اخنيقااِر اخِااَأُاُقِر

ا...وأفرض  اوأََرباُ رك  ا
َّقد يقع بعف من غلب عليه الحا  في  وع من الحلو  أَّ اَّلعحاد فاان اَّلعحااد فياه حاق 
َّباطل لكن لما َّرد عليه ما غيب عقله أَّ أفنااه عماا ساوى محبوباه َّلام يكان هلاك باذ ب 

ا...امنه كان معذَّرا غير معاقب عليه ما داأ غير عاقل
مااُاُهااتاخبتااةاوخإلرخدةاصاه نااباخحلاارياو اغاارياه نتااإاوخ اكاا  ايِ اا اي ااَناخحلاا ىاَُاارتَّلاكاااريخا

ِرناعااُاذكاارناومبَرويااإاعااُاعري نااإا َك ِِااإاعااُا تااإاوعااُانفسااإاومباا نقااصاْو ااأايبنااإاأ ِاابامب ت
ِدنا ِه ِدناي اأ َرا ِغئَاِ ِ مِِزاوااِ ِدناعُاوه ِه ِناومب ِدناعُاه  اومب  

ماا فاي الجباة إَّل اهلل َّ حاو هلاك َّهاو  فقد يقاو  فاي هاذه الحاا  أ اا الحاق أَّ سابحا ي أَّ
سكران بوجد المحبة الذي هو لذة َّسرَّر بال عميياز َّهلاك الساكران يذاوى ََّّل يارَّى إها 

ِرخاملاأكُاخِسكرخ امََورخاالم يكن سكره بسبب محظور ايأم ااذخاك  اخِستبا ذ
ِهياُنااإاُرىاا ِداخِقَااباوجتَِااإا ااىتاأ اا ِىايمااغ يامااُاأ َااباعَِااإاهاا  ماا اُهااتاخحلَاا خعاَِِاا اُو

ا...ُرسإاو َخاذكراذِكاط ةفةامُاخَِت داخألي   اغَ  امغ يا



ِ امم َااا  امباا اياااِ ياماااُا  ااا راُمس ةاااإاويااف ُإاوكاااتاهاااا اأسااات ااحبماااجنا ي ااِاررباخَِااا ني اوخَِااا ني
ِ اُسااتِ  يامااُاخِغاا وامااُاأااجرياماا ايِ اا امااُاخِجاِااةاوخِ اا  دةاِاا ََِياوخنيَريااةا كااُاااُفق اا ِو

اا فاانها فساار ظهااوره , ع عمَّيااب الجبااا  َّالذياار َّعلاام منذااق الذياارمِ َّماان خاارق اهلل ساامعه س 
ِراوخِ جََّعجليه بهذا المعنى فهذا صحيح  كُاِفظاِذ  ايِإاا  ىاكم اسغتِغإاااِو

َّإها قااا  القائاال مااا رأياا  ئااي ا إَّل َّرأياا  اهلل قبلااه أل ااه ربااه َّالاارب متقاادأ علااى العبااد أَّ 
م بالماادلو  بعااد الاادليل أَّ رأياا  اهلل فيااه رأياا  اهلل بعااده أل ااه آيتااه َّدليلااه َّئاااهده َّالعلاا

ِاتاخِقار  اكَاإاأتا اهاَخاوأاجىاعَِاإاوهاِاابمعنى ظهور آثار الصا ع فى صانعته فهاذا صاحيح
دأااُاخنيرسااَ اوسااتِتاخِااَأُاُنَااياخعاعَااِ يامااُاخِغتِاا اوخِصااجأق اوخِ اا جخ اوخِصاا حل اوهااِا

هاااتاخََِااياوخإلميااا  اذوىاخنيَرياااةاخع قاا داخنيساااَم اُهااتاخِساااغةاوخيفم عاااةاومااُاأاااجْتايااِ ياماااُاُ
ِ  اخعاخني ق ا اوخِِق اُِو

ِخاعَااالاذكااارناوعت دُاااإاا:صاخِ َاااهاصاذِاااكا:ايصااات ِهاااإااىلاخعااذخاُقتَااا مثاا اكااااريخاماااُاُهاااتاخِ 
ِِِةاخيف مَةاوهَناخإل  طةاخَِ مةا هبياهَناخِِر ا...وخإلن ِةااِِإاه جوخاِقَ

وعات َّهااو الحااق الموجااود فيهااا الااذي هااو فقااد ي ااهد العبااد القاادر الم ااترك بااين المصاان
مثاقاجاائامل لها فيظن أ اه الإاالق لمذابقتاه لاه فاي  اوع مان العماوأ َّإ ماا هاو صانعه َّخلقاه

ِرناوما اأذ اراماُاُ ارا ِرأةاُواخِغ رأةايِذُاُنإاهِامثاأُرقلااىلان أُرقلااىلا ج ربامُا جتإاخِغ
 َاارياخَِااا ماياا  اُاااجخرك ياخعايااف ُإايقااجاأقاااعاَِااضاهاا ا اصاحناااِامااُامااَهباُهاااتاخاَتاا داخني

ِخاُ اهااَخاكَااإا َااِقاعاُو اخالاا ِرياِااِساهااِا ِخاهااجىاخعاعَماا ِخااحبتااتاخعاوخُتَاا ِر  ااإاي ع صاام
السكر فيكاون مإذ اا  َّربما قد يقع هذا في  وع من الفناء أَّخنيخَِقاُو ا َِ ياعتا داعا

ِراكمااا اذكاغالذاااا َّأن كاااان هلاااك مغفاااورا لاااه رنااا انذاااريناصاخاَتاااا دااذخاكاااا  اِساااتباغاااريا ذااا
ا...خنيَ 

َقاإا ِِِ اإااأا هياْو ََق  اِإاوخنيَ يناخألوىاخِ ايِ ا اِر ي َناخنيَ يناخِ ايِ  اُأِإاخِك ةغ اااأ ناُو
نااااإاررباخَِاااا ني اااخِااااإااااهااااِا ِهااااباُ اأََااااياُنااااإاررباخِغاااا وامَااااكاخِغاااا وااِااااإاخِغاااا واُو  ااااياأ

 فاى صارف َّماا بهاا مان َّجاود َّالكائنات ليس لها مان  فساها ئايء بال هاي عادأ محاف َّ 
اخنا(اافمنه َّبه



ِااصاكماا اقاا ىااوا ِىاخِااررباا:ا)ا75ا/11ي  وأااإاجمماا ِااِساُ ااجامااُاُهااتاخنيَريااةاِاا ع,اأَ قااجا َاا
ِقا ا,اوااخَتا دناِاإ,ا َِّإن س امع ئايء مان هلاك منقاو  عان بعاف َُا ىلاِاإاُواِ اريناماُاخنيخَ

,اخِاَأُاُضاَ ياادياة المباحياةأكابر ال يوخ فكثير منه مكذَّب, اختلقه األفاكون مان اَّلعح
اخن(ااخِ ِ   اُوحلق ياِ ِ  ةفةاخِغصرخنِة

 
 اإلماأ ابن القيمقو  

اعلم أن فاي لساان القاوأ مان اَّلساتعارات , )اا:ا2/220امجخر اخِس ِك ااصق ىاخُِاخِقِيا
ما اِاِساصا:ااَّإطالق العاأ َّإرادة الإاص, َّإطالق اللف  َّإرادة إئارعه دَّن حقيقاة معنااه

ِ ااِساااا   ِِاااا ِخةاااا اغااااريهيااو ااااَخاأق حنااااُاُياااا  ربااهاااا رةاااُياااا  رباعتاااا رةاا:اُ ااااجامااااُاخِ 
ا.وخإله رةاِغ اوخَِت رةاِ رين ا

ويا راهاَخاساتت ااَّيريادَّن بهاا معناى َّل فسااد فياهاَّقد يذلقون العبارة التي يذلقهاا الملحاد,
نذاروخااىلاوط ةفاةااطائفاة ععلقاوا علايهم بظااهر عبااراعهم فبادعوهم َّضاللوهم:اِف غةاطا ةف  ا

ِخاَُااكاخإلهااا رخاا ِخاَُاااكاخَِتاا رخااوياا   ِِ فذالااب الحااق يقبلاااه .امق يااجهياوم اازخهيايصاا
اخنا(وأردام اْ ِفإاعَلامُاك  اممن كان

ِِإا)ا:اا2/97:اوصاخنيجخر اُأض ا مناجااة :امرخدهياِ نيسا مرةاا(:وذوقاخنيس مرةاطَياخَِِ  ا)اق
و ت ااإاعَاالاقَااباخَِتااجا,ااه ععااالى ,القلااب ربااه , َّإن سااك  اللسااان , فلااذة اسااتيالء هكاار 

إامغإا,ا ىتاأصارياكأناإاخي طتاإاوأسا مرنا,اوأَ اَرااِِاإاُا رةا نسإاِإا,اوقِر ِرناِ اأجأإا,اُو و ض
ِِاإاُنا اخعاخِاََّلااااِاإااااُنا ا ,اوأ مَقإاُ رةا,اوأا اعَِإاُ رةا,ا ىتاأتقالاخِقَابان طقا اِق

ا.ا م امُاغرياُكَ اِإاَِِكاِتاأتقلاهَخا  ااِإاومق
يقاجاقا ىاخِغاهللاياَلاخعاعَِاإاوساَيااخإل سا  اُ اَُتاجاخعااااََّّل ينكار َّصاو  القاوأ إلاى هاذا

ِ اكأنااإاأاارىاخعاساات  نإا ي كااَخا  طت ااإا.اكأنااكاُاارخنااياابذخاَِااقاصامقاا ماخإل ساا  ااحبِااتاأكاا
اخناا(اومغ ه ُإاِإا
ِىااِِااإاوضاا ىاُهااتا)ا:اا2/130:اويِااإاُأضاا ا ِ ااجةايصااتاخاُصاا ىاِاا ِررباوخِِياا َّمااراد ا:خِ

اعصاا  العباد برباه , ََّّصاوله إلياه َّل بمعناى اعصاا  هات العباد : القوأ باَّلعصا  َّالوصو  



الرب , كما عتصل الذاعان إحداهما باألخرى ََّّل بمعنى ا وماأ إحادى الاذاعين إلاى  بذات
 األخرى َّالتصاقها بها 

السير إلى اهلل ََّّل إزالة النفس َّالإلق من طريق : َّإ ما مرادهم باَّلعصا  َّالوصو  
 . عتوهم سوى هلك  فن ه عين المحا  

ياب اخِسا ِكاااأاازخىاسا ةرخااىلاخعاَُاا ىلا اىتاميااِاايا اأغق ااعاسارينااااِاا نيِاايَاِساصاهااَنا
ااااِسامثاخُصااا ىا سااااااِااا اذخااخَِتااااجاوذخااخِااااررباا ِىاأفااارضامَااااإاخِساااراوأغ  ااااااِو خحلِااا ةاوياااا

ِىاوا:اوخِا ينا.اَُ ِتاواحل دا:اي ألوىا ا.اخَت دا َ
ِقاااِفامَ مااا ا:اوا اا ا قِقاااةاخألمااارا .اانق ااا ااهاااِاخ:اُغ ِاااةاخِاااغفساوخالَااارياعاااُاخِ رأااارياياااب اخِ

غ ِ  م اهِاخاُص ى فنيااك ثام إيااك َّاأللفااظ المجملاة الم اتبهة التاي َّقاع اصاذالح ...اُو
 . َّهي مورد الصديق َّالز ديق . القوأ عليها فن ها أصل البالء
ناإااايبذخامسعاخِضَِ اخنيَريةاوخِ ََياِ عاَُ ىلاِفظاخُص ىاوخنفص ىا,اومس مرةا,اومك نيةا,اُو

ِداخِذاااتا اااةاوهااا ِداخِك ةغااا ااِْااا ىاووهااايا,اوهاااِامبغِز ِداخعا,اُو اوهااا ِداصاخحلقِقاااةااااوهااا وهااا
ِىاوخَت داوه   اا ا.اخِق ةياِ ريناي مسعامغإام اميألاخآلذخ امُا َ

, َّأرادَّا بها معا ي صاحيحة فاي أ فساها  َّالعارفون من القوأ أطلقوا هذه األلفاظ َّ حوها  
َّاعإااذَّا كلماااعهم . فغلااط الغااالذون فااي فهاام مااا أرادَّه َّ ساابوهم إلااى إلحااادهم َّكفاارهم 

ا:ا ىتاق ىاق ةَ يااالمت ابهة عرسا له َّجنة,
اومغكاِجخا باَِزا  زه ااااااااِغ اووي ااكغ اُن اويَ إاااا
ِ األنكاكغ إاا  راانيُاُِقِ اَِجايغ ةإاااااااوك  اِ اااا اك
ِ اخَِتاجاايا اأ اكاُ اهاَخاهاِاغ أاةاا يِسمعاخِ راخِ م ز اوخِِي ىايِذُاُنإاست  نإانفاساكا

اخنا(اخِ  قِريا,او  أةاخِ رأريا
ِراخِك ا اعغاجهيا)ا:اا2/110ُأضا ااوصاخنياجخر  ِراجتَالامَاا ينا:اوناا ِداوهااِانا هااِامتاجُاخِ ا 

ا.اُفعاِإا ج رباخِك  اخألمس  اخحلس اعَلاخِقَباي ضا اِإا َمةاخِقَباوأرا
يبنااكاجتااجاصاكا ماَِضاا ياجتَااااخِااَخااااََّّل علتفا  إلااى غياار هااذا , فتااز  قاادأ بعااد ثبوعهااا 

,اأق ضااااكاااَخاوكااَخا,اوجتَاااااخِصااف ااأق ضاااااكااَخاوكاااَخا,اوجتَااااخأليَااا ىاأق ضااااكاااَخاوكاااَخا
 أ هاام يرياادَّن عجلااي حقيقااة الااذات َّالصاافات: َّالقااوأ عنااايتهم باأللفاااظ فيتااوهم المتااوهم 



َّالصااادقون العااارفون . َّاألفعااا  للعيااان , فيقااع ماان يقااع ماانهم فااي ال ااذحات َّالذامااات 
 . برآء من هلك 

فاا اا جاباخِ فَااةاوخِ ااكاوخإلعارخضا,اوخساا ِ  اسااَ   اا وا ا اأ ااريو ااىلاكما ىاخنيَريااةا,اوخُر
ِىامَرويإا ِىاِ ِكَِةاي اأ  جاخِقَباس ِداخِس ا.اخنيَريةاعَلاخِقَبامب ِاه 

ِخكااابااوأغذاارو اا ِخكااابااوملاَُاااجماخِك ِراخِك ِااخِ ااامساايب ااا ااذخاطََااا اخن ماااسانااا هاااَخاِ َااا
ِدةاصاُم كغ ا ااوهكاَخا ِها ِخقاعام ِداوهاااصاخِ ِراخِ مساايَياأذ ارا ا اوها وا  اغ لاعَِ  ان

ِخنااعاوخحلجااباعااُاخِقَاابا َّلاسااَ    ا,اوزخِاا اخني ىلاعَاالاخِقَاابا,اقاا ِراخنيَريااةااذخاخساا  ََّّل ,اناا
اهاا ( س من أهله  ينكر هذا إَّل من لي

سااَِإا,اوأََاااادره ااإاا[اخ ااروَّلا]اوخعاأ ااكراِ ااِداخإلساا ما)اا:ا3/23امااجخر اخِساا ِك اوص
ِغااإاصا ااتاكرخم ااإاايَااِاوهااجامرأااجناسااَةاويساا ةاصاُااريا.اوجيزأااإاُيضااتاهزخةااإا وجيمااعاِِغغاا اِو

اأجأاإاجمَاساخاعرتخضاعَِإاوخعارتخضاك ماإانيا ايَاتااكِا اوقاجانفَاإاخعاِك ماإالاوهَاساِا 
ااَّهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة َّمناما ؟خِ َمَِامُاُس  ذناا

واا.اوهَخاغ أةاه جاخنيقتاصاهَخاخنيِضعاايمُاك  اعغاجنايضاتاعَايايَِجاجاِاإا,اُوايََِاَراا
ِىاِاإا ُ  ا امبا املاَتاهاِاإاا:ااأت درااىلاخإلنك راايكياِ اخ جهجاونهللاخعاساَِم  الاوهاِاأقا

