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 ملواجهة األزمات املعارصة  اتلصوف الصحيح هو احلل
 بقلم خملف العيل احلذييف القادري

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع سيدنا حممد  

آهل  سيد واآلخرين وىلع  الطاهرين  األولني  أصحابه  و  ،الطيبني 
    :بعد أما   ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين  الغر امليامني
به أمتنا من   ال خيىف ىلع أحٍد من أمة اإلسالم ما تمرإنه  

أنهكت   واقتصادية،  واجتماعية  وعسكرية  سياسية  أزمات 
جسدها،  ،اكهلها شملها،    وأمرضت  وشتتت  لكمتها،  وفرقت 

   .وأضعفت قوتها 
عداء اإلسالم هم من وراء لك  أبليب يعرف أن    ولك اعقلٍ 

بعث اهلل انليب حممدا   فهم منذ  آهل   صىل اهلل عليه وما حيدث، 
ويتآ و خيططون  ويسلم  ادلين  مرون  هذا  ىلع  للقضاء  كيدون 

 يل ىل مل خل ُّٱ  قال اهلل تعاىل يف كتابه الكريم:  ،احلنيف
  مه جه ين ىن من خن حن جن يم   مم خم حم جم



6 
 

 ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 . ]33-32:وبةاتل[َّ ٍّ ٌّ ٰى
أزمات  و تواجه  األمة  بأن  وقلت  املقدمة  يف  أسلفت  قد 

كين أرى  متنوعة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، ول
واحدة  ألزمة  ثمرة  احلقيقة  يف  يه  األزمات  هذه  لك  ويه    ؛أن 

واإلسالمية،   العربية  الشعوب  تكتسح  اليت  األخالقية  األزمة 
حىت اضطربت مجيع املوازين ىلع مجيع األصعدة، فلكنا يعلم أن 
الفرد،   منشأها  لكها  واألمة  وادلولة  واملدينة  واملجتمع  األرسة 

الفرد فسد  وعماد صالحها وفسادها هو   الفرد، فإن فسد  ذلك 
ص  لك يشء وإن  الفردح  ل  ،  ل ح      اضطرب حاهل  لك يشء  ص  وإن   ،
اضطراٍب املوازين  لك  تاضطرب من  نعاين  ايلوم  وحنن    شديدٍ   ، 

األخالق  ضياع  منشأه  االضطراب  وهذا  األصعدة،  مجيع  ىلع 
 اليت يه إحدى أسىم اغيات الرسالة املحمدية.  

 يقول :   ألمحد شويق اذليور املشه بيت الشعرولكنا يعرف 

 إنما األمم األخالق ما بقيت     فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
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تقبل   ال  حلقيقة  وصلنا  وادلراسة  ابلحث  خالل  ومن 
األزمات  هذه  ملواجهة  األمثل  احلل  أن  إىل  تقوية    ،الشك  هو 

املحمدية باذلات  والصلة  والقدوة    ،االرتباط  املرجعية  اليت يه 
انلور واخلري ىلع هذه األمة،  ب  شعاملنارة اليت تواملدرسة و   واألسوة
اذلي  إنهابل   مقاييسها    القطب  بكل  األمة  حوهل  تدور 
املرجعية    حواهلا،وأ  عن  وبعدها  بقربها  مرتبط  األمة  فحال 

اتلصوف  املحمدية، علم  من  أرىق  وال  أىلع  هناك  اذلي   وليس 
املرجعية إىل هذه  بها  يعيدنا  أن اغيتويربطنا    يه اغية   ه، حيث 

بالرسالة املرجعية  ل،  هذه  روح  هو  اتلصوف  نلقرأ  إن  وتعالوا   ،
احل  قليال   يمثل  كيف  ونرى  اتلصوف  تعريف  األمثل  عن  ل 

 زماتنا، فما هو اتلصوف: واألىلع للك مشالكتنا وأ
تعددت األقوال وكرثت يف تعريف اتلصوف، ولكن مجيع 
هذه األقوال تنصب يف مفهوٍم واحٍد، وخترج من مشاكةٍ واحدةٍ،  

الراقية، ويتبني من وتعدد األق  يثبت حقيقته  العلم  وال يف هذا 
تفنن   ملا  كذلك  يكن  لم  ولو  القدر،  جليل  علم  أنه  خالهلا 
األقوال   إذ لك  معانيه،  يف  العلوم  أكرث  فهو  تعريفه،  يف  العلماء 
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واختالفهم يف وصفه   أوصاٍف حسنٍة،  من  اشتقاقاتها  تستخرج 
الر  اختالف  من  مجاء  فلك  العظيم  العلم  هلذا  وصفه ؤى    ن 

وصف جهة معرفته به وتذوقه هل، كما لو اجتمع قوم حول جبل  
من   سيصفه  منهم  واحٍد  فلك  وصفه،  وأرادوا  وعظيم،  شاهق 
بشلٍك   يرى ويلمس ويدرك، وقد ختتلف األوصاف  اليت  جهته 

وكبريٍ  هائٍل  ليشٍء  وصفا   تؤكد  مجيعا   ولكنها  وهو    ما،  وعظيم 
اتلصوف حلية  .  علم  يف  األصفهاين  نعيم  أبو  احلافظ  ذكر  وقد 

ترمجة من تراجم كتابه تقريبا ،  األويلاء تعريفا  للتصوف يف لك  
احتوى و ترمجة  قد  أليف  من  أكرث  فلقد  ،  كتابه  القشريي  وأما 

،  من الصوفية املتقدمني  ذكر يف رساتله أكرث من مخسني تعريفا  
 . (1) لمعة أن تعريفاته تتجاوز مائة تعريفالبل ذكر الرساج يف 

السهروردي:  يقول يف    الشيخ  املشايخ  ماهية  »وأقوال 
يف   املأثورة  األقوال  أن  ذكروا  بل  قول  ألف  ىلع  تزيد  اتلصوف 