ِساهِدا ا عاخنيسا َ  اوهاِاِو خإلس ماُعَيامُانهللاخعااوااخنيَرتضاعَِإاِأه تاماُاهجهاجاِو
 خنا(اُعَياا

هاااذا َّ حاااوه مااان ال اااذحات التاااي عرجاااى :ايِقااا ىا)اا:اا3/23:اماااجخر اخِسااا ِك اقااا ىاصوا
ِةاخإلْاا  ا,اامغفرعهااا بكثاارة الحساانات ,اوأساا  رق  اكماا ىاخِصااجقا,اوياا ةاخنيَ مَااةا,اوقاا

ِ ِاااااجا, ِىاخعاياااااَلاخعاعَِاااااإاوساااااَياوملاُضااااامُاخَِصااااامةاِت اااااراَِاااااجاوجترأاااااجاخِ  وهاااااَناا.رسااااا
ا:خِ    ااُوهت اي غةاعَلاط ةف  امُاخِغ وا

 جتااا اهبااا اعااااُا  ساااُاهاااَناخِ  ةفاااةا,اِو اااا انفِسااا يا,اوياااجقامَاااا مَ  يا,ا: إحاااداها  
سااا  وخاخِذاااُاهبااايام َقااا ا نكروهااا اغ أاااةاخإلنكااا راُو َّهاااذا يأهاااجروه األهاااتاهاااَناخِ ااا   اا,اُو

ان َّإسراف فلو كان كل من أخذم أَّ غلاط عارك جملاة , َّأهادرت محاسانه , لفسادت عدَّ 
 . العلوأ َّالصناعات َّالحكم  َّععذل  معالمها 



هبيا,اويااا ةاعااازخةم يا,اا:َّالذائفاااة الثا ياااة   ِما,اوياااف  اقَااا ِخامبااا اُروناماااُا  ساااُاخِقااا  جتااا
ِخاعَِ ا اذ ُوهاروخا.اأاتاخب ساُاو سُامَ م مياعُارؤأةاعِِرباه   ميا,اونقص   اايسا ت

ِك يا ِىاوخان ص را  اوخس ذ روخاهب اصاسَ ِ ا,عَِ  ا كياخِقت ا.اوه ا اُأض امَ جو امفرط
الاااذين أعذاااوا كاال هي حاااق حقاااه ,  -َّهاام أهااال العاااد  َّاإل صاااف  -: َّالذائفااة الثالثاااة  

ِىا,اوااَِمَاَّأ زلاااوا كااال هي منزلاااة منزلتاااه ِخاَِصااا ِ ااحبكاااياخِساااقِياخنيََااا ِىا,ايَاااياحيكمااا َااا
ِخام اأقتتااوردوخام اأردا اخنا.ا(اخِسقِيااحبكياخِص ِ ااِتاقتَ

 
 نلحنبليياإلماأ ابن مفلح َّاإلماأ ابن عقيل اقو  

مثاوقفاا اعَاالاكاا ماصاذِااكاِ مَِااَا ْاارامااُاُ مِااَاخإلماا ماخِااُاُِمِااةاوهااِاخإلماا ماخِااُامفَاا ا
ىاخِااُاعقِااتاقاا :ايصاات)اا:ا393ا–ا1/393 ِااتاعقااجاِااَِكايصاا اصا دخِااإاخِ اارعِةايقاا ىا

 ِ ِااأقذاااةاا:صاخِفغااا فااانها  ذقاااوا بهاااا َّبحكمهاااا  فااارت منهاااا قلاااوب خي اااراِقَاااِرباخََِمااا  انااا
ِىاُيباِكاارارضاااخعاعغااإاِااِااا:ومااتاِأهااِ  امغ اا ااَّلااو ماان العلمااء ََّّل أقااو  العااواأاغيارهم قا

اك  اخِ    ام اخزددااأقِغ ا
ِسا اُهاجاَِرقِابا:ا ىايقااَّأن رجال لو صحا فقا  كلمة ظاهرها يوجب عند العاواأ الكفار

ِخاكاا يرايذا هراهااَخاُنااإا,اوخَِ ِاجا  اامةاوااهِتااةا  اىتاِااِاخساا ف اعَِاإا  عااةامااُاخِفق ا  اِقاا ِ
ِ ااحبفذةاخعاَُ ىلاعَلاَْقإاوم ةك إا اِِسامصجق اهبم اوهِاأ 

اساا   ىيامااُاه َااإاُواكفاارنامااُاخََِماا  ايضاا اافك ااف عاان ساار َّاقعااهيَااِاكاا  امااُاخبققاا ا
ِخماوك  غَت اعَاااهِتاةاريباو  امةاماُاأ ا جينايساقهاا: اخِسراعُاذِكاُنإاق ىاعُاخَِ

ِهاباخِِقذاةا مُاعِ ا  مةاماُاأ ا جاعَاااوكغا اُهاجاخحل امةا ما اِ فَاةاعقت ا ايا ِاوم
اااك)اوخِصااا ِاوزوخىاخِ فَاااةاوخِسااا ِاخِسااامعا ...(اوحناااُاُقااارربااِِاااإاماااغكيا)اا...(ُوملاأكااا اِِر

َااكاومَااإاُياا  رباُِْاا راياا اأتقاالاألياا  ِإاوخَِقااتايااب امااُاهاا جاخحلاارياكاا  اكمااُاهاا جاخني
ا كياصاقَبامُاه جاخنيَكاواااِك  اوهغ اصامَري إااحبكياخنيَكاوسَ  نإا

فاحااذر ماان اإلقااداأ علااى الذعاان علااى العلماااء مااع عاادأ بلوغااك إلااى مقاماااعهم َّاخااتالف  
 أحوالهم حتى إ هم في حا  ك إص َّفي حا  آخر ك إص آخر



ا عااان  فساااه َّالعاااالم يتالئاااى فاااي عيناااه َّلهاااذا قالااا  فااانن للعباااد عناااد ك اااف الحاااق محاااو 
المتصااوفة للصااغار يساالم للم ااايخ الكبااار حااالهم َّكالمهاام ساام قاعاال لهاام أََّّل ثاام لماان َّل 

 يفهم ما عح  كالمهم 
ماا اخِق ةااتايقاا ىا ِىاهاا ِجخاُماا اخنيغكاارايبنااإاهاا راعَاالاخِذاا هراُو ِ امَااَورخاوخنيق اا وخِق ُااتاقااجاأكاا

ِ يااحبكاايا اا ىاك ااف اِااإاْ يااةاو جااباعغ ِخاخِغاا واعَاالاقااجراعقاا  اا اخِساا معاومااُاهغاا اكَماا
ِخقاااعايِقاااعا ِ اِتااا درةاخِ ِخىاااأَقاااجاخِذغااا ِو اصاخنيقااا ىاوااصاخأل ااا يماااُاعَاااياُ اخالَااارياااأسااا 

اخنا(ان قص 
 



 الثالثةالمسملة 
 الفناء الصوفي

كاأرتدداكااريخاصاكا ماوك اباُهاتاخِ صاِفاكَماةاخِفغا  اصاخعاياِذُاخِذا  اُ اياأقصاجو اِاَِ
ِداا ِدا ْرايَغ  ِعاخإلم ماخُِاُِمِةاوهِاأت اِغ اهَخاخنيقص ِمامقص ِىاوخاَت داِكُاَِق اخحلَ

ا
 قو  اإلماأ ابن عيمية في هلك

ِااخِف ااا وَّلا الفنااااء الاااذي يوجاااد فاااي كاااالأ :ايصااات)ا:ا10/227قااا ىار اااإاخعااكمااا اصاجممااا
ِرااالصوفية ا:اأفسراِا  ةاُم

ِكتاعَِإاوعت دُاإاوما اأ تاعاذِاكاي اَخا اريااى الربفناء القلب عن إرادة ما سو  :أحدها  وخِ 
أ ااإا ِكَااإاوخساا َ ن إاُو ِ ِااجاوخإلْاا  اوهااِاصاخحلقِقااةاعتاا دةاخِقَااباُو ياا ِ اوهااِا ااضاخِ 
ااِساأل ااجا ِخىاِو ِه ااإااىلاخعاو ااجناااهاارأكاِااإاوماا اأ تااعاذِااكامااُاخنيَاا رفاوخأل اا وان ِ ااإاُو

(اااامااُاُُاالاخعاِقَااباسااَِيا)اخعايِااإااوهااَخاهااِاخِقَااباخِسااَِياخِااََّلاقاا ىا,اْاارو اعااُاهااَخ
اوهِاس مةاخِقَباعُاخاع ق دخااخِف سجةاوم اأ تعاذِكاا

ِخناوا اكا  اا ِ اخَِتاجاي نِا اعاُاارخدةاما اسا وهَخاخِفغ  اااأغ يِإاخِتق  اِتاجي معاهِاوخِتق  ايِك
ِىاااخِإااااخعاوك  اخِغاهللاياَلاخعاعَ ر  إاق ِىاُو ِىاااخِاإااااه عرخاِ عاِو ِس ِاإاوساَياأقا

إاخِاغ  اخحلسُاوهَخاصاخيفمَةاهِاُوىاخِجأُاو ْرنا إاخِفضتاِو اخعاواانَتجاااااأ ناِإاخِغَمةاِو
يااَخيايغاا  اعااُاخإلرخدةاوهااَخايغاا  اعااُاافناااء القلااب عاان ئااهود مااا سااوى الاارب :األماار الثااا ي 

ِكااتاعَِااإاوهااَخايغاا  اعااُ خََِااياِاا ِ رياوخِغذاارااِِااإاي ااَخااخِ اا  دةاذخيايغاا  اعااُاعتاا دةاخِ اارياوخِ 
ِداخِرربامجِرخاَِت دنا مرخاِ ارخةَإا ِداخحلق ةرياعَلام اهااعَِإاوهِاه  خِفغ  ايِإانقصاي  اه 
ِداماا ا ِدناُواياافةامااُايااف ُإاُواخساايامااُاُمس ةااإاوخِفغاا  اِااَِكاعااُاهاا  ِداوهاا خكمااتامااُاهاا 

ِىاذِكا اس
ِداَِ اارياا ِدخامااُاُ اأغقصاا ياهاا  ِدنامفصاا او ااَخاكاا  اخِصاا  ِةاُكمااتاهاا  جمماا اعااُاهاا 

كُاعرضاكارياماُاهاَخاِكاارياماُاخني اأْرأُاماُاهاَناخألماةاكما اعارضا اياعغاجاجتَالاَِاضا ِو
ِداخحلقا ةرياعَالاما ا خحلق ةرياخنيِااوخِ  ااوخِصِ حاوخاضا رخرباوذِاكاِضاَ اخِقَاباعاُاها 

ِخاصاامك  اذِكا ِ جةا ىتاخْ َف ِداخِ فرقةاصاخيفمعاوخِكارةاصاخِ اهااعَِإاوعُاه 



ِىاذِاكانيا اُرىاُناإااذخاذكاراخالَارياُواخألماراخها  تاعاُاخالا ِرياوا كاريامغ ياأرىاُنإاااميكُاسا
ِخرباُواَترياصاخألمرا َف ةإاخدعلاخاْ ص  اُواخعرضاعُاخيف ِرضاِ ِغهللاْو اخألمراواذخاع

ِىاَِضاه ا اخنإاااميكاُاا وستباذِكاخنإاق وا ِعاخالَرياعَلام اوهجنامُانفسإاو َخاأق
ا...خحلريامس ااك مإاا  اجتَا

َّفي هاذا الفنااء قاد يقاو  أ اا الحاق أَّ سابحا ي أَّ ماا فاي الجباة إَّل اهلل إها فناي بم اهوده 
 عن ئهوده َّبموجوده عن َّجوده َّبمذكوره عن هكره َّبمعرَّفه عن عرفا ه 

كما يحكون أن رجال كان مساتغرقا فاي محباة آخار فوقاع المحباوب فاي الايم فاملقى اآلخار 
 غب  بك عني فظنن  ا ك أ ي : ما الذي أَّقعك خلفي فقا    فسه خلفه فقا 

كماا اااَّفااى مثاال هااذا المقاااأ يقااع السااكر الااذي يسااقط التمييااز مااع َّجااود حااالَّة اإليمااان 
ِراوكااَِكاقاجاحيصااتاخِفغاا  ااحباا ىاْااِفاُوارهاا  اكماا ا حيصاتاِسااكراخالمااراوسااكراع ااِرياخِصاا

ِداَِااضاخحلقاا ةرياوأصااجرامغااإا ِىا]احيصااتااحباا ىا اابايِ ِااباخِقَااباعااُاهاا  ُواعمااتامااُا[اقاا
ِراخِسك رىا ااَّهي ئذحات بعف الم ايخهغساُم

ِخىاوخألعما ىاخنيخ ِفاةاَِ ارااوقاجا ِىاَِض ياخنصباِْم اعَلاه غياوحنِاذِكامُاخألقا كق
ِما ِ اياا  ت  اغااريامااأ  َّيحكاام علااى  هااؤَّلء إن أحاادهم إها زا  عقلااه بساابب غياار ...اأكاا

را فاما ااذخاكا  ااَّاألفعاا  المحرماة محرأ فال جناح عليهم فيما يصدر عنهم من األقوا 
ِ  اخِااَأُاياا را,ااسااتبازوخىاخَِقااتاوخِ َتااةاُماارخا رماا ا وهااَخاكماا اقَغاا اصاعقاا  اخجملاا ن اوخنياا

اذِكا يامق م ادخةم ا
كم اخنإاأَرضا  ا اصاَِضاخألوق ااكم اق ىاَِضاخََِم  اذِكاصامُازخىاعقَإا ىتاُاريا

ِخهتاا ااا اكاا  ازوخِااإ ِسااتباغااريا ارماماااتاخإلغماا  اِاا نيرضاُواُسااقاامكرهاا اهااِئ ااهاِئ امااُاخِ
ِخهااباا ِخىاخبرماةاُمثاِاارتياخِ أزأاتاعقَااإايا اامثاعَِااإاوخ ازخىاِ ااررباخالماراوحنااِاذِاكامااُاخأل اا

اكَِكاخألمراصايَتاخبرما
اَّكما ا ه َّل جناح عليهم فاال يجاوز اَّلقتاداء بهام ََّّل حمال كالمهام َّفعاالهم علاى الصاحة 

ِ اصاخِ كا ِِ اخِذا هرةِتاهياصاخال ها ا ا:اوقا ىاياِ ياَِاضاخََِما  ا,ا يةاماتاخِ  يتاوخجملغ
ِخ ياوخسقهام ايرضامب اسَبا رياُ  ِ ياُو ِخاايسَباعق ِااُو  اُع  هياخعاعق



ِداخحلقا ةرياِبها  داخحلارياكما ا ِ اعَلاُ ا  ىاخِتقا  اخيضاتاماُاذِاكاوهاِاها  و َخاخُفرياخَِ ري
ِِإاق ىاخعاَُ ىلايِم اروىاع ِخياتا اىتاُ تاإايابذخاُ تت اإا)اغإارس وااأزخىاعتجَّلاأ قاررباا اِ ِغ

صاارناخِااََّلاأتصااراِااإاوأااجناخِاا اأاات  اهباا اورهَااإاخِاا امي ااااهباا ا كغاا امسَااإاخِااََّلاأساامعاِااإاِو
ئُاخس َ ذيناألعَِنإايهللاأسمعاويباأتصراويباأت  اويبامي اا ئُاسأِ األع ِغإاِو ا(ِو

يبذخامسعاِا حلرياوُرىاِاإامساعاخألماراعَالاما اهاِاعَِاإاوها جاا(ويباأغ رياويباأَقتا)اوصاروخأةاا
اخحلرياعَلام اهِاعَِإا

َّعامة ما عجد في كتاب أصاحاء الصاوفية مثال ئايخ اإلساالأ َّمان قبلاه مان الفنااء هاو هاذا 
 مع ا ه قد يغلط بعوهم في بعف أحكامه كما عكلم  عليه في غير هذا الموضع 

ِأةاخبمجأاةاوهاِاهاتِإاِ ِصاَرياوخِصاِ حاخِاََّلاوهِاصااَّفى الجملة فهذا الفناء صحيح  عِسا
ِداخحلقا ةريامرهَاإا ِااض ىاأل اخِفغ  اعُاه   ج اصاخِ  َِ او َخاأقعاكاريامُاه ا اصان
ِداوهاِاويا انقاصاااويا اكما ىاوا ا امياجحاماُاه اةااعاجماارخدةاما ا اىلاعجماخََِياوخِ  

ِخناأل اذكراخنيخَِقاقجاأجعِااىلاارخدُإاوخِف غةا ا...ِإاس
ِخناااِإاوااافناء عن َّجود السوى :الثالث  ِداِس ِداوخنإاااوه ِه مبَ اخنإاأرىاُ اخعاهِاخِ

ِهيا يناوحناا ِنا ِىاوخحلاا ىاِ َت دأاةاخِزن دقاةاماُاخني ااأْرأُاك ِتَِا يناوخِ َمسا يناوخِق ِ اريناوهاَخاخِقا
ِد ِدخااو قِقاةاخِك ةغا ااوخناإاخاوها ِها ِ اخحلقِقاةاُناإاعا اخني ِ ارينااامبَا اخ اقِا مااخَِأُاجيََ

ِدها اِاإاكما اقا ىاخِغا اخياجقاكَماةاق  ا اخِ ا عراكَماةاِتِاجا خااكاتاهاا اما ا:اخاهِ  اِاإاووه
 ْ اخعاِ طت

ِِاإاكااتاهاا اه ِااكاخااوه ااإا فاا هم لااو ارادَّا هلااك لكاان هلااك هااو ال ااهود وكما اقِااتا اق
ِدخااي ااَخاكفااراوضاا ىارااالصااحيح ِهاا مباا ا سااكاخياا  ِإاِ ِفاا ظاِكغااإاأرأاجو اخنااإاهااِاعاا اخني

ِهااجا اكاا ماَِااضاخني اا أداكماا ا سااكاخِغصاا رىاِأِفاا ظام  اا هبةاُااروىاعااُاخنيسااِ ا م  اا هبةاُ
ِ اخىلاوهااجاي سااجاخواقِاا واي سااجاي ااجِراهااَخاخِ قسااِياي نااإاِِاا  اخِصاارخطاخنيسااا قِيا خنا(اوأرهَاا

ِناصا ِااخِف  وىاا3/239وحن امُاجمم
ا



 قو  اإلماأ ابن القيم  في هلك 
ِنِو ِدا)اا:ومم اق ِإاا1/132اامجخر اخِس ِك اخُِاخِقِياصَُمَِناق ىااغ  ما اخِفغا  اعاُاها  ُو

ِىا ِيِةاخني اأْرأُاوأَجوناإاغ أاةاوهاِاخِاََّلاِا اعَِاإا:اخِس ي ِاخِفغ  اخََِّلاأ ريااِِإاُكااراخِصا
ِخِإا ا.اُِِاامس عِتاخألنص رَّلاك  ِإاوهََإاخِجرهةاخِا ِاةاصاكتاِ ربامُاُِ

ا.ء َّجااود مااا سااوى اهلل فااي الإااارج , باال فنااا ه عاان ئااهودهم َّحسااهم َّلاايس ماارادهم فنااا 
ِدناونفسااإاألنااإاأ ِاابا:اي قِق ااإا ِدنااِااتاغِت ااإاُأضاا اعااُاهاا  ِىام اا  غِتااةاُ ااجهياعااُاساا

ِدنا ِِإاعُا تإا,اومب ا  ِدنا,اومب ت ِدناعُاوه ِه ِرناعُاذكرنا,اومب َك ِدناعُاعت دُإا,اومب مبَت
ِدنا ا.اعُاه 

ا , َّاصاذالما , َّمحاوا , َّجمعاا  َّقاد يفرقاون باين معاا ي َّقد يسمى حا  مثل هاذا ساكر  
هذه األسماء  َّقد يغلاب ئاهود القلاب بمحبوباه َّماذكوره حتاى يغياب باه َّيفناى باه  فايظن 

ِِاإانفساإاصاخنيا  اااااأ ه اعحد به َّامتزج , بل يظن أ اه هاو  فساه كما احيكالاُ ارها اُِقالا ت
غتا اِاكاعا ايذغغا ا:اقَاكاصاخنيا  الايقا ىاما اخِاََّلاُوا:ايأِقلاخببانفسإاورخ ناايقا ىاِاإا

ا.اُنكاُينا
وهَخااذخاع دااِِإاعقَاإاأََاياُناإاكا  اغ ِ ا اصاذِاكاُو اخحلقا ةريام مِازةاصاذخما اايا ِررباررباا

ِق ُااإاهااا امااُاذخُااإا,اوااصاذخُااإاهااا ا ِقاا اااِااِساصا َ وخَِتااجاعتااجاوخالاا ِرياِاا ةُاعااُاخنيخَ
كُاصا  ىاخِسكراوخب ِق ُإاِو اِاوخاي  ماوخِفغ  ااقجاأ ِباعُاهَخاخِ مِِزامُا َ

ِىاي  ت  ام احيكلاعُاُيباأزأاجاُناإاقا ىاسات  يناُواما اصاخيفتاةااااخعا وصاهَناخحل ىاقجاأق
كاُاماعاساقِطا.وحنِاذِكاماُاخِكَما ااخِا اِاِاياجرااعاُاق ةَ ا اوعقَاإامَاإاِكا  اكا يرخا ِو

ِرا,اقجاأُرفعاعغإاقَياخني خَْةا ا.اخِ مِِزاوخِ َ
يغا ؤناعااُا:ايِ ماجامغاإا.اوهاَخاخِفغا  احيماجامغاإاهاا ااوأاَمامغاإاهاا ااوأَفالامغاإاعاُاهاا ا

ِكااتاعَِااإا,اوخاساا َ نةاِااإا,اوخاِ فاا اااِِااإا,ا ِيااإا,اوره ةااإا,اوخِ  ِىاخعا,اوعااُاْ  ااباماا اساا
ا.ااحبِتاأتقلادأُاخَِتجا  هرخاِو طغ اكَإاعا

ِراوخََِيا,ااحبِتاااأفرقاي  تإا م اعجماخِ َ ماعاا-ِ انفسإاوغرينا,اوااِ اخِاررباوخَِتاجاُو
ِدا,اا-خع ق دناخِفرقا ِىاوااخِ ريااي اَخاِاِسامب ما ِدنا,اِتاااأرىاخِس ِدناوم   وااِ اه 

ِ امََورخاَِجازنا وااهِاوي اكم ىا,اوااهِامم اأرغبايِإاوأ مراِإاِتاغ أةاي  تإااُ اأك



ِخيقاااةاا,اوضاااَ اقَتاااإاوعقَاااإاعاااُاخ  مااا ىاخِ مِِااازاوخِفرقااا  ا, اااةامغِز اااإا,ام وانااازخىاكاااتاذَّلامغِز
اخنا(ا...اِجخعااخََِيا,اومق ضلاخحلكمةا

ا
 



 الرابعة المسملة
 كرامات األَّلياء

ِااا  ا ِ اِكرخمااا ااخألِو ِ اوأصاااجق ِخاهبااا اُهاااتاخِتاااجااُ اااياأ مغااا ِىاُهاااتاخِساااغةاخِااا اْااا ِف ماااُاُيااا
ِخ اخعاعَِ ي ِخسا ِةاوهاِاص,ارض ِااخِف ا وىااق ىاخإلم ماخُِاُِمِةاصاخَِقِجةاخِ :ا2/133جمما

ِىاُهاااتاخِساااغةا)ا التصاااديق بكراماااات األَّليااااء َّماااا يجاااري اهلل علاااى أياااديهم مااان :اوماااُاُيااا
ِراعااُاخااوارق العااادات فااي أ ااواع العلااوأ َّالمكائاافات , َّأ ااواع القاادرة َّالتاامثيرات  ك نيااأ 

ِرةاخِك  اوغريه اوعُايجراهَناخألمةامُاخِص  ِةاوخِ  َِ اوس ةراقارا و اس ِ اخألمياصاس
 اه ( َّهى موجودة فيها إلى يوأ القيامة  خألمة

ِ  اكم اصاخِف  اخِِر ينا أن ماا يحادث  اعلم) ا/اا:3وق ىاخِ ِك يناصارس ِ إاصاكرخم ااخألِو
من أَّلياء اهلل سبحا ه  من الكرامات الظاهرة التي َّل ئك فيها ََّّل ئابهة هاو حاق صاحيح 

خنيخصِيا امغاإاِ ِكرخما ااخِا اعبااد اهلل  َّل يمتري فيه من لاه أد اى معرفاة بامحوا  صاالحي
فضتاهب اعَِ يا اُكر  ياُو

كحلياة األَّليااء ألباي ومُاهكاصاها امُاذِكانذراصاك باخِاق ااخنيجونةاصاهاَخاخِ اأ ا
 عاايم َّالرسااالة للق اايري َّصاافة الصاافوة َّلباان الجااوزي َّطبقااات األَّلياااء لل اارجي َّكتاااب 

وساا ةراخِك ااباخنيصااغفةاصاُاا رأداخَِاا ملايااب اافعي رَّض الرياااحين فااي حكايااات الصااالحين لليااا
وأ  اعُاذِكاكَإام اقصإاخعاعزاوهتاصاك  ِإاخَِزأزا,اكَ  ام  مَةاعَلاُرخهياكاريامغ يا

ِخاُنتِاا  ا ِناا ا–وماارمياا–ذَّلاخِقاارن ا:ا)امثاذكااراكرخماا ااخنا(...عااُاياا حلااعتاا دناخِااَأُاملاأك
ياااا  رباخِك اااا ا ِخاِأنتِاااا  اوخيفمِااااعاِ:امثاقاااا ىا(اا-و ياااا اا–ُو و تاااا اصاخأل  دأااااتا,اِساااا

اخن(...خِص ِ ةاخِا ِ ةاصاخِص ِ ا
خِرضااِعاخِااََّلا–وهاارأجاخِرخهااباا-خِا  ااةاخِااَأُاخن تقاا اعَااِ ياخِصااخرةاا:ا)امثاذكااراكرخماا اا

تِاباِاُاعاجَّلاا–ويا  باخِتقارةاخِا اُكَما اا–ُكَياصا جاراُماإا ساِجاِاُا ضارياا–ْو ُو
ا(اوعت داُِاِ را

ِ او ااجأتاِقااجاا:او ااجأتاا:مثاقاا ىا ِ اوا ا:اكاا  ايااِمُاقااتَكيا ااج  ا اصاهااَناخألمااةا ااج 
ِةاوهاَناخأل  دأاتاكَ ا ا  ِ اةا,امغ ياعمرا ِ اسَجاُِاُيباوق  اك  اجم رباخِجع ومُاذِكاك

ِخ اخعاعَِ ياكرخم اا اخنا...ا(اصاخِص ِ اوورداِكاريامُاخِص  ِةارض



 
 :َّاآلن لنمخذ مثالين على كرامات األَّلياء 

 :عف كرامات ئيإه مريد يحكي ب
ِرخاعجِتاةاوما املاُها هجنا)اا:ق ىاذِكاخنيرأجاعُاهِخإا قجاه هجاامُايرخس إار اإاخعااُما ِو

عذيااووق ةعايرخس إاُس جعااسفرخاضخم ا امغ  اُعذياُو
ِىاخِكف راخِ  ماساغةا - ُو اهِاِ اخنيساَم اُكسارا,اُو ادم اريا...اُْياخِ ِدواُي  َِإاِجْ

ِ اهباا اق ااتاعاا ماواا ِخىااوهااَخاقتااتاُ اأ ااياااأكاا سااهللاعاا ما,اُو اَكََااَباخيفااِ او جُااإاصاخألماا
ا.اخِكف راِ حلركةا

ُ اخِجخةرةاوخ زميةاعَاِ يااُو ا:اني اَترياخِكف راوقصجوخاخِ  ما...امثاُْياخِغ واوخألمرخ اسغةاا -
قسياعَلاذِكاُكارامُاستَ اميِغ اا  ...اخِذفراوخِغصراَِمسَم اُو

ِىاذِاااكاقااا ىا - َّل عكثااارَّا كتاااب اهلل ععاااالى فاااي اللاااوح :ايَمااا اُكااااروخاعَاااااقَااا اا:ومسَ اااإاأقااا
 ...المحفوظ أ هم مهزَّمون في هذه الكرة َّأن النصر لجيوش اإلسالأ

ِخقَ  اماتاخني راااا -  وك ن ايرخس إاخيفزةِةاصاْ ىاه ُ اخِ

رأجاق َإاَِجم اُنضج اِإاخِقجورا,اوقَتا اِاإاخألماِا - راوخه ماعاوني اطَبااىلاخِجأ راخنيصرأةا,اُو
ِخا ِدخعاااإاوقاا ِ ِ اعَااالاق َااكا:اُياا  ِإاِ ِماعاا مَ ِخُرااخِك اااباِااأ اخِقااا َّاهلل َّل :ايقااا ىا.اقاااجاُاا
ِخا.اايصاالون إلااى هلااك أباادا  عاام َّيذااو  حبسااي ثاام أخاارج َّأعكلاام :اُي  ااتسالاقاا ىا:اقاا ِ

 .ابالسنة على رءَّس الناس  سمعته يقو  هلك

ىلاخنيَااكاعااجونا - ِخا...اونياا اُاا طاا ىاااخآل :اُْاايوناِااَِكاوقاا ِ َِااقاماارخدنامغااكايسااججاعاهااكرخاُو
هاَخاِجخأاةاذِااإاومف رقاةاعاازناماُاخآل ااوقاارربازوخىا:اماا اساتباهااَناخِساججةالايقاا ىا:ايقِاتاِاإا
ِقاعاخألمارا:امىتاهَخالايق ىا:ايقِتا.اُمرنا ِىاخيفغجاعَلاخِقرطا اىتاُ َابادِو اإاي ااُِرهاِْ

 .اماتام اُْياِإامسَ اذِكامغإا

ِرخاااُذكرهااا ا اااياأاااجْتاعَاااااُ:اوقااا ىامااارةا - عِاااغ ياُمااا ِه ياُو .ايااا  يباوغاااريهياياااأرىاصاوهااا
ِاةالا:اِِاُْيميالايق ىاا-ُواغريَّلاا-يقَ اِإا ِ امَري اكمَرفاخِ  ُُرأجو اُ اُك

ِم ا - ااُصيو امَااا:اِِاع مَ غ اَِِكاِك  اُدعلااىلاخاس ق مةاوخِص حاايق ىا:اوقَ اِإاأ
 .اه رخا:اعَلاذِكا َةااُواق ىا



ِراِ طغاةايا صايبامما اعزما اعَِاإا,اوملاأغ ارياِاإاِسا يناُوْايا - ُوْاييناِاتَضا.ايناغاريامارةاِاأم
ن اُن ذراِقِ   ا ِخد اكت راجترَّلاصاخنيس قتتاوملاأَ اُوق م اوقجاُرأ اَِض  اُو  .ا 

اخنا(اوم اه هجناكت راُي  ِإامُاذِكاُضَ فاُضَ فام اه هجُإا -
 

 :يقو  َّهذا مريد آخر يتحدث عن كرامات ئيإه ف
ا:اصاذكراَِضاكرخم ُإاويرخس إا:اخِفصتاخِ  سعا)ا

نااا اُذكاااراَِضااا  اعَااالاساااتِتا - ُْاااييناغااارياوخ اااجاماااُاخِاقااا ااِاااتَضامااا اهااا هجناماااُاكرخم ُاااإاُو
ِجُامُاذِكاِتَضام اه هجُإا ا:خاْ ص راُو

اا اَِااضاخِفضاا  امغ زعااةاصاعااجةامساا ةتاوطاا ىاك مغاا ايِ اا اوهََغاا ااُنااإيمغ اا اا - هاارىاِِاا اِو
ِىايِ  انق عاخ  ِك ماصاكتامسأِةاِأ انرهعااىلاخِ ِداوم اأره إامُاخِق