 .(2) حد اتلصوف زهاء األلفني«
 

 . 47كتاب اللمع للطويس ص  (1)
 . 81 عوارف املعارف صكتاب  (2)
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زروق:  أمحد  الشيخ  ح  »  ويقول  ور    د  وقد    م  س  اتلصوف 
مرجع  رِس  وف   األلفني  حنو  تبلغ  إىل    هابوجوه  اتلوجه  صدق  لكها 

  .(1)«فيهاهلل وإنما يه وجوه 
أهم  س و ريض  وأشهر  نذكر  القوم  عن  املنقولة  اتلعريفات 

 اهلل عنهم: 
القادر اجليالين:يقول   : الصدق مع  اتلصوف »  الشيخ عبد 

 .  (2)«اخللقاحلق، وحسن اخللق مع 
اتلصوف استعمال لك خلق  »  :يعرفه اإلمام اجلنيد فيقول

 .(3)«سين، وترك لك خلق دين
األنصاري    عرفهو زكريا  اإلسالم  اتلصوف  »  : فقالشيخ 

علم يعرف به أحوال تزكية انلفوس، وتصفية األخالق، وتعمري  
 . (4) «الظاهر وابلاطن، نليل السعادة األبدية

 

 . قواعد اتلصوف القاعدة اثلانية (1)
 . 606كتاب الغنية لطاليب طريق احلق ص  ( 2)
 . (442/ 2الرسالة القشريية ) ( 3)
 .7هامش الرسالة القشريية ص  ( 4)
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الكتاين يلع  بن  حممد  زاد  »  :ويقول  فمن  خلق  اتلصوف: 
  .(1) «زاد عليك يف اتلصوفعليك يف اخللق  

العريب ابن  ادلين  األكرب حميي  الشيخ  اتلصوف:  »  : ويقول 
 .  (2)«وباطنا  ف مع اآلداب الرشعية ظاهرا  وهو الوق

أن   اتلعريفات  هذه  من  اتلصوف  فيتضح  علم  يه ثمره 
اهلل   إىل  والوصول  الروح  القلب وتصفية  وتطهري  انلفس  تزكية 

   .ومعرفته حق املعرفة

   .[٩]الشمس:  َّىب نب مب زب ُّٱواتلحقق بقول اهلل تعاىل:  
اإلنساين  هتي اغو السلوك  تهذيب  إىل  باإلنسان  يرتيق    ،أن 

واتلصفية   بالزتكية  البرشية  بانلفس  واالرتقاء  السمو  وكيفية 
عن طريق عالج أمراض القلوب وتصحيح املفاهيم   ،واتلحلية

الرشيعة  ،واتلصورات ضوابط  وفق  اجلوارح  والسمو    ،وتقويم 
اهلل برضا  للفوز  وشهواتها  ادلنيا  مذلات  عن  تعاىلاألخاليق    ،  

 

 . ( 3٩7/ 2الرسالة القشريية )  ( 1)
 541رسائل ابن عريب:  ( 2)
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به   وتقوم  األمم،  به  تعاىل  اهلل  يصلح  اذلي  اإلنسان  هو  وهذا 
 ، وتستقيم به املجتمعات والشعوب. ادلول

الرشيفة،   املحمدية  الرسالة  بدأت  كيف  لرنى  وتعالوا 
آهل  صىل اهلل عليه و  ا  بعث اهلل نبينا ورسونلا وسيدنا حممدفلقد  

من  ولعاملني، يلخرجهم من الظلمات إىل انلور،  لسلم رمحة اهلل  و
اهلد إىل  األمانو  ،ايةالضالل  إىل  اخلوف  إىل  و  ،من  اجلهل  من 

تعاىل   ،العلم  مع  جع  مظ حط  مض خض  حض جض مص خص ُّٱٱ:قال 
 مق   حق  مف خف حف  جف مغ  جغ 

بعثه اهلل  لقد    .]164آل عمران:[َّ حل  جل مك  لك خك  حك  جك
بها   تعاىل  اهلل  رشفهم  اليت  كرامتهم  هلم  يلعيد  للناس  تعاىل 

قال  عاله   حيث  يف   يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱ:  جل 
 ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل

قانون    .]70اإلرساء:[َّ انلاس وفق  تعاىل يلضبط  بعثه اهلل  لقد 
أخاليق عظيم، مصدره الويح انلازل من السماء، قانون يضمن  

، بعثه  ىلع أحدٍ   هلم حياة اجتماعية مستقرة، ال يتعدى فيها أحد  
اهلل تعاىل برسالة مدارها حسن اخللق اذلي هو القانون األعظم 
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لسلطة احلاكمة ادلنيوية، وعند  انلاس عند غياب ا اذلي حيكم
السماوية  االبتعاد احلاكمة  السلطة  عن  رجعنا  ،  والزيغ  ولو 
، وقد  املعىن تشري إىل هذا عظيمة نصوصا   الرشيفة لوجدناللسنة 

منها   وسلم  صىل  املعصوم   انليبجعل  وآهل  عليه  قانونا     اهلل 
بل اكن صىل اهلل ،  للرسالة  سامية  حيكم، وتارة جيعل منها اغية

وسلم في  عليه  اخللق  بها حيبب  ويرغبهم  مزنلة   ؛ها  من  هلا    ملا 
واالخرة،    عظيمة ادلنيا  املجتمع،  يف  عظيم ىلع  اثر  من  هلا  وملا 

 وإيلك بعض هذه انلصوص املباركة: 
يف   واحلاكم  املوطأ  يف  ومالك  مسنده  يف  أمحد  أخرج 
املستدرك وابليهيق يف شعب اإليمان وابلخاري يف األدب املفرد  

رسول اهلل صىل اهلل عليه    : قالقال ريض اهلل عنه  عن أيب هريرة
   : وآهل وسلم

 
األ م   ر 

اك  م  م   َّ ت م 
 
أل ثْت   ب ع  ا  ِ   وروى ،  «ْخالق  إ ن َّم  اين  َب     الط 

ن ٍس    عن
 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل  قال: قال    ريض اهلل عنه أ
ة   »  :وسلم ر  اآْلخ  ات   د ر ج  يم   ظ  ع  ه   ل ق  خ  ِب  ْسن    