َكراِغا امساأِةا - مثاُ اخِ ِدارضااخعاعغإا ضرايَم ا مغ اِس خِإاعُاذِكاستقغ اهاِاوهارااأا
ِخىاخََِما  امثاأااره ا َكراُقا َكراغ ِاباما اُوردنا ناصاكاتامساأِةاوأا مساأِةاكما اكغا ايِاإاوهَاتاأا

ااا اِغااا امااا اقصاااجن اُ ااُ لاعَااالا ْااارامااا اُردنااا امغ ااا امااا اأره اااإاخِاااجِِتا اااىتاُُااا نساااأِإاعغاااإاِو
ُِ ام َجتا امما اك هافغ اِاإاُو  ارناخعا نس ََمإامغإايتقِا اُنا اويا  هللاوماُا ضارن اُواامت ا

ِخطرناا ااوكغاا اصاْاا ىا خِاا اياا ت إايِ اا ااذخااحبااتامسااأِةاحيضاارا ااخألأاا معَِااإامماا اكاا  اصاْ
ِنااأرخدا,ايم اأس  ياْ طرَّلاِإا ىتاأ را ِخربامُاعجةاوه َكراخيف ِردناوأ ااايِ

و ج  اخِ ِداخِص حلاخنيقرااُ جاُِاخحلرميااُنإاسا يرااىلادم ارياقا ىايا ُفرياُينانيا اقاجم   املا -
ناا اااخعارفاُ ااجخامااُاُهَ اا ا,ايجََا اُم ااااصازقاا قامغ اا اا أكاُامَااااهاائاماُاخِغفقااةاخِت ااةاُو

َّلامساارع ايسااَياوهاا اصاوه اا ااووضااعاصاأااجَّلاياارةايِ اا اك حلاا ةراياابذخاِ ااِداقااجاُقتااتاحناا
َاااْا طريامما ا:ادرخهياي حلةاوقا ىا ا يِاإاياب اخعاااأضاَِكاامثاردااُنا خنفارياهاَناخآل اْو

أ اإاماُا,اعَلاُ رنا كأنإام اه  اااامُاُهَاا,ايجعِااِإاوير ا اِاَِكاوقَا اِاتَضاماُاُر
ِأَااةاملاُاياا  اوكأنااكاااَُريااإاهااَخ:اخِغاا وامااُاهااَخاخِ ااِدالايقاا ى رناخه اا زاهبااَخا,ا امااجةاط

خِجررباوك  اهتاقصجَّلامُاسفرَّلااىلادم رياِق  ناي  قق اُ اخعاُ  ارناعَاااوعَالا ا  ا
يمااا اخ  جااا اَِاااجه ااىلاُ اااجاماااجةااقااا م اِجم ااارياِاااتايااا  اخعاعَاااااماااُا ِاااتاااخ  سااابا



إاوخِس ماعَِإايك  اأكارم اوأساأِ اعاُا ا  ايأ اجا وخس جَِ ايِم اَِجاعَِإاوقصجاازأ ُر
ا.ااِِإاخعاَُ ىل

:او ج  اخِ ِداخَِ ملاخنيقرااُقااخِجأُاعتجاخعاخُِاخِ ِداخِص حلاخنيقرااخ جاِاُاساَِجاقا ىا -
ن اماقاتامارأضايأنِزا اصا س يراااىلامصرا  اك  اخِ ِدامقِم اهب اي ُفرياُيناقجم   اِِ اُو
ناا اضااَِ اياااجْتا ا اَِااضاخألمكغااةايَااياُِتااتاُ امسَاا امااُاأغااا دَّلاِاا مسااوكغِاا ايأهت ااإاُو

كِاا اعااري يا:ا  عااةامااُاُياا  رباخِ ااِداممااُاكغاا اقااجاخه مَاا اِتَضاا ياصادم ااريايقَاا ا
مرناا ا ناا امارأضاُو َكروخاُ اخِ اِداُْيناا اِأناكاقاجم اُو نا اقااجم اهاَناخِسا عةالاياا ِقاجومااُو
أغاا اُ ااجخاهاا  اوااُْيناا اِ ااا ا,ايََماا اُ اذِااكامااُاكرخماا ااخِ ااِدا ُ انسارااِغقَااكاوماا اُر

 .ارضااخعاعغإا

مرض اِجم ريااذاكغ ايِ ا امرضاةاهاجأجةامغَ ا ا اىتاماُاخيفَاِو,ايَايا:ااُأض اق ىاو ج   -
ناا اماقااتام اا جاِاا حلملاوخنياارضايااجع ا اوقاا ىا هاا  ااخَِ يِااةاا:اخهااَرااااوخِ ااِداعغااجاُرسااااُو

 ...ايم اهِااااُ اي رق اوه  ااخَِ يِةاوهفِ امُاوق ا

قااجم اعَاالاخِ ااِدا:اخنيقاارااخني اارزاقاا ىاُْااييناخِ ااِداخِااُاعماا داخِااجأُا:او ااج  اُأضاا اقاا ىا -
دنا يناوملاأساأِ اهاتامَاكانفقاةاُمااا,ا ومَاا ِغئَانفقةايسَم اعَِإايرداعَاااور ابايباُو
يَماا اكاا  اَِااجاُأاا ماونفااجاانفقاا اُردااُ اخْاار امااُاجمَسااإاَِااجاُ ايااَِ امااعاخِغاا واورخ نا

ُنااا اخآل اِ اااريانفقاااةا:اايمغَااا اُوهَسااا ادو ااايايَمااا اْااا اخجملَاااسادياااعاا ا َاااةادرخهاااياوقااا ى
ياا ُرفرياهبااَنا,ايَجتاا امااُاذِااكا,اوعَماا اُ اخعاك اافإاعَاالا اا  اُو اانياا اكاا  امَاااانفقااةا

 .او ْرخ اني انفجااوخ  ج ااىلانفقةا

ِ ِ ا ماألْاَادم ارياوغريها ااكفا را اخِ اِدارضاااخعاعغاإا ا انازىاخِ:او اج  اماُاااُمماإا -
ِي اهجأجخا,اوها  ااِ ِخاْ ِهاإااىلاره اُهَ  اْو ي ِناخِاجع  اَِمساَم اي  ِاإا  عاةاماغ ياوساأِ

ِماخِفا يناَِاجا  ِااةا اىتاُارو اخِارؤووامَتاأةا:اخعامثاق ىا ُِ روخاياب اخعاأاأُِكياِ ِغصاراصاخِِا
 .اَِض  ايِقاَِضا

ِخِاََّلانفساااِِاجنا:اق ىاخََِّلا ج  ا - أغا اااُوي ِِاإا اىتاُر كما ا َا اما امضالاااا ا  امااتاق
 .داعَلا  هرادم ريامَتأةاَِض  ايِقاَِضارؤوس ياكم اق ىاخِ ِ



ِرااعاماا  اِاُاخ ااجاِاُاعِسالاخِغساا  اُ اخِ اِدارضااااخعاعغاإاكاا  ا - و اج  اخِ اِداخِصاا حلاخِا
ِاا,ايجااا  اعَااالاع دُاااإايَااا دهيا,ايِياااتااىلا ِداخنيرضااالاِ ِتِم رسااا   اِجم ااارياصاكاااتاُسااات أَااا

دنا نااه ربامغ يايجع اِإاي فااسرأَ اوه  ااىلاخِ ِداأقصاجاخِسا ماعَِاإ يَما ار ناها اِاإاُو
ِزاُ اُااارتيا:امثادياااعااِِاااإانفقاااةاوقااا ى ِاااىلاَِاااجياُجيااا قاااجاهاااف ياخعايَ هاااجاخعاُ اَُجاااتاخِرهااا

قاِياه هغا ا,ايقتاتاأاجناوقا ىا َا اضاَِةاُو غ ُاكاُِر أا اساِجَّلاُنا اُ ةابااىلاخعاعَالا:ازوه كااِو
اأكاُاقاجاعارفااحبا  اوعجتا امما اك هاف اِاإاوكغا اقاجاُارك  ياِا انفقاةاومل:اأجياوق ىاخِفاىتا

 .اُ جامُاُهتادم ريا

ِه ا ااىلاُو اج  اماُاُ ارياِاإاُ اخِ اِدارضاااخعاعغاإاُْاياعاُاَِاضاخِقضا ةا - ناإاقاجامضالام 
ِىا نإامسَإاأق  ا ىاما اُياتااىلاخِتَاجاق ضاِ  اُ كاياِق اتايا  اا:امصراخبروسةاِِقَجاخِقض  اُو

كاااُارهااتامَاا اماااُايضاا  اُهاااتاخََِااياوخِااجأُاقاااجاُ ااعاخِغااا واعَاا لاعَمااإاوزهاااجناوورعااإا,اِو
 صتاصاقَباخِق ضاامغإامُاخِ ا غ  اوخَِاجخوةاما اياِرباِاإاخحلكاياِق َاإاايَذاياذِاكاعَالا
ِااما اعازماعَِاإاماُاخِق اتانيااتاهاَخاخِرهاتاخِصا حلا,او اَرخاعَالاخِق ضااا ِي امُاوق مُامسَإاْ

ِىاوخِ اااِ   اصاذِاااكايَِقااالاخعام َتسااا اِاااجما ااارخماوي اااكامبساااَيا ِقَاااإاخ ااا ِماخِاااجماُ اأ مَصااا
ِااماتاذِكاني ايِإامُاعذِياخنيف سجا,اياأَِقاخِ اِدارضاااخعاعغاإاهاَخاخالايا ِخاوق ِِق ,اوكره

اا ا:اِصااف إا,ايقاا ىا ا اخعاااميكغااإامماا اقصااجاوااأصااتااىلامصاارا ِاا  ا,ايتقاالاِاا اخِق ضااااِو
ِ  اكما اُهارىاخعاَُا ىلاعَالاِسا  اخِ دركإاخنيِاايم ااقتتاوي  اِدارضااامصراقجراأسرياُو

 خنا(اخعاعغإا

ا
ِى ا!!م اهَناخالرخي االاا:ااهكاُنكاعغجم اُقُراك ماهَأُاخنيرأجأُاعُاهِخ م اس ق

ا!!ومُاهِاهَخاخِ ِداخََِّلاأجعااعَياخِ ِبالا
ِحاخبفِظا ا!يِخياعم اصاخَِ

ا!وخييامب اصاخِضم ةرا
ِ اصاخنيس قتتا ا!وخييامب اسِك
ا...وااأغقضااعجتكامُاذِكا



عغااجم اََُااياُ اخنيرأااجاخألوىاهااِاخِااُاخِقااِيار ااإاخعاوهااِاا-وقااجاأاازدخداا–عجتااكاسااِزوىاِكااُا
ِىاهااااِا امااااجخر اخِساااا ِك اصأ  ااااج اعااااُاكرخماااا ااهااااِخإاخِااااُاُِمِااااةار ااااإاخعاوك مااااإاخنيغقاااا

اوم اَِجه اا3/583
ر اإاُم اخنيرأجاخِا يناي ِاعمراخِتزخرار إاخعاوهاِاُأضا اأ  اج اعاُاكرخما ااهاِخإاخِاُاُِمِاةا

ِىاهِاصاك  ِإا اوم اَِجه اا33 اخألع ماخََِِةاصامغ قباخُِاُِمِةاخعاوك مإاخنيغق
رهااا ااياااا راخآل ا مااااُاخِكرخماااا ااا-َِااااجامَري غاااا اِ نيرأاااجاوهااااِخإاا-يمااا اكغاااا انذغااااإاْرخياااا ااُو

ِىاعغاإاهاِاخِاُا ِااوخِساتباهاِاُ اهاَخاخنيغقا وخحلق ةرياوم اكغ اقجانكفراخِق ةتاِإايا راخآل امقتا
اةاوخِغ قتاهِاخُِاخِقِياوخِتزخرُِمِ

ماا اهااَناخنيف رقاا ااخَِجِتااةلاانغاا انااز اخِغاا وامبِاازخن ا  َفاا ا  ماا ايَااِاكاا  اق ةااتاذِااكاغاارياخِااُا
ِ اخِ ِبا ِىايِإاأل ياِزعمغ اأجع ِىايِإاغرياخُِاُِمِةااِكفرن اخِق ةتاوخنيق ا!!!اخِقِياوخنيق

 ِ ِ ااا ا جوداخِكرخمةاوخساَةا اىتااناإاكاتاما اها زاُ اأكا ِ اكرخماةاِا مَجازةاِغاهللاها زاُ اأكا
ِا  اُماةا ِهاجاصاُِو اااُ اخنيَجزةاأصا ت  اَتاجادو اخِكرخماةاِاتاذكاراَِاضاُهاتاخََِاياُناإاقاجاأ

ِ امااُاخِكرخماا ااماا اأفااِقاَِااضاماا اُع ااااخألنتِاا  امااُايااَلاخعاعَِااإاوسااَيا مااجا مااُاأَ اا
 ااراوهااَناُفااِقاخنيَجاازخااكماا ا صااتاََِاا  اِااُاخحلضاارماا ِااتام االاهااِاوهِ ااإاعَاالاخِت

ِخاعَالا مَجزةامِسلاعَِإاخِسا ما ِاتام الاصاقا ااخِت اراخِِا ِساُما اخَِا  اُويا  ِإايم ا
اس  اخِت راا

ِ اخَِقاتايا اميكاُاُ ا ِس اْرق اِق ن ِ اخَِ دةاِو وهغ اُمرام ياوهِاُ اخِكرخمةاهااْرقاِق ن
ِ امما اأسا  ِتاعا دة ِ اخِكرخمةامم اأس  ِتاعقا اِاتاُكا ِ اخَِقاتاُ احياتاماا ىاْارقاقا ن,اُك

ِ اخَِااا دةاُ اأق اااعا,انفاااساخِ اااخصاِكَاااإاصامكااا ن ا  َفااا اصا  اوخ اااجا وماااا ىاْااارقاقااا ن
اي ألْرياممكُاعَلاستِتاخِكرخمةاُم اخألوىاي ا,اخنيس يةامُاخِِمُااىلامكةاصاحلذةا

ِااخِف اا وىاومماا اأااجِكاعَاالاسااَةا ااجوداخِكرخماا ااماا اق ِااإاخِااُاُِمِااةاكماا اصا ا-5/273جمماا
ِىا)اا:ِتاق ىاا ا277 مُاِاِاخقساياعَالاخعا:اوه  اُفسرياذِكاصا   راا امُاعت داخعاأق

ُ اأزأااتاهااات اُواخيفتااا ىاعااُاُم كغ ااا األزخ ااا اوخ اااأقااِياخِقِ ماااةانيااا اُق م اا اوهاااَخامت ِ اااةا,اواا
ِه ا ِةاأااجع ِةاَْقاا ايِااإاوهااَخاِااجع أل همااا فااي الحقيقااة يااؤََّّلن إلااى أقاا ىاا اذِااكاِفضااتاِقاا

ِىاعَلاخِضَِ ااقصود القدرة َّمذلوب القوةَّاحد هو م ا.اوم امُاُهَإاأفضتاخِق



ِ اصاخآلْاارةاوقااجاهاا  اصاخأل اارا أ ااا أقااو   عباادي يااا)امثاهااباا اهااَخاصاخِااجنِ ايكِاا اُصااغَ
لل اايء كاان فيكااون أطعنااي أجعلااك عقااو  لل اايء كاان فيكااون يااا عباادي أ ااا الحااي الااذي َّل 

ا(اايموت أطعني أجعلك حيا َّل عموت
(اُ اخنياا مُاُأُِااإاخِ  اا امااُاخعامااُاخحلااااخِااََّلاااميااِاااىلاخحلااااخِااََّلاااميااِااا)و اُ اارا

ِما إامي الايا اأقا إاأت  اِو إاأتصراِو ي َناغ أةاِِساورخ ه امرملاكِ اااوهِاِ عاأسمعاِو
ِةا ُِإاق اخنا(اِق

 
 :َّيذكر ابن عيمية أيوا أن من كرامات األَّلياء إحياء الموعى 

ِىاصاا ِخايِقاا يآأااا ااخألنتِاا  امسااا َزمةاِصااجق ياوياااجقامااُاياااجق يا)ا :312 اك ااا رباخِغتاا
ِ اماَ اا األنتِاا  اُْاارا ِةاوخآلأاا ااخِاا اأتَااتاخعاهباا اُنتِاا  اقااجاأكاا مثاال إحياااء وهاا جا ااياِاا ِغت

الموعى فقد كان لغير َّاحد من األ بياء َّقد يكون إحياء الموعى على ياد أعبااع اَّل بيااء كماا 
أعباااع عيسااى فاانن هااؤَّلء يقولااون  حاان إ مااا أحيااى اهلل قااد َّقااع لذائفااة ماان هااذه اَّلمااة َّماان 

ُِلاعَالااالموعى على أيدينا َّلعباع محمد أَّ المسايح صاجأقغ ا اياُ ا ىياخعاخنيا يت مي نغا اهباياُو
ُِلامس َزم اِ صجأقإاعِسلاو مجخاملاأكُاقهاماعاُكاَأت م ايصا را أاةا ُأجأغ ايك  اا ِ  اخني

ِميا ااخناا(ِغت
ِخااصاوقاااا ىا ِهااااجاا:ا)318ا ُأضاااا اخِغتاااا ي نااااإااارأااااباُ اخعاْااااصاخألنتِاااا  ارصاااا ةصاااُ

ِخ اجاِاإا أا ااملا ِ اريهياواارأاباُ اماُا أا مياما اااأقاجراُ اأاأ،اِاإاغارياخألنتِا  اِاتاخِغاهللاخِ
أااأااهباا اغااريناماااُاخألنتِاا  اك َِصاا اوخِِااجانيِسااالاوياارقاخِت اارا,ايااب اهاااَخاملاأكااُاِ ااريامِسااالا

فجري خني  امُاِ اخألي ِعاوغرياذِكاماُاخآلأا ااخِا املاُكاُاِ اريااوك ن ق قاخِقمراوخِقر  اُو
 مجامُاخألنتِ  ا,اوك ِغ قةاخِ اِص حلاياب اَُاكاخآلأاةاملاأكاُاماَ ا اِ اريناوهاِاْارو ان قاةاماُا

 اه  (بإالف إحياء الموعى فا ه ائترك فيه كثير من األ بياء بل َّمن الصالحين خألرضا,ا
ا

ِخاااصاوقااا ى وااأقاااجراُ ااااجاماااُامكااااَيباخألنتِااا  اُ اأااااأ،امبااااتا أاااا ااا):ا323 ُأضاااا اخِغتااا
ِ اِااإاهااِاماُا أاا ااخألنتِاا  امااعاُنااإاااُصااتا ِ اِاأ اماا اأااأُ ِهياي اايامَرتياا ماا امصااجق خألنتِا  ,اُو

ِاام َقا ا َّإن كاا وا قاد ي ااركو ه فاي بعواها كاحيااء الماوعى  أ ااخاُت ااخىلاماتا أ ااخني تا



ِنإاصاَّعكثياار الذعاااأ َّال اااراب اخِقااار  اويَاارياخِت ااراوخن اااق قاخِقمااراأل اخعايضاااتاياا اأ اارك
ااخناا(خانتِ  اعَلاغريهيا

 
 :َّكذلك يذكر ابن كثير أن من كرامات األَّلياء إحياء الموعى 

ِراخألِرَةا:ا)اا3/372يفااخِتجخأةاوخِغ  أةا م اا ِ  اخِ ِ َكرناُِاِااإلِرخهِيُو عَِإاخِس مايَياأا
ُِلاعَلاأجاعِسلاعَِإاخِس ماانَِياوااخُِا  مجاوسِأ،اصاا ِ   ما َّقع من المعجازات خني

ا تهينا إليه من إحيااء  إهاالمحمدية من هذا النمط ما هو مثل هلك كما سيمعي التنبيه عليه 
كَاِياخِاَرخااِاإاوغاريااأموات بدعوات أمته سَِياخحلجراوخِ اجراوخنياجراعَِاإاُو َااُو و غ اخيف

اخنا(ااذِك
 

 :مات األَّلياء المكائفة بالغيوب َّيذكر ابن عيمية أن من كرا
ِىاصامغ   اخِسغةا يماُاهاِادو اعَاااخياياااإلخبار ببعف األمور الغائباةُم ا)اا:ا8/123يِق

مباتاذِكايََلاُهتاقاجرخاماُاذِاكاوصاُُتا ااُيباِكاراوعماراوعاما  اماُاخياياِأضاَ فاذِاكا
ِخاممُاأصَ اِصم مةاوااهياُيضتاُهتازم  يا ِس   في زما نا َّغير زما ناَّمثل هذا موجود ِو

ِااِا  ِ اخِغاا واِأضااَ فاذِااكاُو ِخاحيااج  ِااِاهرأاارةاوغري اا امااُاخِصاا  ِةاكاا ن و َأفااةاِااُاخِِماا  اُو
اا رةاااأسااغجناوا اكاا  اصا هرأاارةاأسااغجنااىلاخِغااهللايااَلاخعاعَِااإاوسااَياو َأفااةاُاا رةاأسااغجناُو

   كياخنيسغج

ِ امماا امسَااإامااُاخِغااهللايااَلاخ  َّقااد يكااون ممااا  عاعَِااإاوسااَياوماا اُْااياِااإاهااِاوغااريناقااجاأكاا
  كوئف هو به َّعمر رضي اهلل عنه قد أخبر بم واع من هلك

ِا  اُوْتا رهيامااتاماا اصا  كتااب الزهاد لإلمااأ أحماد َّحليااة وخِك اباخنيصاغفةاصاكرخما ااخألِو
ااإلَّلياء َّصفوة الصفوة َّكرامات األَّلياء ألبي محماد الإاال  َّابان أباي الاد يا َّالاللكاائي

رخماا ااعااُاَِااضاُُتاا ااُيباِكااراوعمااراكاا َِ  اِااُاخحلضاارماان ةااباُيباِكااراُويبايِ اا امااُاخِك
ِايناَُاضاُُت ع ما اُويباخِصا ت  اوعا مراخِاُاعتاجاقاِساوغارياها ا امماُاعَالاُعذايا مسَياخال
ِ اهاااِاخأليضاااتاماااُاُ اااجاماااُاخِصااا  ِةايضااا اعاااُا اااِساصاذِاااكامااا اأاااجىاعَااالاُناااإاأكااا مغاااإاِو

اخنا(اخالَف  



يمياااة جملاااة طيباااة مااان كراماااات األَّليااااء كماااا فاااي مجماااوع الفتااااَّى َّقاااد هكااار اإلمااااأ ابااان ع
اَّما بعدها من الصفحات  11/281
ا

 :َّيذكر السفاريني في أن الكرامة عجري في قلب األعيان 
ِخرايقا ىاصا ِخمااعاخألنا يجااوز أن عقااع َّلااو كقلااب العصاا حيااة َّكوجااود َّلااد ماان  )ا:ا293/ا3ِ
ِع ا امبااتاماا اخْا صاِاإا.  غيار أب ِزاوق خِغاهللاياَلاخعاعَِاإاوساَيامااتاخِقار  اخَِذااِياوااجيا

اخََِّلاهِاُعذياخنيَجزخااُوْصاخألأ ا
ِن َّهاذا غلاط مان : قاا  اإلمااأ الناوَّي  . وقا ىاقاِاماخِكرخما اايا صامبااتااه ِاةادعا  اوحنا

 اه ( . قائله َّإ كار للحس بل الصواب جريا ها حتى في قلب األعيان
ِخعجنااوق ىاسَ   اخََِم  اخَِزاُِاعتجاخِس م ِماُقس ما)اا:ا1/118صاق ا:وخََِ

ِخرباعَِ  األ  اِِس امُاكسباخَِ ملاهب ا:اُ جه اا اخِضرورأ ااواا 
اخِغذرأ ااوأا رباخألنس  اعَِ  اِقجُرإاعَلاَتصَِ  اِ ِ ستبااِِ  ا:اخِا يناا
وهاااااِااأ اخيَق ا اخعاياِ يامااُاغارياضاارورةاواانذاراعلاوأ يمنحهااا األ بياااء َّاألَّليااء:اخِا ِاتاا

اإاهارفاعذااِياا:ُ اج  اُهارفاماُاخآلْارا:اضاِر  ا وهاِاخََِايامبا اأ ََارياِ ِاَخااوخِصاف ااِو
ِخىاخِغ هااائةاعغاااإاياااب ا اااج اعغ ااا اُمااارامك ساااباكااا  ا ِخرباعَِاااإاصانفساااإاوااعَااالاخأل ااا واا ااا
ِىاعَِاإاخِسا ماِا ا ِخرباعَِإادو  اوكفلاِإاهري اصانفسإاوهاااك ب ماجاخِا اأَ مسا  اخِرسا خِا

ِخرباياب اخِغذارااىلاخعاأجَّلاهف  ِخرباعَِإاألنإاْرياماُاخِاا ع إاألم إايكيامُاهرفاعذِيااا 
ِرا يضاتاماُاكاتانَاِيارو ا يناُواهسام يناوقاجاهَاتازأا دةاعَالاخألها ُهرفامُاكاتاهارأ اُو
ِخ اخعامااُا ِخىاوكااَِكارضاا ألنااإاُعذاايامااُاُ اأق ِااتاِااإاعمااتامااُاخألعماا ىاُوا اا ىامااُاخأل اا

ِخرباعَ اِإاُيضتام اُع ِ إاواا 
ِماا  مِةاأك  اهب اعم اصاخِقَاِرباا:خِضررباخِا يناا فيرى أحدهم بعينيه من الغائبات ما عَ

لم عجر العاادة بساماع مثلاه َّكاذلك ئامه َّمساه َّلمساه َّكاذلك يادرك بقلباه علوماا متعلقاة 
َّمانهم مان يارى المالئكاة َّال اياطين وقجاُرىااِارخهِيامَكاِااخِسام وخااوخألرضااباألكوان
ئية بال ينظار إلاى ماا عحا  الثارى َّمانهم مان يارى الساماَّات َّأفالكهاا َّكواكبهاا َّالبالد النا



َّئمساها َّقمرهاا علاى ماا هاي علياه َّمانهم مان يارى اللاوح المحفاوظ َّيقارأ ماا فياه َّكااذلك 
اايسمع أحدهم صرير األقالأ َّأصوات المالئكة َّالجان َّيفهم أحدهم منذق الذير

قص ه ذىا ْرأُاُو دن هياُو ياومُاأ ُاخعايم اِإاماُامكارماا اخعاأفَاتايست   امُاُعزهياُو
 خنا(ام اأ   ا

 
ا
ا
ا
ا
 
ا



 الإامسة المسملة
 ( 5)  خرقة التصوف َّاَّل تساب إلى طريقة

ِااخِف ااا وىا مااا اِتااا واخالرقاااةاخِااا اأَتسااا  اا:يصاااتا)اا:ا11/310قااا ىاخِاااُاُِمِاااةاكمااا اصاجممااا ُو
خنيَ ايةاماُاه اةاخِك ا رباوخِساغةاَِضاخني  أداخنيرأجأُاي َناِِسا ا اُياتاأاجىاعَِ ا اخِجاِاةا

كااُاط ةفااةامااُااخني ااأْرأُاُروخا ِ  اخنيرأااجأُاِو كاااراخني ااأْرأُاأَتساا ِ اُو وااكاا  اخني اا أداخني قااجم
ِنا اذِكاوخس  ت

ِِا اوقا ىا ا اساغ ا وقجاخس جىاَِض ياِأ اخِغهللاُِتساُماْ ِجاِغ اْ ِجاُِاساَِجاِاُاخَِا  ا 
ااجا ِااأرضاخحلت ااةايَ ااَخاْ طت اا اِااَِكاخَِساا  ااوخِسااغ اَِساا  اخحلت ااةاخحلسااُاوك ناا اقااجاِو

ِخاُأض ااحبجأتاخِيدةاخِ انساج   اخماُرةاَِغاهللايساأِإااأ ها اَِاضاخِصا  ِةايأع ا نااأ ها ا وخس جِ
ِ اكفغ ا اا اوق ىااُردااُ اُك

ِنااإايااب ااع اا  اخِرهااتاِ ااريناماا اأَتساااإااا ِهااإاخِاااََّلاأفََ ااِساصاهااَأُاخحلااجأا ادِِااتاعَاالاخِ ِو
اِساكبع  ةإااأ نام اأغف َإاوخَْا ِربامُاخِغهللاعَلاوهإاخِيكةاكأَْاهَرناعَلاوهاإاخِيكاةاِو

ِةاعَاالاوهااإاخني  َِااةاوخاق ااجخ ا ِناَْااعا,اهااَخاكَتاا وا ااِرباُواقَغساا ِهاا كااُاأ ااتإامااُاَِااضاخِ ِو
ِ  ا ِاأااةاوخِكرخمااةاو ااَخاأسااام ِنااإاكأ اا اهااَ راوع مااةاعَاالاخِ ِِ ِ اا اعَاالامااُاأ خنيَااِياخِاا اخيََ

اُ رأف ا
يته أن يجعل من جنس المباحات فنن اقتارن باه  ياة صاالحة كاان حسانا مان َّهذا َّ حوه غا

َ ىلايَِساخألمراكَِكااهذه الجهة م اهَتاذِكاسغةاوطرأق ااىلاخعاست  نإاُو اُو
َّأما ا تساب الذائفة إلى ئيخ معين فال رياب أن النااس يحتااجون مان يتلقاون عناه اإليماان 

علقاااه عاانهم التااابعون َّبااذلك يحصاال اعباااع َّ اَّالقاارآن كمااا علقااى الصااحابة هلااك عاان النبااي
السااابقين  األَّلااين بنحسااان فكمااا أن الماارء لااه ماان يعلمااه القاارآن َّ حااوه فكااذلك لااه ماان 

ايعلمه الدين الباطن َّالظاهر 
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ِذامُاخِقر  اق ىاَُ ىلاا  ِخاعَلاخِ رأقةاألسقِغ هيام  اغجق ا:اا)ااخِ رأقةامص َ امأْ ِخاخس ق م ِ (ااُو

خسيانيغ جاخ جاخَِ ري اصاخِ زكِةاوخألورخداخَْاهب انفسإا ىتاويتا:ا)اوخِ رأقةاصاخي  حاُهَ  اها
ا(ااايِغسباهَخاخنيغ جااِِإاوأَرفاِ مسإَُ ىلااىلاخعا



وااأ َاا اذِااكاصاهااخصامَاا اوااحي اا  اخإلنساا  اصاذِااكاُ اأغ ساابااىلاهااِدامَاا اوكااتا
عم ِاإاو  ا رنامُاُي داغرينااي دةادأغِةاهِاهِخإايِ  ا ِخِاإاُو وكتامِ اوياتااىلاخإلنسا  اماُاُق

ِخاخالَف  اقرن اَِجاقر ا ام اخن فعاِإاصادأغإاي ِاهِخإامُاهَناخيف ةايسَ اخألمةاهِ
ِخىلاكااتا ِخىلاعَالام  َِ اإاوأَا دىاعَالاذِااكاِاتاعَِاإاُ اأا اِساأل اجاُ اأغ سابااىلاهاِداأاا ِو

ِىاماُا ِا ِخاوغاريهياوااخياصاُ اجخامبزأاجامُاك  امُاُهتاخإلمي  اومُاعرفامغإاخِ ق عاخِ اِ
ِِإاعَِااإاوأفضااتامااُا ِخنايِقااجمامااُاقااجماخعاَُاا ىلاورساا قاا ِخاااااااذخا  ااراِااإامزأااجاامي نااإاُو ماا

ِِإا اخنا(ايضَإاخعاورس
ِااخِف  وَّلا  :األسماء التي قد يسوغ التسمي بهاِتا)اا:ا2/513وق ىاكم اصاجمم

أَّ إلاااى ئااايخ كالقاااادري ,اكااوخِ ااا يَااوخحلغتَاااامااااتاخن سااا رباخِغااا وااىلاامااا ماكااا حلغفااوخنيااا ِ
واىلاخألمصاا راك ِ اا ماا,اُواماااتاخان سا ربااىلاخِقت ةااتاك ِقِسااااوخِِما ين, َّالعادَّي َّ حااوهم
ِخ اهباَناخألمسا  اوااأَا دَّلاعَِ ا ا,اوخَِرخقااوخنيصرَّل ِزاأل اجاُ اميا  ُاخِغا واهبا اوااأا ي اجيا