يل  بْل غ  بْد   الْع  ن  
 
أ

ة   ب اد  الْع  يف   ع  ل ض  إ ن ه   و  ل   ن از  الْم   ف  
ه     ،و رش  ل ق  خ  وء   ب س  غ  

يل  بْل  إ ن ه   و 
ن م   ه  ج  يف   ٍة  د ر ج  ل   ْسف 

 
يُّ    .«أ ذ  م  الِِّتْ و  ْه  اج  م  اْبن   و  د او د   ب و 

 
أ ر و ى  و 
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ة    ام  م 
 
يب  أ
 
ْن أ ن ه  ع  س  رسول اهلل صىل  قال: قال      ريض اهلل عنهو ح 

ن  »    :اهلل عليه وآهل وسلم س  ْن ح  ىلْع  اجْل ن ة  ل م 
 
يم  ب ب يٍْت يف  أ ن ا ز ع 

 
أ

ه   ل ق  نْ روى  و    .«خ  ن ه  ع  س  يُّ و ح  ذ  م  قال:      ريض اهلل عنه  جابر  الِِّتْ
وسلم  قال وآهل  عليه  اهلل  صىل  اهلل  إل   » :  رسول  ْم  بِك  ح 

 
أ ْن    م 

ْل س يِن َم  ْم م  ب ك  قْر 
 
ة   ا  و أ ي ام  ق ي ْوم  الْق  ْخال 

 
ْم أ ن ك  ْحس 

 
 .«ا  أ

حممد  قد  و سيدنا  وآهل  مكث  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
يمكث،    وسلم أن  اهلل  شاء  ما  أمته  وبلغ  يف  الرسالة  فأدى 
، وانتقل إىل الرفيق األىلع تاراك  أمته ىلع املحجة ابليضاء  األمانة

 يللها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك.  
إ تربوا  انتقل  عظيما   جيال   وراءه  تاراك   األىلع  الرفيق  ىل 

وتأدبوا بني يديه، فاكن منهم اخللفاء، واكن منهم العلماء، واكن  
القادة واألمراء، فتح اهلل بهم ابلالد   منهم احلكماء، واكن منهم 

   .رشقا  وغربا ، وغري اهلل بهم حال العباد قوال  وفعال  
تعاىل:   اهلل  قول  فيهم   جم  يل  ىل مل خل  ُّٱفصدق 

  َّ يه ىه مه جهين  ىن من خن حن  جن يم ىممم  خم حم
 . ]23األحزاب:[
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يه إال حقبة زمنية قصرية،  ما بلث انلاس غري بعيد، وما  ف
وما إن بدأ عهد انليب الكريم وأصحابه وآل بيته باالبتعاد، وما  

العظماء الرجال  هؤالء  عرص  ابتعد  اآلداب  إن  أخذوا  اذلين   ،
وغري اهلل األحوال حىت  ن فتحت ابلالد  إوالعلوم واألحوال، وما  

،  بدأ انلاس يغريون ويبدلون ويبتعدون عن هذه اجلادة ابليضاء
باألمم   واختلطوا  ادلنيا،  مذلات  يف  انلاس  اغلب  وانغمس 
وارتفعت   اإلسالم،  بالد  رقعة  توسع  نتيجة  األخرى  والشعوب 
رايات ادلولة اإلسالمية يف مشارق األرض ومغاربها حىت تغري  

 . انلاس وتغري الزمن
انلور   عن صاحب  انلور  ورثوا  ممن  رجال  فيهم  ظهر  حىت 

حياولون إاعدة انلاس إىل هذه    صىل اهلل عليه وسلم  سيدنا حممد
إاعدة   فقط  اغيتهم  رجال  فيهم  ظهر  العظيمة،  الصافية  اجلادة 
 هم انلاس إىل مرياث انلبوة، إىل مرياث الصحابة الكرام، يعيدون 

صطىف  حوهلا احلبيب املإىل حرضة اهلل عز وجل اليت اكن يلتف  
وأ  بيته  الكرام،  وآل  ينطبق  ف صحابه  اذلين  الرجال  هؤالء  ظهر 
 وإمامنا الشافيع ريض اهلل عنه حيث يقول:    سيدنا عليهم قول
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ُفَطَنا  ِعَباداً   ِ َّللَّ  إنَّ 
  

وََخافُوا   ْنَيا  ادلُّ تََرُكوا 
 الِفَتَنا 

   
علموا فلما  فيها   نظروا 

  
وطناً  ليحٍّ  ليست   أنها 

ـُجَّ     ل َذوا  ةً جَعلُوَها   َواَّتَّ
  

فيها   األعماِل  صالَح 
 سفناً 

   
العابدين   زين  الرجال هو سيدنا يلع  أبرز هؤالء  واكن من 

و احلسني  اإلمام  ابلرصي بن  الزبري  ،احلسن  بن  وأويس    ،وعروة 
والفضيل بن    ،أدهمثم إبراهيم بن    ،بن املبارك   وعبد اهلل  ، القرين
  ،ورسي السقطي  ،وأبو بكر الشبيل  ،ابلغدادي  واجلنيد   ، عياض

املرصي  انلون  واألقطاب  ،  وذو  األئمة  بعدهم  من  جاء  ثم 
والرفايع مدين    اجليالين  وأبو  وادلسويق  وابلدوي  والشاذل 

 .  أمجعني عنهمتعاىل والسهروردي وغريهم ريض اهلل   الغوث 
)الصوفية(، اسم  عليهم  أطلق  من  هم  تبعهم  ومن    هؤالء 

العلوم    وهؤالء هم اذلين أسسوا علم اتلصوف فهو علم كبقية 
والسنة   الكتاب  من  نابع  وهو  وقواعده  أسسه  وهل  أصوهل  هل 

الصُّ  ازدادوأصحاب  ثم  عنهم  اهلل  ريض  اتلابعني    فة  عرص  يف 
لزتاي  نتيجة  ظهورهم  واكن  بادلنيا  وتابعيهم  انلاس  انشغال  د 