اخنا(اك  اااِتاُكرماخالَرياعغجاخعاُُق هيامُاَُّلاط ةفة
ا

 بعف من لبس الإرقة أَّ ا تسب لذريقة 
 من األئمة الم هورين

ِداهاااِا ِخااخِااََّلاأقاااتَ يامااُاُْااا طت ياهباااَناخِرساا ِةاةماااةخألَِاااضاذكااراوخنيقصاا واااي ِاااَأُاِتسااا
ِ اكارة اخالرقةامُاخألةمةاااحيص

ا
 :اإلماأ الموفق ابن قدامة الحنبلي صاحب المغني 

ذكاراخإلما ماخِاُاخنيَقاُاصاطتقا اايقاجالقاادر الجال اي لبس خرقة التصاوف مان ال ايخ عباد ا
ِا  ا ا ِيارياخِاُاقجخماةا:اا595خألِو  ِاتاُساغجا,اُ اساغجناصاِاتساْرقاةاخِ صاِفامياراعاياخني

ِيارياخِاُاقجخماةا ِخسا ااعاُاخني خُِاخنيَقُاِستإاَِخرقةاعُاُيباِكراخحلغتَااعُاهِخإااسا  قاخِ
اُاخِ ِداعتجاخِق دراخيفِ يناع
اااا



 :د الغني المقدسي الحنبلي صاحب الكما  في عراجم الرجا  اإلماأ عب
َوَِتماااقا ىالبس خرقة التصوف من ال يخ عباد القاادر الجال اي  أيواا  صا(اهااا938اا)اخِ

َغت جاخأل َاجاصاُارخهياُيا  رباخإلما ماَُ َاجا
ا:ا[اِاُاقجخماةا]اقا َىاخنيَِي ارياا):اا3/191خني ا و ِتست

غَا اُنَ اوخحلَ يهظواعتتجاخِ ا اخالرتا ا ماعتتاجاخِقا دهرا,اوخها  َغ اعَِتاإهاِ ِفقهاإها,اَومسَت قاةامهاُاأَاجهاهاِتداخإلست
اِِتَةا َ َرامختس ت ريامهُا َِ ُهإهاغِات ا(ا3)اخنا(امهغتإوا,اوخن فََغ اِص َت هإها,اوملتانوجت

 
 :سلذان العلماء عز الدين بن عبد السالأ 

و كالا)اا:ا8/315اِاُاخِساتكااافااطتقا ااخِ ا يَِةيلبس الإرقة من اإلماأ السهرَّدي 
ِن اصامصغ اِإاذكرايِإاسريةاخِ اِداعازاخِاجأُا خِق ضااعزاخِجأُاخ ك رَّلاخُِاْ ِباخألمش
ُ اخِ ِداعزاخِجأُاُيىتامرةاِ ا امثا  راِإاُنإاْ أايغ دىاصامصراوخِق هرةاعَلانفسإامُا

اُيىتاِإاي  اِكَخاي اأَمتاِإايبنإاْ أااا
ين لاابس خرقاااة التصااوف ماان ال اايخ ئااهاب الاادين الساااهرَّردي َّهكاار أن ال اايخ عااز الااد

وذكراُنإاك  اأقُراِ اأجأإارس ِةاخِق ريَّلاي ضرنامرةاخِ ِداُِِاخَِت واخنيرسااانيا ااَّأخذ عنه
قجمامُاخإلسكغجرأةااىلاخِق هرةايق ىاِإاخِ ِداعزاخِجأُاُكَياعَالاهاَخاخِفصاتايأْاَاخنيرسااا

ِخاهااَخأاا كَياوخِ ااِداعاازاخِااجأُاأز اا اصاخحلَقاا ِىاخمسَاا خِكاا ماخِااََّلاهااِا ااجأتاع ااجااةاوأقاا
إ  خنا(ااَّقد كا   لل يخ عز الدين اليد الذولى في التصوف َّعصا يفه قاضية بذلك,اِِر

 
 اإلماأ ابن الصالح

ِطاا َّلي في لبس الإرقة  :قا  ابن الصالح):ا12ُأأِجاخحلقِقةاخََِِةا اك  ِإااصق ىاخِسِ
ق ىاَُْااخالرقةاالحسن المؤيد بن محمد الذوسياسناد عالي جدا ألبسني الإرقة أبو ا

مُاُيباخِألسَجاهتةاخِر ُاخُِاُيباسَِجاعتجاخِر ُاُِاُيباخِق سياخِق ريَّلاق ىاَُْاا
خالرقةامُاهجَّلاخيباخِق سياواهِاَُْه امُاُيباعَااخِجق قاواهِاَُْه امُاُيباخِق سيا

ِأإاخِغصرخِ ذَّلاواهِاَُْه امُاخيب ِكرادِ اُِاه جراخِ تَااوااخِرخهِياُِا مجاُِا 
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ِخنغ امُاخحلغ َِةارس ِةاصاا  تَضااْ ا(مُاِتساخالرقةامُاخحلغ َِةا)اِو



ااوا هِاَُْه امُاخيفغِجاواهِاَُْه امُاخِسرَّلاخِسق ااواهِاَُْه امُامَروفاخِكْر
هِاَُْه امُادخوداخِ  ةااواهِاَُْه امُا تِباخَِجمااواهِاخَْه امُاخحلسُاخِتصرَّلا

ا.اواهِاَُْه امُاعَلاُِاُيباط ِباواهِاخَْه امُاخِغهللايَلاخعاعَِإاواسَيا
ِ اِتساخالرقةاغريام صتااىلامغ   ناعَلاهرطاق ىاخ ِساِق دحايِم اُوردن ناك ُِاخِص حاِو

فنن المراد ما عحصل به البركة َّالفائدة باعصالها بجماعة من ُي  رباخحلجأتاصاخألس نِجا
ااخن(السادة الصالحين

 
 اإلماأ ابن عيمية

ا ارهب اه ر اص اخِص درة اخحلري اطرأري اجمَة ا)ص اا(17 )ا(ه1293سغة اذكر  مجاخِ ِد
ا ِج يناسغجاخِ يظاخحل ا)فقا  ابن عيمية في الفقه الحنبلي َّالذريقة القادريةخإلم م ُ تتغ ا:

اخإلنص ف اُرخد اذِكانيُ اِِ ض  اخِسغج اهَخ ان ر اخإلم م, اسَِم  ااق ى اُِ ا مج اُِ  مج
ا اخِرودخين اا120ص اخحلغتَا)مُ اخِفقإ اسَسَة مع  [أي الفقه الحنبلي] أخذعها(:  ر
اخِجأُااالقادريةالذريقة  اوعم اُ اعتجاخعا مجاِجر اعَم  اصازم نإ اخحلغ َِة اعُاقجوة اذن 

ِزا ااأرَّى الفقه َّالذريقة القادرية :فقا خِتَت  اخِص حللاوك با اسَسَ إا وغري  امم اجي
ِي ةلاخنيفَ لا عُاهرفاخِجأُامِسلاُِاا,وع اروخأ إاعُاهِداخإلس ماخِ   رباُِاعَلاخِ

عُا,او  اعُاوخِجناجنياخِجأُاُِامفَ ,اوىاوعُاخِق ضااِره  اخِجأُاُِامفَ س ملاخحلج 
عن عبد اهلل بن مفلح ,اعُاهجناهرفاخِجأُا,وخِجناخِق ضااِره  اخِجأُاي  باخِفرواا

وخألوىاعُاهجناق ضلاخِقض ةا  ىاخِجأُاخنيردوىاعُاخِ قلااةَّال يخ عقي الدين بن عيمي
, ئمس الدين بن أبى عمر عن عمه موفق الدين بن قدامة َّالثا ي عن ,اسَِم  اُِا زةا

عُاخإلم ما,ااَّهو َّالتقى بن حمزة عن قذب المذهبين موَّل ا ال يخ عبد القادر الكيال ى
ِان اخحلسُاُِا  مجا, فِظاُ اخال  رباعُاخِق ضااُ اأََلا ِان اُ اِكراعتجا,اعُام م

عُاخإلم ماخنيتجتاُ اعتجاخعاخ جاُِا,ارزوىاعُاُ اِكراخني,ا مجاُِا مجاخال ىا,اخَِزأزا
 مجاُِا غتتاعُاسفِ  اُِاعِِغةاعُاعمرواُِادأغ راعُاخُِاعمراوخُِاعت وارضااخعا

ِىاخعايَلاخعاعَِإاوسَي أي إن ابن عيمية اخذ الذريقة القادرية َّالعلوأ ,اعغ م اعُارس



رضي اهلل  يد القادر الكيال موَّل ا ال يخ عبَّالفقه عن موفق الدين بن قدامة عن 
اخن  لاك ماخِ ِدا مجاخحل يظ(عنه
امقجساِو ِر  اه اخحلغ َِةا(3)َمس  رق اومجرسة اخحلغتَا اخنيَهب ادرخسة اص ا,خني خصص

ا7)امق ا اااران ( ا1970ع م ام ِخ  ِخ اا(ابن عيمية صوفي من الذريقة القادرية)َِغ وعغ
ا(8)أِس اُِاعتجاخ  دَّلاخحلغتَاإلم ماُ اخ:ا)ومم اه  ايِ  (االمدرسة الحنبلية َّالتصوف)

ِ اسغة  ضمن ابن عيميةاخإلم مَاا9(بدء العلقة بلبس الإرقة)اخمسإاِإاك  ربااذكراصاه909اخني 
ا.امع غيره من ئيوخ الحنابلة القادرية سلسة الذريقة

هااا738خُِاُِمِةاعُاهاا731خُِاخِقِيا...):اك ِ   خالرقةاااسغجاهَخاخُِاعتجاخ  دَّلاذكروا
اا383خُِاُيباعمراخُِاقجخمةااعُ ِيرياخِجأُاخُِاقجخمةعُاها اا330م عمراخُِااُيبعُااها

اخن(هااا331عتجاخِق دراخيفِ ينااعُاخِ ِداهاا307قجخمةا
ِناخُِاقجخمةاخالرقةا)(ا:اهاا793)خُِارهبااق ىوا:ا)خنيس  رقاامثاق ى وقجاَُْاُِِاعمراُوْ
اخن(عتجاخِق درانفسإاخِ ِدامُ
ا اخِس ِريق ىاخنيس  رقامث اصا): اُِمِة اخِ يأزأة)وق ىاخُِ اخنيس ةت اوهاا( خِذ هرأةاصا  ِطة
ااجم ريِ ا(12 /1171)ِرقي لبس  الإرقة المباركة لل يخ عبد القادر َّبيني َّبينه ):

ااخن(اثنان

                                                
ِر امقجساامس  رقاا(3  خصصاصاك   امواا,خنيس  رقاهغرَّلااوس اَِمُاُ ممُاُيتاِتغ يناه

ِردرخسةاخِرتخ اخِسَفااُوةم إا ا, ََرياِ ُِاُِمِةأم ااُوس  ذناُِصرياِجرخسةا,ومجخرسإاعَلا  َ اخَِص
ِر اوا  جرخسةاُرخ اخُِاعقِتِاُِصريه
امُامَ قلاُهتاخحلجأتاخِسَفااعَلاا(7 ِذ ِر امقجساامأْ امُامق  ف اامُامق اااه اذكرن ن م 

 خانرتن 
هِاغرياخُِاعتجاخ  دَّلاَُمَِاخُِاُِمِةاي  باخِص رماخنيغكااي َخام أْراعغإاوذِكاخمسإا مجاوهَخاا(8

ِس  ِىاخِاخمسإاأ ِيِةاَقجأةوهِا غتَااصاخِفروااخِفق ِةاوخألي  وق درَّلاخِ رأقةاخِص
ا)ارس ِةا(9 اخََِقة اِج  ِس اُِاعتجاخ  دَّل( اخِرخزَّلاَِمل  اضمُارس ةتامُاخِرتخ ااطتَ اصاِِ دخر

ِصاع ما ِرا مجاعتجاخعاخِقج  ا1532خِص ِ اخِا مرَّل,اوخِجك  ِراا س  اذن ذكراذِكااها,اِ  قِرياخِجك 
ِىمقتِا)عتجاخعاخِت  طااصامقجمةاَتقِقإاِك  ربا ِىامُاعَمااخيفجىاوخألي ا(33 ا)اا(ىاخنيغق



َكرصانفساانقتأِس اخُِاعتجاخ  دَّلاُ اا:ُأض اوذكراخنيس  رق عُاخُِااخِك  رباخِس ِرياخِ
َّصل  الذريقة التي أئار ُو جاطرق  اخِ اهب انقَ ااِِغ اوعاخحلمجا):اُنإاق ىان يراخِجأُ
عالأ َّأحد م ايخ اإلسالأ عقي الدين أبو العباس أحمد بن عيمية رحمه اهلل إليها بقية األ

مُا َ  ياخِ ِدااَّقد كن  لبس  خرقة التصوف من طرف جماعة من ال يوخ :قا 
ِرا يأهتاخِ رقاطرأرياسِجَّلاعتجاخِق درا:اوق ىامرة,اةعتجاخِق دراخيفَِااوهااُهتاخِ رقاخني  

اخهاا(خيفَِاار ةاخعاعَِإ
هغ ياك ماِصم ماخُِاُِمِةاصاُضَِ اسغجاخالرقةااىلاخِغهللايَلاخعاعَِإاو ِإاا:فنن قيل
نإاِِسااس  ت هب امس غجاهرعا,اوسَي ايكِ اأَتساَِجاذِكاخالرقةل,اُو

ةاعَلاستِتاخان س رباِ رأقةاوهِام اأس  سغإاخُِاُ اهغ يايرق اِ اِتساخالرقا:فالجواب
ِ  اقجادىاعَلاخس  ت هب ا,اُِمِةااذخا سغ ايِإاخِغِةاكم اُقجم ِو اُص ِ اسغجاخالرقةاوك

اخُِاُِمِة اأغكرن اخِجِِتاخِ رعااوهِام  ِساعَلا, ي ال يةاُ اسغجاخالرقةاعغجناضَِ اِو
ا كغإامعاذِكاأس  سغ  ااذخ وهغ يا ْرو امُا,ا سغ ايِ  اخِغِةخس  ت هب ادِِتاهرعااِو

ِه اُيك اكم اُقجماعُاخُِاخِص ح ألنإااا,اُهتاخََِياأرو اضَ اسغجاخالرقةاومعاذِكاِتس
اُ زماِ اضَ ااسغ ده اوخس  س   ا

 

 :اإلماأ الذهبي 
ِىاخإلما ماخِاَههللا,البس الإرقة من اإلماأ ضياء الدين األ صااري عان اإلمااأ الساهوردي  أقا

ألبسااني خرقاااة التصااوف ئااايإنا المحااادث ا)ا:ا33/277سااارياُعاا ماخِغااات  اصاعااُانفسااإاا
ُِتسااغِ  اخِ ااِداهاا  ربا:ا,اوقاا ىاابالقاااهرة األ صاااريالزاهااد ضااياء الاادين عيسااى باان يحيااى 

ِخرفاخنيَ رفا]اخِجأُاخِس روردَّلا اخنا(امبكةا,اعُاعمإاُيباخِغجِب[اهِاي  باع
لبسا  الإرقاة بالقااهرة مان ال ايخ ضاياء  َّقد:اقَ ا)اا:ا1/5389وق ىاصاُ رأداخإلس ما

ُِتسغِ  اخِ اِداها  رباخِاجأُامبكاةاصاساغةا:اوق ىااالدين عيسى بن يحيى األ صاري السبتي
اخنا(ستعاوع رأُاوس م ةةا

ِْإاقاا ىاخِااَههللا عِساالاِااُاحياا ىياِااُاُ ااجاِااُا)اا:ا123وصانسااخةا اا3/87وصامَجااياهااِ
ِداخإلماا ماخِفقِااإاخبااج اخنيفِااجاضااِ  اخِااج أُاُِااِاخ ااجىاخانصاا رَّلاخني ااريباخِساات اخِ اا يَاامسااَ



ِص مبكاااةاساااغةاساااتعاوع ااارأُااَّلااابس فيماااا هكااار الإرقاااة مااان ال اااهاب الساااهوردي...ااخِصااا
اخنا(اافلبستها منه

ا
 :اإلماأ ال وكا ي 

صاُر ااةاا:وماا اَِااجه اا503/ا1قاا ىاصاخِتااجراخِ اا ِعا, علقاان الااذكر علااى الذرقااة النق اابندية 
ِه رباُِا ا مجاه كراخحلس امُاقتتاخألماخحلسِ امُاقتتاخألرباخِسِجاعتجاخِ

َّهااااو جااااامع بااااين علاااام األديااااان وكاااااراخُصاااا ِإايباا1325وقااااجماعَِغاااا ااىلايااااغَ  اصاسااااغةا)ا
قاجاعارفاكااريخاماُاخِات داااَّاألبدان جياد الفهام فصايح اللساان حسان العباارة حسان اإلئاارة

ِك ا اكمصراوخِ  ماوخَِرخقاوخحلرم اودْتااىلاخِاروماديَا ااوخُ عِ  ا اومَ صاتاََِما  اخِات داُو
هَ اا اِأ سااُاخألْتاا رامااعايااجقا جااةاوَتااراَِصااجقاوك ااباا امااُا ُوْيناا اعااُاهااَناخِاات داُو

اهَرناِغذياي ةريارخةريااا
ِ امااُاهتاا ىا ومااُا َااةاماا اْيناا اِااإامااُاْااياعجِااباونتااأاغرأااباوهااِاُنااإاوهااجاصاهتااتاقِساا

نااإاُدرياخإلماا ما مااجاِااُاامس عِااتاخِ اا مارهااتامااُاخيفااُاأقاا ىاِااإاق ضاالاخيفااُاوخمسااإامش اا ِر اُو
ْاااَاعغااإاي ْينااا اياا  باخِرت اااةاقاا ىاُْينااا اخِسااِجا ِااُاعتاااجاخعاخألأاااجأُااامس عِاااتخِتخاا رَّلاُو

هكَاانستةااىلاقرأةاِ ِروماق ىاُْين اُ جاُِا مجاخنيغِ انزأتادم رياخِ ا ماقا ىاُْينا اعتاجا
ِر اق ضااااال خيفاااااُاِصااااا ِ اخِتخااااا رَّلاعاااااُااخِ ااااا اِاااااُاامس عِاااااتاخِغ َِساااااااعاااااُاخِق ضااااااامش ااااا

 اه (  َّقد علقي  عنه الذكر على الذريقة النق بندية ...خِتخ رَّل
 

 اإلماأ حسن البنا
ِةا ,ال ااااهليةلحصاااافية كاااان مواضااابا علاااى أَّراد الذريقاااة افقاااد   َكرخااخِاااجع قااا ىاكمااا اصامااا

ا: الذريقة الحصافية):ا19 اوخِجخعِة
ماُاااَّن اهلل ععالى عقاب صاالة الع ااءيذكر  ير رأي  اإلخوان الحصافيةَّفي المسجد الصغ

ِرادرواخِ ااااِدازهاااارخ ار ااااإاخعاِاااا اخني ااااررباوخَِ اااا  ,ا ِخ تاااا اعَاااالا ضاااا كااااتاَِِااااة,اوكغاااا ام
فاجتذبني حلقاة الاذكر بمصاواعها المنساقة َّ  ايدها الجميال َّرَّحا يتهاا الفياضاة, َّساماحة 



ِخضاَ يا ا ا اخِصاتِةاخِهؤَّلء الذاكرين من ئيوخ فواالء َّئاباب صاالحين صا  راخِاَأُا,اُو
َ ىل,ا ِهياذكراخعاُت رياُو ِخاعَِ ياجمَس ياِِ  رك ا.اافواظب  عليها هي األخرىخق  م

 ِ ِخ اخحلصااا يِةاوماااُاِِاااغ ياخِا  اااةاخنيقاااجم ااا اهااات رباهااا ا اخإلْااا ِطاااجااخِصااا ااِِااا اِو :اُو
ِ اخِااَأُاا خِ ااِداهااَهللاخِرهاا ىاوخِ ااِدا مااجاُِااِاهِهااةاوخِ ااِداسااِجاعاماا  ,اوخِ اات  اخِصاا حل

ِخ  ماااجاُيغاااجَّلاخِاااجمِ طااويااا وَّلاُيغاااجَّلاخِصااا وَّلاوعتاااجا:اُقاااررباخِاااَخكرأُااِِغااا اصاخِساااُاكااا ن
ضاااارخهبي وصاهااااَناخحلَتااااةاخنيت ركااااةاخِ قِاااا األوىاماااارةاِ ألساااا  ذاُ ااااجا.اخني َاااا ىاُيغااااجَّلاسااااغكت,اُو

ِخ اخنيسَم اا-خِسكرَّلا ا.ايك  ا َخاخَِق  اُ رناخِت ِقاصا ِ ةاكتامغ ا-وكِتاخإلْ
ِ اِااإاُهااتاوقااعاصاُعماا قاومغااَاذِااكاخحلاا اُْااَا خسااياخِ ااِداخحلصاا صاأاارتدداعَاالاخألذ ايِكاا

خِقَباُوَْاخِ ِقاوخحلغ ااىلارؤأةاخِ اِداوخيفَاِوااِِاإاوخألْاَاعغاإاأ جاجدا ِغا اَِاجا ا ,ا
ِخِاجاقاجاوضاعاَّأخذت أَّاظب على الوظيفاة الرَّحياة صاباحا َّمسااء,  وزخديناهبا ااعج ِا اُ اخِ

ياااِ   ا َِااا اُقرأتاا اماااُاخأل  دأاااتاخِصاا ِ ةاومسااالاهاااَنااعَِ اا اََُِقااا اِ ِفاا اهااا  ايِاااإاِأدِااة
ِأراخأليئاااجةاخِزكِاااةاِأدِاااةاُذكااا راخِرزوقِاااةاوملاُكاااُاهاااَناخِِ ِفاااةاُكااااراماااُا أااا ااماااُا خِرسااا ِةاُغااا
خِك اا رباخِكاارمي,اُو  دأااتامااُاُدعِااةاخِصاات حاوخنيساا  اخِاا اوردااصاك ااباخِسااغةاُقرأتاا ,اِااِسا

خِفَساافِةاُواخَِتاا رخااخِااا اهاااااىلاخِ ااا   ااايِ اا اهاائاماااُاخألِفاا ظاخألعجمِااةاُواخِرتخكِاااب
ِخا ا.ُقرربامغ  ااىلاخِجع

َّهاااو ئااايخ وصاهاااَناخأل غااا  اوقاااعاصاأاااجَّلاك ااا رباخنيغ اااتاخِصااا صاصامغ قااابا ساااغ اخحلصااا صا
ِهاا رباخحلصاا صامااجاخعاصاا-االذريقااة األَّ  ووخِااجاهااِخ  اخحلاا  اخِسااِجاخيفَِااتاخِ ااِداعتااجاخِ

ِصا-عماارناونفااعاخعاِااإا مااُا اا دىاخآلْااارةاا17وملاُرنا ِاااتاك ناا اوي ُااإاخالمااِسااوخِااََّلاُاا
خ جرأة,اوكغ ااذاذخياصاسُاخِرخَِةاع ارةايَاياُه ماعاِاإاعَالاكاارةاُارددناعَالاخِتَاجاا1238

يأقتَا اعَالاخِقاارخ ةايِاإاوعريا امغااإاكِا اكا  اخِسااِجا ساغ ار اإاخعاع نياا اُزهرأا اُفقاإاعَاالا
ِماخِجأُادرا ضاَعايِ ا امَهباخإلم ماخِ  يَااودرواعَ ثام علقاى بعاد خسةاوخسَةاوخما ألامغ ا اُو

هلك الذريق على كثير من ئيوخ عصره, َّجد َّاجتهاد فاي العباادة َّالاذكر َّالمداَّماة علاى 
وكا  اريقاا ؤنا.ا اىتاانااإا اجاُكاااراماُامارةاوكاا  اأَ مارامااعاكاتا جاةاخكاااراماُاعماارةاالذاعاات

دخ اخِفارخةض ِىاعَلاط عاةاخعاُو أغ اُق ِ ام اُر ِِ ِخياتامغاإااُوي  ِإاأق وخب يذاةاعَالاخِساغُاوخِغ
اخن(...وقجاكيااسغإاونِ اعُاخِس  ا ىتاصا ْراُأ ما ِ ُإا-ر إاخعاا-



َكرخاا35وقاا ىاخِ ااِدا سااُاخِتغاا ا  ا-ر ااإاخعاا-و ََاا امََاارياخِقَااباِ ِ ااِدا:ا)مااُاخنياا
ِخعااجام ِراويِ اا امااجيُاخِ ااِداوضاارحيإاوق ِااةاِااجمغ  سااججنا ااىتاخِ  قاا امبجرسااةاخنيََماا اخألِو

فكن  مواظباا علاى الحوارة فاي مساجد التوباة فاي  خََِّلاملاأكُا ا ِغَخي,او اَِجاذِك,ا
يناخَِتاااجااكااال ليلاااة ِخ ايَريااا اُناااإاخِرهاااتاخِصااا حلاخِ قاااااخِ اااِداِساااِ وساااأِ اعاااُامقاااَجماخإلْااا
,اووعاااجيناِأنااإاساااِقجم اَِساااِجاعتاااجافرجوعاااه أن يااامهن لاااي بمخاااذ العهاااد علياااه ففعااالخِ اا هر,ا

ِرن ِهاا رباعغااجا ضاا َّلاام أكاان إلااى هااذا الوقاا  قااد بايعاا  أحاادا فااي الذريااق بيعااة رساامية ,اخِ
 .َّإ ما كن  محبا َّفق اصذالحهم

ِه ربا ِخ اِاَِكايكغا اهاجأجاا-نفعاخعاِإاا-و ضراخِسِجاعتجاخِ ِراُوْ اريناخإلْا اىلادمغ 
ُِاإاُ اأقاجم اَِ اِدايفَات,اوكا  اذِاكا يناوره ِخِجاخِ ِداِساِ خِفرحاهبَخاخِغتأ,اوذهت ااىلاخِ

ِماعقاا خ جرأااةاواذخاملايااا اخِااَخكرة,ايقاااجاكااا  اا1251رمضااا  اساااغةاا5بايااا ةاخَِصااراماااُاأاا
ِماخأل جا ِخيرياأ  حيث علقي  الحصافية ال اهلية عنه َّأدبني بمدَّارها أ

ِه رباْرياخيفزخ ,ا فقد أفادعني صحبته أعظم الفائادة َّماا علما  وهزىاخعاعغ اخِسِجاعتجاخِ
امتااااز فاااي ئإصااايته َّإرئااااده َّمسااالكه بكثيااار مااان  علياااه فاااي ديناااه َّطريقاااه إَّل خيااارا, َّقاااد

ِراوخِ  اارراماااُا:االإصااا  الذيبااة مااُاخَِفااةاخِك مَااةاعماا اصاُأاااجَّلاخِغاا و,اومااُاخيفااجاصاخألماا
ِخ اُكاا  او اجناُمامااعا َكراُواخِ  عاةاُواخِ َتااجاسا يارفاخألوقاا ااصاغارياخََِااياُواخِا ََياُواخِاا

ِخ اوياا ِهِااإا اا ا اخإلْاا ِخنااإاومرأجأااإ,اومااُا سااُاخِ  ِةاوخِفقااإاوط عااةااْ ري ياعمَِاا ااىلاخألْاا
َّأهكاار ماان أساااليبه الحكيمااة فااي التربيااة أ ااه لاام يكاان يساامح لإلخااوان المتعلماااين أن .اخع

ا.خن(...يكثرَّا الجد  في الإالفيات أَّ الم تبهات من األمور
ِةاوخِجخعِةااىلاُ اق ىاصا َكرخااخِجع وخس مراايَ غ اعَلاُ سُا  ىاِ اِخغ ا:ا)(33 )م

غا اخِساِجاع ِخ اخنيساَم اوخن  ارا,اوكا  اِاإايِ ا اُرَّلاِو ِها ربا اىتاُن ائ ا َِا ااخإلْا تاجاخِ
أاإ,ا أجل ما يحفا   -جزاه اهلل عنا خيرا  -ََّّل زلنا  حف  للسيد يِ  اُرَّل,اوخحن زاكتااىلاُر

مرياااد محاااب مإلاااص ل ااايخ عاااالم عامااال عقاااي,  صاااح فااامخلص النصااايحة َّأرئاااد فمحسااان 
اخن(.اإلرئاد

ا
ا



ا
لحمد هلل رب العالمين َّالصالة َّالسالأ على سيد ا محمد آله هذا آخر المذاف َّا

 َّصحبه َّأعباعه
 عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي

 صنعاء –اليمن 
 ا
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َّلايضَِةاخِ ِدا م -11 َّلاخَِكغ  (ق ر(ا)خِقر  اقرخ ةا فص)جاعتجاخََِااخِت رناِغك

ِأ ا -12 ِداخِتغجا ِرامصا فلا ما (اخِت غاة–خِت اتاوخنيغا  رة–خنيغ اري)يضَِةاخِ ِداخِاجك 
 (ق ر)

ِرامص فلادأباخِت  ا -13 ِخعجاخِفقإ–خِفقإ)يضَِةاخِ ِداخِجك   (دم ري(ا)ق

ِخدعاا -16  (ار إاخع–ةيَج(ا)خِ فسري–خحلجأت)يضَِةاخِ ِدامقتتاُِاه دَّلاخِ

 وغريهيا -15



 

 :م ايخ اإلجازة بحسب حرَّف الهجاء

ِرا -1 ا(عج )يضَِةاخِ ِداُِِاِكراخَِجيناُِاعَااخني  
 (خأل س  )يضَِةاخِ ِداُ جاخِجوغ  اخأل س ةاا -3

َّلامثاخنيكاا -2  (ر إاخع–مكة)يضَِةاخِ ِداُ جاُِاه ِراهيخ اخِض 

ا(م مة)يضَِةاخِ ِداُ جاُِاعتجاخِر ُاخِقجمياا -5
َّلا -3  (خ غج)يضَِةاخِ ِدا مجااِِ واخِت رناِغك