تذكريا   فاكن  ،  وترفها والزهاد  العباد  من  الفئة  هذه  ظهور 
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خ هل،  وإيقاظا   الِّتفللمجتمع  بوادر  أن  حنو    اصة   واالحنراف 
تظهر  اخلطر بدأت  قد  اكنت  املجتمع  حياة  انلاس  يف  وبدأ   ،

الصواب، الطريق  عن  العباد    يبتعدون  هؤالء  لظهور  فاكن 
فريسة   يقع  أن  من  للمجتمع  حتذيريا   أثرا   وأحواهلم  وألقواهلم 
الِّتف والغفلة وتذكريا  هل بمهمته األساسية من اذلكر والعبادة،  

اإليقاظ  و أثر  هل  اكن  فهذا  هلا،  قيمة  ال  ادلنيا  هذه  بأن  إعالنا  
 . اخلطر تقِّتب منه شيئا  فشيئا  للمجتمع وبوادر 

خدلون ابن  مقدمته   قال  العلم    :يف  العلوم  وهذا  من 
عند   تزل  لم  القوم  هؤالء  طريقة  أن  وأصله  امللة  يف  احلادثة 

هم طريقة  سلف األمة وكبارها من الصحابة واتلابعني ومن بعد
واالنقطاع إىل اهلل    ،داية وأصلها العكوف ىلع العبادةاحلق واهل

في  ،واإلعراض عن زخرف ادلنيا وزينتها  ،تعاىل يقبل    ماوالزهد 
واخللوة   ،عن اخللق  واالنفراد   ، وجاهعلية اجلمهور من ذلة ومال  

واكن ذلك اعما  يف الصحابة والسلف فلما فشا اإلقبال    ،للعبادة
يف ادلنيا  خمالطة  ىلع  إىل  انلاس  وجنح  بعده  وما  اثلاين  القرن   

 . ادلنيا اختص املقبلون ىلع العبادة باسم الصوفية
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 املؤمنون يف لك ماكن: أيها 
ما أشبه ايلوم باألمس، وما أشبه احلارض باملايض، لو نظرنا  
فسنجد   ايلوم  أمتنا  يف  فيما جيري وحيدث  وتفكرنا  من حونلا 

ه يف تاريخ أمتنا، اليت تتعرض ملثل هذه  الصور الكثرية اليت تشبه 
وادلاخلني  اخلارجني  االعداء  من  واملؤامرات  الرصااعت 
قلوبنا  ويبيك  يؤسفنا  ما  أكرث  ولكن  وابلاطنني،  الظاهرين 
وتشتت  ختبط  بني  ما  يدور  اذلي  املسلمني  حال  هو  ويدميها 

وترشد بها    .وتفرق  مرت  أن  يسبق  لم  عظيمة  أزمة  نواجه  إننا 
من   واحتالل  أمتنا  غزو  من  عليها  مر  ما  لك  رغم  قبل، 

أن َّ  قرنا ، والسبب يف ذلك  أربعة عرش  واستعمار وحروب طيلة 
األمة ايلوم تذبح بأيدي أبناءها، األمة ايلوم تنهب خرياتها من  

 . قبل أبناءها، األمة ايلوم تزنف بسيوف أبناءها
املصطىف   احلبيب  أخَب  وسلم وقد  وآهل  عليه  اهلل   صىل 

الص الزمن  هذا  عن  كثرية  يف  بأحاديث  صفاته  نلا  وبني  عب، 
القاتل فيما قتل   الزمن اذلي ال يدري  أكرث من موضع هذا هو 
أخاه   الرجل  فيه  يقتل  اذلي  الزمن  هذا  قتل،  فيما  املقتول  وال 
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وجاره وابن عمه، هذا الزمن اذلي يميس الرجل مؤمنا ويصبح  
املحمدية،   املرجعية  عن  احلقييق  ابلعد  بسبب  ذلك  ولك  اكفرا ، 

طاع الرويح عن اذلات املحمدية، وبسبب ضياع وبسبب االنق 
األرواح.  وتدنيس  القلوب  ومرض  أحوجنا    األخالق،  ما  ذللك 
ما   الصحيح،  الطريق  إىل  يردنا  ما  إىل  رجال  أايلوم  إىل  حوجنا 

رايات االصالح واتلجديد، ما  أحيملوا   إىل  أمامنا  ايلوم  حوجنا 
حوجنا إىل أرجال ال يوجد لدلنيا يف قلوبهم ماكن وال مقام، ما  

أن يعيد الزمن نفسه، وال حل نلا إال هذا، ليس لألمة جناة مما  
بتحرك رج  إال  الصادقون  اتواجهه  الطريق  ومشايخ  اتلصوف  ل 

القادرون   وحدهم  فهم  وقت    ىلعاملخلصون،  انلاس  قيادة 
نعم نعم    ، االزمات  املاضية؟  العصور  اتلاريخ عَب  أثبته  ما  هذا 

هم القادرون    ،إلصالح واالرشادرجال اتلصوف اذلين هم قادة ا
ىلع قيادة األمة يف مثل هذا الوقت العصيب، وتعالوا نلقرأ بعض  

   صفحات اتلاريخ املرشق ببطوالتهم .

الكيالين عرسان  ماجد  ادلكتور  هكذا    يقول  كتابه  يف 
ادلين صالح  جيل  باملدرسة  :ظهر  املتعلقة  األخبار    وتدل 
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رئيسيا    القادرية  دورا   لعبت  أنها  املواجهة    ىلع  جيل  إعداد  يف 
. فقد اكنت املدرسة تستقبل  للخطر الصلييب يف ابلالد الشامية

ثم تقوم    ،ين فروا من وجه االحتالل الصلييبأبناء انلازحني اذل
املوا  إىل مناطق  إاعدتهم  ثم  القيادة  بإعدادهم  ادلائرة حتت  جهة 

بعد فيما  اشتهر  ولقد  منهم    الزنكية،  الطالب  هؤالء  من  نفر 
ادلين ابن   صالح  مستشار  بعد  فيما  أصبح  اذلي  الواعظ  جنا 

والعسكري  الرهاوي   ،السيايس  الشيخ    ،واحلافظ  ابن  وموىس 
بال إىل  انتقل  اذلي  القادر  النشاط عبد  يف  ليسهم  الشام  د 

وأحد مستشاري    وموفق ادلين صاحب كتاب املغين  ،الفكري 
اق  وقريبه احلافظ عبد الغين الذلين وفدا لالتلح  ، صالح ادلين

بمدرسة سيدي الشيخ عبد القادر بعد أن نزحت أرستهما من  
   .اعيل يف منطقة نابلس إىل دمشقمج

اعرصه   ومن  القادر  عبد  الشيخ  األويلاء  واستطاع  من 
بهذا  والعلماء   اجليالين  سبق  اذلي  الغزال  اإلمام  رأسهم  وىلع 

وغريه من السادة الصوفية أن يتصدوا للهجمات اليت تعرض هلا  
اإلساليم وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق الكيالين يف كتابه العالم  
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اتلعام يف  الصوفية  دور  عن  القادر  عبد  األحداث الشيخ  مع  ل 
فقال  للبالد  احنراف    :العامة  ىلع  ردا   اتلصوف  نشوء  اكن  لقد 

ا وقد  مزيان املجتمع اإلساليم بشدة حنو املادة وحنو ادلنيا وزينته
اجلارف السيل  إيقاف  يف  ا  ،جنح  من أو  كثري  يف  قوته  من  حلد 

أئم من  الكثري  ووقف  الظلم  األحيان  وجه  يف  اتلصوف  ة  
 والطغيان. 

وكذلك سيدي أمحد ابلدوي ومريدوه قد ساهموا مساهمة  
رص بقيادة لويس اتلاسع ملك  فعالة يف رد احلملة الصليبية ىلع م 

 ، وأصلهم من قبيلة ملتونة  ،وكذلك املرابطون يف إفريقية  .فرنسا
 رجل منهم يدىع حييي بن عمر ىلع يد عبدا هلل بن  تنسك أوال  

اجلزويل سبح  ،ياسني  اهلل  يعبدون  ربوة  وصاروا  يف  وتعاىل  انه 
رباطا   عدده  ،سموها  الرجالوأخذ  من  ألفا   بلغ  حىت  يزداد    ، م 

واكنوا يف بدء األمر قد تفرغوا للعبادة واتلأمل واتلعلم وإصالح  
وعند ذلك قال هلم   . ن وتزكية األخالق مدة عرش سنواتابلاط

جاهد شيخهم  و  اآلن  اخرجوا  من :  وال  قلة  من  تغلبوا  فلن  وا 
إفريقية    ،ضعف ىلع  وغلبوا  املرابطنيفخرجوا  دولة    ، وشلكوا 
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بين  اذلي  تاشفني  بن  يوسف  توىل  عمر  بن  حييي  وفاة  وبعد 
األندلس واك  املسلمني يف  اجند  ثم  السبب يف  مدينة مراكش  ن 

وذلك بعد    ،ملدة أربعة قرون أخرىتأخري خروج املسلمني منها  
سنة  الزالفة  معركة  يف  ألفونسو  اإلفرنج  ملك  ىلع    :انتصاره 

اتلاريخ (ه47٩) يف  الفاصلة  املعارك  من  ويه  فيها   ،.  قىض 
ألفا  وقيل أكرث من ذلك    50واكن    ،املرابطون ىلع جيش ألفونسو  

ال ننىس الشيخ القائد  و،  فلم ينج  منهم سوى مخسمائة جندي    ،
تعاىلعبد  جاهد  امل اهلل  رمحه  اجلزائري  حارب    ،القادر 

وحممد   ،يني يف اجلزائر مدة مخس عرشة سنةاملستعمرين الفرنس
 سنة هما  اغزي والشيخ شامل الذلان حاربا الروس مخسا  ثالثني

انلقشبندية  الطائفة  ننىس  و    ، من  السنوال  اليت احلركة  سية 
يلبيا يف  إيطايلا  وال    ، حاربت  صغري  يوجد  العالم  وال  يف  كبري 

املختار.  عمر  املجاهد  الشيخ  بطوالت  ويعرف  إال    اإلساليم 
  .احلركة املهدية اليت حاربت اإلنكلزي يف السودانكذلك و

والطريق   اتلصوف  رجال  قادها  صوفية  حراكت  لكها  هذه 
   فاكن هلا دور كبري يف تغيري حال األمة اإلسالمية لكها.
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اتل  أئمة  من  السابقني  مواقف  الوقوف وهذه يه  يف  صوف 
هلا واتلصدي  لإلسالم  املعادية  اتليارات  هلم   ،أمام  اكن  وكما 

يف   فعال  دور  أيضا   هلم  اكن  اإلسالم  محاية  يف  عظيمة  مواقف 
واملريدين   العلماء  من  صالح  جيل  وتنشئة  املجتمع  إصالح 
وأعظم مثال ىلع ذلك هو منهاج الغزال إلجياد جيل جديد من  

 . العلماء والصاحلني

ماوتع نلتذكر  يف    الوا  اهلجري  السادس  القرن  يف  حدث 
سنة مخسمائة ومخس ومخسون للهجرة، ذلك العام املبارك اذلي  
تعاىل   اهلل  أكرمه  يوم  الكبري  الرفايع  اإلمام  كرامة  به  حدثت 
هذه   واكنت  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  جده  يد  بتقبيل 

اهلل بيت  حجاج  من  املؤلفة  االالف  ِبضور  احلرام،    الكرامة 
ولكن العجيب أن جيتمع يف ذلك املوقف العظيم ثلة من كبار  

ىلع رأسهم سيدي اإلمام امحد الرفايع    األويلاء يف ذلك العرص 
والعارفني   األويلاء  سلطان  وسيدي  الكرامة،  صاحب  الكبري 
بن   عدي  والشيخ  اجليالين،  القادر  عبد  الشيخ  األشهب  ابلاز 

احلرا  قيس  بن  حياة  والشيخ  املنبيج  مسافر  عقيل  والشيخ  ين 
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الغوث،   مدين  أبو  سيدي  وكذلك  ادلمشيق  رسالن  والشيخ 
 وغريهم من كبار القوم ريض اهلل تعاىل عنهم.