 ( ضرمِا)يضَِةاخِ ِداهَفراُِا مجاخِسق فا -3

ِىاخألهجىا -7 ِرا سُاُِا مجامقت  (يغَ  )يضَِةاخِ ِداخِجك 

َّلاُِاعَااخحلت اا -8  (ا ضرمِا)يضَِةاخِ ِدا س اُِاُ جاُِاعَ

ِدامشَِةاخألهجىا -9  (ام مة)يضَِةاخِ ِدا 

 (ُنجونِسِ )ُِاامس عِتاخِِيِساايضَِةاخِ ِداذواخِكفتا -10

 (خنيجأغة)يضَِةاخِ ِدازأُاُِامسِها -11

 (خ غج)يضَِةاخِ ِدازأُاخَِ ِجأُاخألعذماا -13

 ( ضرمِا)يضَِةاخِ ِداس ملاُِاعتجاخعاخِ  طرَّلا -12

 (خ غج)يضَِةاخِ ِدا مجاس ملاخِق مساا -15

 (ا ضرمِا)يضَِةاخِ ِداسَجاخَِِجرووا -13

ِرَّلا -13  (غجخ )يضَِةاخِ ِداسَِجاِ نيت

ِرامِرِاعتجاخعاطِبا -17  (ُنجونِسِ )ايضَِةاخِ ِداسفِ  ان

 (هجة)يضَِةاخِ ِداسَم  اُِِاغجةا -18

 (خ غج)يضَِةاخِ ِداسَم  اخحلس اخِغجوَّلا -19

 (َُز)ايضَِةاخِ ِداس تاُِااِرخهِياُِاعقِتا -30

ِرَّلا -31  (خ غج)يضَِةاخِ ِدا مجاه هجاخِس  رنف

 (اُركِ )يضَِةاخِ ِداي حلاُِاُ جاخِ رساا -33

 (يغَ  )َِةاخِ ِداي حلاخِتِضايض -32

 (خِرأ ض)يضَِةاخِ ِداي حلاُِا مجاخألمسرَّلا -35



ِِغجَّلا -33  (اخ غج)يضَِةاخِ ِدا مجاطِباخِجأ

ِرَّلا -33  (خ غج)يضَِةاخِ ِدا مجاع قتاخِس  رنف

 (ِرأ  نِ )يضَِةاخِ ِداعتجاخحلكِيامرخدا -37

 (م مة)يضَِةاخِ ِداعتجاخِر ُاخِِهَاا -38

 (م مة)َةاخألهجىايضَِةاخِ ِداعتجاخِر ُامشِ -39

 (اكِغِ )يضَِةاخِ ِداعتجاخِق دراخَِِجرووا -20

 (هجة)يضَِةاخِ ِداعتجاخعاُِاُ جاخِغ ْهللا -21

 ا( ضرمِا)يضَِةاخِ ِداعتجاخعاِ ه رو ا -23

َّلاُِاه  ربا -22  (ا ضرمِا)يضَِةاخِ ِداعتجاخعاُِاعَ

 (م مةا)ايضَِةاخِ ِداعتجاخعاُِاعمراخألهجىا -25

 (ام مة)ايضَِةاخِ ِداعَااخِزأََا -23

ِراُِا فِظا -23  ( ضرمِا)يضَِةاخِ ِداعَااخني  

ينا -27  (م مة)يضَِةاخِ ِداعَااخنيض

 (م مة)يضَِةاخِ ِداعَلاُِاعتجاخِر ُاخِقجمياا -28

 (خإلم رخا)يضَِةاخِ ِداعَااُِاعتجاخِر ُاخيففرَّلا -29

 (ر إاخع–مكة)يضَِةاخِ ِداعَااُِاعتجاخعاخألهجىا -50

 ( ضرمِا)ا وايضَِةاخِ ِداعَااُِا مجاخَِ  -51

 (مكة)يضَِةاخِ ِداعمراُِا  مجاخيفِ ينا -53

 ( ضرمِا)يضَِةاخِ ِداعمراُِا مجاُِا فِظا -52

 (يغَ  )يضَِةاخِ ِداق سيااحبراخِقجمياا -55

ِِ ِة)يضَِةاخِ ِدام هجار  اخعا -53  (امكة-خنيجرسةاخِص

 (هجة)يضَِةاخِ ِداجمجاُِاُ جامكاا -53

 (َ  ايغ)ايضَِةاخِ ِدا مجاُِاامس عِتاخَِمرخينا -57

 (كِغِ )يضَِةاخِ ِدا مجاخِتِضا -58

 (مكة)يضَِةاخِ ِدا مجاُِا س اخِقجمياا -59



ِطاا -30 ِرأ )يضَِةاخِ ِدا مجاسَِجارمض  اخِت  (س

 ( ضرمِا)يضَِةاخِ ِدا مجاُِاعتجاخعاخيفغِجا -31

 (اخِرأ ض)يضَِةاخِ ِدا مجاُِاعتجاخعا ىارهِجا -33

ِرا مجاط هراخِق درَّلا -32  (ا ِ كس  )يضَِةاخِ ِداخِجك 

َّلا -35 َّلاخَِكغ  (ق ر)يضَِةاخِ ِدا مجاعتجاخََِااخِت رناِغك

 (ام مة)يضَِةاخِ ِدا مجاعزَّلاخألهجىاخإلدرأساا -33

 (م مة)يضَِةاخِ ِدا مجاُِاعَااخِت  حا -33

 (يغَ  )يضَِةاخِ ِدا مجاُِاعَااعج  ا -37

 ( ضرمِا)يضَِةاخِ ِدا مجاُِاعمرا دماخِسق فا -38

ِخمةا -39  (خنيجأغة)يضَِةاخِ ِدا مجاع

 (م مة)يضَِةاخِ ِدا مجاُِاخِفضتاخألم اخِت را -30

 (ام مة)يضَِةاخِ ِدا مجايقريةا -31

 (اخنيجأغة)يضَِةاخِ ِدا مجا راخال ِبا -33

ِدخ )يضَِةاخِ ِدامس عجاخِت ريا -32  (خِس

ِرامص فلادأباخِت  ا -35  (دم ري)يضَِةاخِ ِداخِجك 

ِرانتِتاُِاه هياخِ مرَّلا -33  (مكة)يضَِةاخِ ِداخِجك 

 (خ غج)نَمةاخعاخألعذماايضَِةاخِ ِدا -33

 (خ غج)يضَِةاخِ ِدانصرياُ جاْ  ا -37

ِجاُِاعتجاخَِ ِ اخَِريجاخأل س ةاا -38  (خأل س  )يضَِةاخِ ِداِو

 (م مة)يضَِةاخِ ِداحيااخِت راخألهجىا -39

 (خأل س  )يضَِةاخِ ِداحيااُِاُيباِكراخني اخأل س ةاا -70

ِ  ينا -71 ِراحيااُِاعتجاخِرزخقاخِ   (ةهج)يضَِةاخِ ِداخِجك 

ِرَّلا -73 ِنساخيفغف  (خ غج)يضَِةاخِ ِدا مجاأ

 وغريهيا -72

 

 :م ايخ المذاكرة بحسب حرَّف الهجاء



ِراَِْتام اْ طرا -1  (اخنيجأغة)يضَِةاخِ ِداخِجك 
 (دم ري)يضَِةاخِ ِداي دقا تغكةاخنيِجخينا -2

ِراعتجاخِر ُا تغكةاخنيِجخينا -3  (ر إاخع–دم ري)يضَِةاخِ ِداخِجك 

ِراعتجاخ -6  (ق ر)عاخِفقِإاخِ غقِ اايضَِةاخِ ِداخِجك 

 ( ضرمِا)يضَِةاخِ ِداعتجاخعاُِايِصتاخألهجىا -5

 (ايغَ  )يضَِةاخِ ِداعتجاخعاُِا مجاخحل هجَّلا -1

 (ايغَ  )يضَِةاخِ ِداعتجاخجملمِجاخِرمياا -8

 (يغَ  )يضَِةاخِ ِداعتجاخجملِجاخِزنجخينا -7

ِرا مجاخحلسُاخِت  ا -9  (ادم ري)يضَِةاخِ ِداخِجك 

 (مرأ  نِ )مجاخحلسُاخِجدوايضَِةاخِ ِدا  -11

 (يغَ  )يضَِةاخِ ِدا مجاُِامِسلاخِتِض ينا -11

 (دم ري)يضَِةاخِ ِدا مجاكرميارخه ا -12
 (مأررب)يضَِةاخِ ِدام صفلاُِاامس عِتاُِِاخحلسُاخنيصرَّلا -13

ِرامص فلاُِاسَِجاخالُا -16  (دم ري)يضَِةاخِ ِداخِجك 

ِراحيااخِِ اا -15  (خنيجأغة)يضَِةاخِ ِداخِجك 

 وغريهي -11

 

 :ت بحسب حرَّف الهجاءالمؤلفا

هَإا عاودرخسةا -1 ِخردةاصايض ةتاخِِمُاُو ا(اعجتاخعاِب  مإاوطتَإ)خأل  دأتاخِ
ِاام سسةاخِرس ِةان هرو )خِتجعةاخإلض يِةاِ اخجملِزأُاوخني نَ ادرخسةامق رنةا -3  (م ت

ِاام سسةاخِرس ِةان هرو )خِ يياِ ِص حل اِ اخجملِزأُاوخني نَ ادرخسةامق رنةا -2  (م ت

ِق اخِسَ اوخألةمةامغ م ا -5 ِاام سسةاخِرس ِةان هرو )خِ جسِياوخجملسمةاوم ا(م ت
َكرامُاُرىاِرإاصاخنيغ ما -3 ِاام سسةاخِرس ِةان هرو )َُ رياخألن ماِ  (م ت

ِا–احبتاخني هس ري)خِ مَهباُو ك مإادرخسةامق رنةا -3  (ام سسةاخِرس ِةان هرو –م ت

 (هَخاخِت ت)رخسةامق رنةاخِ ِستاِ ِص حل اِ اخجملِزأُاوخني نَ اد -7



ِاا)هجاخِر تاِزأا رةاخِقاياخِ ارأ اِا اخجملِازأُاوخنيا نَ ادرخساةامق رناةا -8 ِااضامُاجمما م تا
ِخهباخِكرمياخِف  ح)خِرس ةتا  (م

ِخةجام فرقة)ايِجاخِقَيا -9  (عجتاخعاِب  مإاون رن(ا)ي

ِخااوخإل ص راُو ك م م ادرخسةامق رنةا -10 ِعةخِهِاضمُا)خِف  (رس ةتاخجملم

ااةاُأيااَِِةاورؤأااةاهجأااجة)ِ رأااريااىلاخألِفااةاخإلساا مِةاصاخ -11 ِاام سسااةاخِرساا ِةا(ا)  ِو م تاا
 (ن هرو 

ِاام سسااااةاخِرساااا ِةا)خِقاااار  اقااااجمياُما ااااج لاصامااااَهباُهااااتاخحلااااجأتاوخحلغ َِااااةا -13 م تاااا
 (ن هرو 

ِِة -12 ِي اماُانا ري:امق ِا اخِف اياخِساَِياوخِف اياخِساقِيا,ام اعتجُكاطمَ اصاهغ كاوااْ
ِاام سسةاخ)  (ِرس ِةان هرو م ت

ِااخِف  وَّلا -15  (عجتاخعاِ تَإ)جمم

َكرةاصامص َ اخحلجأتا -13  (اعجتاخعاِ تَ  )م

 (عجتاخعاِ تَإ)مس ةتاصاخِ صِفا -13

ِا)خنيغ جِةاخَِ مةاصاخَِقِجةاوخِفقإاوخِسَِيا -17 ِاام سساةا)و(ايغَ  -دخراخيفِت–م ت م ت
 (خِرس ِةان هرو 

ِخهباخِكرمياخِف  حا -18 ِاارس ةتاعتجاخِف)م ِاام سسةاخِرس ِةان هرو (ا  حجمم  م ت

 وغريه  -19

 

 :األبحاث َّالمقاَّلت بحسب حرَّف الهجاء

ِعةا)خألَْامُاخَِ ِةادرخسةامق رنةا -1 ا(ضمُاخِرس ةتاخجملم
ِعةاخألوىلامُاخِرس ةت)خي   حاْ ت اخَِِجاِ ِ كتريادرخسةايق ِةا -3  (اضمُاخجملم

ِخيتاصاخِسفرادرخسةامق رنةا -2 ِعةاضمُاخِرس ةتاخجمل)ُأدأةاخِغ  (م

ِىاخع تاااا راخألهاااا عرةاوخني ُرأجأااااةاماااااُاُهااااتاخِسااااغةا -5 ِعااااةاخألوىلاماااااُا)ََُِااااريا اااا ضاااامُاخجملم
 (خِرس ةت

ِعةاخألوىلامُاخِرس ةت)خِ فسرياخإله رَّلادرخسةاُأيَِِةا -3  (ضمُاخجملم

َكراخيفم عاادرخسةامق رنةا -3 ِعةاخألوىلامُاخِرس ةت)خِ كترياخيفم عااوخِ  (ضمُاخجملم



ِعةاخألوىلامُاخِرس ةت)ُكرخراخَِمرةادرخسةايق ِةا -7  (ضمُاخجملم

َكراهب ادرخسةامق رنةا -8 ِعةاخألوىلامُاخِرس ةت) كياخي ذاخِست ةاوخِ  (اضمُاخجملم

َاةادرخساةايق ِاةامق رناةا -9 ِعاةاخألوىلا) كاياخِ جساِياوخجملسامةاصاخنياَخهباخألِر ضامُاخجملم
 (مُاخِرس ةت

 (عةاخألوىلامُاخِرس ةتضمُاخجملمِا) كياَُجداخحلك ماوخِجوىاخإلس مِةادرخسةايق ِةا -10

ِعااااةاخألوىلامااااُا) كاااياه اااا داخا اااا  ىاصاخنياااَخهباخِام نِااااةادرخسااااةايق ِاااةا -11 ضاااامُاخجملم
 (خِرس ةت

ِعةاخألوىلامُاخِرس ةت) كياسباخِص  ِةاصاخنيَخهباخألِرَةا -13  (ضمُاخجملم

ِعةاخألوىلامُاخِرس ةت)درخسةايق ِةا,ا كياق تاخنيجنِ اصاخنيَخهباخألِرَة -12  (ضمُاخجملم

ِىارَرياخِقر  اصاخنيَخهباخألِرَةا ك -15 ِعةاخألوىلامُاخِرس ةت)ياخِق  (ضمُاخجملم

ِعةا)خحلَ اِ رياخعادرخسةامق رنةا -13  (ضمُاخِرس ةتاخجملم

َكراِ اسياخنيفردادرخسةامق رنةا -13 ِعةاخألوىلامُاخِرس ةت)خِ  (ضمُاخجملم

ِِااةاوخِااجع  اخيفماا عاادرخسااةامق رنااةا -17 ِعااةاخألوىلااضاامُ)ريااعاخِِااجأُاِ ِااجع  اَِااجاخنيك  خجملم
 (مُاخِرس ةت

ِعةاخألوىلامُاخِرس ةت)رمااخيفم راقتتاخِزوخىادرخسةامق رنةا -18  (ضمُاخجملم

ِعةا)خِص ةاصامسججايِإاقيادرخسةامق رنةا -19  (ضمُاخِرس ةتاخجملم

ِماه رارهبادرخسةامق رنةا -30 ِعةاخألوىلامُاخِرس ةت)ي  (ضمُاخجملم

ِعةاضمُاخِرس ةتاخجمل)خِضررباِ ِجفادرخسةامق رنةا -31  (م

ِخهتةادرخسةايق ِةا -33 ِعة)خَِجىاِ اخِزوه اايِم ازخداعَلاخِغفقةاخِ  (ضمُاخِرس ةتاخجملم

ِااخََِااياخنيرا -32 ِعااةا(ا)خِ زكِااةاوخِسااَِي)ياا ِاامفااردخامبركاازاعتاا دَّلا(اضاامُاخِرساا ةتاخجملم وم تاا
 يغَ  ا-َِغ ر

ِىايجقاخعاخَِذِياَِجاخِ  وةادرخسةايقِ ةا -35 ِعةاخألوىلامُاخِرس )ق  (ةتضمُاخجملم

َِاااا اخَِِااااجادرخسااااةامق رنااااةا -33 ِعااااةاخألوىلامااااُا)قِاااا ماَِِااااةاخِغصاااا امااااُاهااااَت  اِو ضاااامُاخجملم
 (خِرس ةت

ِهإاِ ِِجأُاَِجاخِجع  ادرخسةامق رنةا -33 ِعةاخألوىلامُاخِرس ةت)مس اخِ ا(ضمُاخجملم



ِعةاخألوىلامُاهَناخِرس ةت)نسِ  اخِقر  اَِجا فذإادرخسةايق ِةا -37  (ضمُاخجملم

هاااتاخحلاااجأتلاهااتاخَِماااتاهااارطاصايااا ةاخإل -38 ضااامُاخِرسااا ةتا)ميااا  اصاماااَهباخحلغ َِاااةاُو
ِعةا  (خجملم

ِعةاخألوىلامُاخِرس ةت)درخسةاُأيَِِةا!اهتاخِف رةادِِتل -39  (ضمُاخجملم

 وغريه  -20

 :الرحالت العلمية َّالدعوية
 : داخل اليمن

ِااااج–خنيرخوعااااة–ُِااا –أاااا يع–حلااااج–ارب–خحلجأااااجة–ياااَجة– ضاااارمِا–عااااج –ياااغَ   ِِاااا ا–ِز
 وغريه ا- جة–َُز–خِتِض  –ذم ر–مأررب–خِزأجأة–خِض ا–خِفقِإ

 :خارج اليمن
ِدأة ِرأ –ق اارا–خِسااَ ا-خألرد ا-كِغِاا اا-مصاارا–خنجونِسااِ اا–م ِِزأاا اا-خ غااجا-ِااغج د ا-ساا
ِدخ ا-خإلم رخا اخِس

 

 