فما الرس وراء ذلك اجلمع الكبري نعم إنه اكن مؤتمرا  ولقاء   
يف   للتصوف  دويلا   مؤتمرا   اكن  األخوة  أيها  املؤتمر  بهذا  شبيها  

وجه يف  يلقفوا  الزمان  اذلي    ذلك  الغاشم  الصلييب  املد  ذلك 
املسلمني. اذلي    اكتسح بالد  واللقاء  اجلمع  ذلك  وراء  الرس  إن 

، كما  لم يكن بمحض املصادفة، بل اكن بإعداد وتواعد وجتهزي
اجتمعوا يلدرسوا  هو حانلا ايلوم مع فارق الزمان والشخصيات، 

اهلجمات   انواع  تتعرض ألشد  اليت  لإلمة  تقدميه  يستطيعوا  ما 
أمة  ا وحتطيم  اإلسالم  نور  إطفاء  تريد  اليت  الغاشمة  لصليبية 

اإلسالم، واكن وراء هذا اجلمع العظيم إجناز أعظم، وهو إعداد  
جيل عظيم اتلحق جبيوش نور ادلين زنكي ومن بعده صالح  

األيويب اتلصوف    ،ادلين  رجال  استطاع  َمرى  أنعم  يغريوا  ن 
الروايات   اتلحق قرابة سبعون    نهأاتلاريخ بما فعلوه وكما تذكر 

الصوفية   املدارس  من  وخترجوا  تربوا  اذلين  الرجال  من  ألفا  
ادلين زنكي ومن معه، اكن   نور  يقودها  اليت  جبيوش اإلسالم 
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و  هممن جنا  وابن  عساكر  بن  القادر  أ القايض  عبد  الشيخ  بناء 
الكبري   محرا  أبو  ادلين  عز  الشيخ  ومنهم  العزيز  وعبد  موىس 

 . ومنهم الكثري

ا وايلمن  وحنن  وسورية  العراق  يف  حيدث  ماذا  نرى  يلوم 
يعد ملرص واجلزائر يعلم ماذا  ،  وبقية ابلالد  ويلبيا وتونس، لكنا 

ويعيدونا   بالدنا  يستعمروا لك  يتوقفوا حىت  لن  أنهم  يعلم  لكنا 
ن يتوقفوا حىت تعم  من بعد إيماننا كفارا  يرضب بعضنا بعضا ، ل

من   يستعمرونا  حىت  يتوقفوا  لن  اإلسالم،  بالد  لك  يف  الفوىض 
ت ن وا أبنا ديجديد ولكن هذه املرة بأي     . ء جدلتنا ممن ف ت ن وا وف 
األثر:   يف  ورد  بما  وكما  إال  األمة  هذه  آخر  يصلح  ))لن 

   صلح أوهلا((.
اذلي  األخاليق  بالقانون  بالزتامه  صلح  األمة  هذه  وأول 

ق حممد  رسخ  موالنا  احلق  وحبيب  اخللق  سيد  فينا  صىل  واعده 
بكل    ، اذلي ضمن صالح املجتمع اكمال  اهلل عليه وآهل وسلم

 جوانبه. 
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 املؤمنون يف لك ماكن: أيها 
آن األوان أن ينهض اتلصوف وأن تنهض رجاهل، فإن األمة  

هلم، تكون  ما  أحوج  إلرشادهم    ايلوم  تكون  ما  أحوج 
طوة واحدة  وتعليمهم، آن األوان أن تكون اللكمة واحدة واخل

والوجهة واحدة، آن األوان أن ندخل لكنا حتت خيمة اإلسالم  
ريب   صلوات  عليها  املحمدية  املرجعية  نَباسها  اليت  ورايته 

 وسالمه. 
فإن ما يمزي رجال اتلصوف عن غريهم عند األزمات أن  
إن   ابتغاء منصب وقيادة،  قيامهم لكه ال يكون إال هلل وليس 

انلاس وال يتخلفون عنهم، إن ما  ما يمزيهم أنهم يقومون قبل  
يمزيهم أنهم خيرجون ويقومون حلقن ادلماء وليس إلراقتها، إن 
املحمدية   باملرجعية  الرويح  ارتباطهم  غريهم  عن  يمزيهم  ما 

 اليت ال تهديهم إال للك خري، إال ملا فيه الصالح واإلصالح. 
ما   معرفة  من  نلا  البد  والقيام  انلهوض  قبل  ولكن 

من األزمات، ليك نعرف كيف نقومها ونتصدى  نواجهه حقيقة  
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ن   أن  ينفع  فال  هلا،  الصحيحة  احللول  ونوجد    ب َّ ه كما    ب َّ ه  هلا 
نعرف أن  دون  احلقيقية   غرينا  حنيط  املشلكة  أن  ،  بها  ودون 

سبب   هو  الصحيحة،  فقدانوهذه  سبب   احللول  هو  وهذا 
 . اتلخبط

أين   تعرف  لم  ألنها  تتخبط  ويه  سنني  منذ  األمة  نعم 
ادلاء،   تكمن لغري  ادلواء  يأخذون  فهم  احلقيقية،  املشلكة 

 ويعاجلون املاكن السليم ويِّتكون املريض املعلول. 
 املؤمنون يف لك ماكن: أيها 

نواجه إذا ما نهضنا بقوة  أزمات كثرية جدا ،    أننا  ولكن 
لكنين  وعزم وتولكنا ىلع اهلل فإنها سزتول الواحدة تلو األخرى،  

دراسيت   واحدة    عقبات  ثبثال  سنصطدم وحسب  ولك  هامة 
ولكها من    اإلسالمية،  تطعن بأمتنا  هوعتاد  تهبعدمنها تعتَب عدو  
   .داخلها لألسف

عليها القضاء  استطعنا  هلا   وجتاوزها  فإن  واتلصدي 
 اثلالث يه:  لعقباتاستطعنا انلهوض باإلمة، وهذه ا
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 وأعوانهم من ادلاخل واخلارج.   والغرب  ايلهود   خمططات .1

  الوهايب أو السليف أو فكر اخلوارج. أو الفكر املتطرف .2

 . وادلخالء عليه وهذه أصعبها وأشدها أدعياء اتلصوف .3
تأثريها   يوضح  بما  باختصار  عقبة  لك  عن  وسأتكلم 

 جنع احللول للتصدي هلا.أويوضح 
فيه عدو مبني وواضح منذ أرشق فجر    أما العقبة األوىل:

ولكنهم اآلن غريوا منهجهم    ، ويعلمه الصغري والكبري  ، اإلسالم 
يستخدمون   االن  فهم  من  وبرناَمهم يف حماربتنا،  أبناء جدلتنا 

اثل العقبة  استخدموهم  اأبناء  الحقا ،  عنهم  سنتلكم  اذلين  نية 
  .يلفتنوا املسلمني يف دينهم ودنياهم، وقد جنحوا بذلك

  اك  يق ىق يفىف  يث  ىث نث ُّٱقال اهلل تعاىل:  
 . ]217ابلقرة:[َّىل  مل يك  ىك مك لك

املختلفني  وه مجيع  أن  كيف  بأعيننا  نرى  اآلن  حنن  ا 
يستعينون ويلوذون بهم، منهم املعذور ومنهم من ليس هل عذر،  

والعافية.  العفو  اهلل  نسأل  بأيدينا  مرادهم  وللتصدي    فحققوا 
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هلذه العقبة فال بد نلا من القضاء ىلع أيديها وأعوانها املنفذين  
من   املتطرفون  اذلين  ملخططاتها ومشاريعها وهم  أبناء اإلسالم 

 سنتلكم عنهم يف العقبة اآلتية. 

وهو الفكر الوهايب أو السليف أو فكر    اثلانية:  لعقبةوأما ا
لفكر   مسميات  لكها  فيه  شئت  األسماء  بأي  سمه  اخلوارج 

 واحد، ولكنا يعلم خطر هذا الفكر يف هذه احلقبة الزمنية. 

ع ودمرت  وغربا ،  رشقا   الفساد  األرض  يف  اعث  دة  اذلي 
ذلي لم جتين  دول واستعمرت نتيجة  ألفاكر وأفعال هذا الفكر ا 

األمة منه إال اخلزي وابلال، ألنه فكر يقوم ىلع ابلاطل وينرش  
 ابلاطل وال يتحرك إال بابلاطل.

هو   واحد  يف يشٍء  يكمن  الفكر  هذا  خطر  أن  واعلموا 
لك   وبني  املسلمني  بني  الصلة  قطع  وهو  لكه  األمر  جوهر 

وا  ادلينية دليهم، يلجعلهم  املقدسات  جسادا  بال روح، ألشعائر 
وصور بال معىن، وعقوال  بال تفكري، ال نفع منهم وال حراك إال  
ألصول   ترجع  اليت  ومعتقداتهم  أفاكرهم  عليهم  تمليه  بما 



29 
 

اعقل   لك  دلى  شك  أدىن  بدون  ثبت  وهذا  ايلهودية،  ادليانات 
اإل  بليب. اذلات  جتسيم  ىلع  لكيا   ترتكز  هلية فعقيدتهم 

ولك   ومثيل،  وكيف  وماكنا   جهة  فجعلوا هلل  باخللق،  وتشبيهها 
من اغص يف عقائدهم يعرف هذا وقد أطلق عليهم السابقون  

 أسماء عدة منها احلشوية ومنها املجسمة ومنها غري ذلك.
املذاهب   مجيع  كفروا  حىت  وتطرفهم  بغلوهم  تابعوا  ثم 

واملاتور فاألشاعرة  أحد،  منهم  يسلم  ولم  واملعزتلة  ي والفرق  دية 
منحرفون   كفار  لكهم  والصوفية  والشيعة  اثلمانية  واملذاهب 
تكفري   إىل  احلال  بهم  وصل  بل  الفكر،  هذا  ومنهج  باعتقاد 
بالنسبة   اكللنب  هلم  بالنسبة  اتلفكري  سياسة  ألن  بعضهم، 

عنها. يستغنون  االرتباط بكل    للرضيع، ال  تمادوا وحرموا  ثم 
فجعلوا   املسلمني،  دلى  بانليباملقدسات  يتصل  يش  صىل    لك 

وسلم وآهل  وتبجيل وصالة    اهلل عليه  وتَبك  وتعظيم  توسل  من 
طعنوا   ثم  امللة،  من  واملخرجة  بل  املحرمة  ابلدع  من  عليه 

الكرامات،   وأنكروا  وجعلوا  باألويلاء  إال  مقدسا   يِّتكوا  ولم 
 االرتباط به بدعة. 



30 
 

العِّتة  من  الظاهر  الواضح  انتقاصهم  ذلك  إىل  أضف 
صىل اهلل عليه  ا كما أخَب انليب  انلبوية اليت يه سفينة نوح فين

، فهم لم يِّتكوا شيئا  يرتبط بآل بيت انليب الكريم إال  وآهل وسلم
وانتقصوا منه وطعنوا فيه وما ذاك إال إلضعاف صلتنا بهم فهم 

 سبل انلجاة ولكنا يعرف هذا.

أي مسجدا    يِّتكوا  فلم  يفسدون يف األرض  اآلن  وها هم 
وص   أو رضحيا   إن  ما  وهدموه  إال  ماكنة  انلاس  قلوب  يف  لوا  هل 

إيله، وهؤالء لو وصلوا للحجرة انلبوية دلمروها، أضف إىل ذلك 
 . اكيا اليت وصلوا إيلها يف ابلالدتدمري الزوايا واتل

استباحة   واحدة ويه  منهم هل اغية  اذلي حيدث  ولك هذا 
ادلماء واألموال واألعراض، للقضاء ىلع هذه األمة وتدمري لك  

سور يف  حيدث  اآلن  نراه  ما  وهو  وايلمن  مقدراتها  والعراق  ية 
 ويلبيا وتونس، ونسأل اهلل أن ينيج بقية ابلالد من رشهم.

ذكرته هو جزء   ما  أن  بالغت، غري  أين  ابلعض  يقول  ربما 
من   واحد  أن  أعتقد  فال  يعلم هذا،  وكثري منكم  احلقيقة  من 
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من   ادلم  ومهدور  مستباح  فاغلبنا  من رشهم  بناٍج  احلارضين 
هجر احلارضين  من  وكثري  الغربة    قبلهم،  يف  ويعيش  بدله  من 

بسبب هؤالء الرشذمة. ذللك جيب علينا أن نأخذ األمور باحلزم  
حٍل. إىل  للوصول  يه    واجلد  ملواجهتهم  ينفع  أراه   ثالثةواذلي 

 حلول إن عملنا بها فيه انلجاة ويه: 
اجتهادٍ   أوالً:  تكثيف   وىلع لك صعيدٍ   العمل بكل  ىلع 

صل تلقوية  واإلرشاد  واإلصالح  بكل  ادلعوة  املسلمني  ة 
ثم   املحمدية،  املرجعية  ثم  االهلية  باذلات  بدءا   دليهم  مقدس 
ادلعوة   يف  السابقني  منهج  إىل  والعودة  ابليت،  وآل  الصحابة 
والقيام بمزيد من اجلوالت ادلعوية من قبل املشايخ والصاحلني  
وتكثيف اللقاءات واملؤتمرات الصوفية والعلمية، حىت نثبت  

لل احلقييق  انلاس  الوجود  بربط  األىلع  األثر  هل  اذلي  تصوف 
 باملرجعية املحمدية اليت يه عنوان ملتقانا. 

الصوفية    ثانياً:  والطرق  واملشارب  املناهج  مجيع  بني  اتلعاون 
ومناهج  أفرادا  وطرقا   األصعدة،  لنرش  ،  ودوال    ا  ومدارس   ا  وىلع مجيع 

صنع  فكر اإلصالح واإلرشاد بني املسلمني، والعمل بكل قوة ىلع  
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وتوعية األجيال احلايلة ىلع الفكر اإلصاليح األخاليق    جديدٍ   جيلٍ 
واألمة. حىت   املجتمع  نواة  هو  اذلي  الفرد  وتزكية  تربية  القائم ىلع 
يكون دلينا جيل قادر ىلع مواجهة هذا الفكر اذلي يتغلغل بكل  
لم   من صنع جيل  هم  به  يقومون  ما  نتجاهل  ال  أن  وجيب  ماكن، 

ىت تمكنوا من جعل األطفال حيزون الرؤوس  نهرى أرشس منه، ح 
دون خوف وال رمحة وال شفقة، فالواجب علنيا صنع جيل باملقابل  

األمر  لزم  إن  والقوة  بالرمحة  اجليل  هذا  مواجهة  ىلع  جيل  قادر   ،
يكونوا داعة علماء قادة بكل معىن اللكمة، فالفكر ال يواجه إال  

 بالفكر وداوها باليت اكنت يه ادلاء. 

))جتديد    :ثاثلاً  عليها  نطلق  بدعوة  يدعو  منا  الكثري 
))تقديم   ويه  غريها  بدعوة  ادعو  ايلوم  لكين  اتلصوف((، 
القديم، عهد   العهد  الرجوع باتلصوف إىل  اتلصوف(( ومعناها 
ليس   فَبأيي  قواعده،  وأرسوا  أسسوه  اذلين  الكرام  مشاخينا 
ولكن   جندده،  حىت  الزمان  هلذا  بالنسبة  باتلصوف  املشلكة 

هو  املش احلقيقة  يف  فاتلصوف  وتطبيقه،  اتلصوف  فهم  يف  لكة 
أبدا   يتغري يشء  ولم  امللوك،  بملك  انلاس  وربط  وسلوك  تربية 
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اليت   وبالءاتها  ادلنيا  ومشاغل  هل،  وتطبيقنا  هل  فهمنا  سوى 
 حالت بيننا وبني الوصول ثلمرته واتلحقق بغايته. 

للقواعد   الرجوع  أي  اتلصوف  تقديم  من  أقصده  واذلي 
الِّتبية  القدي يف  األسايلب  جتديد  من  مانع  وال  القوم  عند  مة 

والسلوك واملمارسة هلذا العلم، وذلك ألن اتلغيري واتلجديد من 
اتلصوف   جعل  ومتينة  قوية  أسس  ىلع  يقم  لم  اذلي  ابلعض 
اجلانب   وهو  به  انلاس  تربط  اكنت  اليت  ممزياته  أهم  يفقد 

متصوف بني  ما  فنحن  معدوم  شبه  ايلوم  فهو  يهتم    الرويح، 
جتد   أو  واآلداب،  للعلم  فاقد  آخر  جانب  ون  الرويح،  باجلانب 
الرويح   للجانب  وهاجرا   الصوفية  بالعلوم  يهتم  متصوف 

تاراك   باآلداب  متحيل  متصوف  أو  الرويح    واآلداب،  للجانب 
للثمرة ألنهم  يوصلون  الغاية وال  والعليم، واثلالثة ال حيققون 

 لم يتحققوا ِبقيقة اتلصوف.
: حنن ِباجة إىل متصوف يكون اعملا  صاحب  واخلالصة

ظاهرا   باآلداب  متجمل  طاهرة  سامية  هذا    روح  ولك  وباطنا . 
قائدا   يكون  اذلي  الرباين  العالم  مسىم    ومربيا    واعملا    حتت 
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نعم   بكل  إومرشدا ،  ايلوم  حنتاجه  ما  هو  الرباين  العالم  نه 
كما  جوانبه وهذا فقط بالرجوع للعهد القديم اتلصوف القديم  

 أؤسس وال يمنع من جتديد األسايلب. 
هامة نستطيع   :مالحظة  لن  أننا  بالعلم  اجلدير  لكن من 

اتلغلب ىلع   بدون  السابقة  اثلالثة  احللول  من  أي حل  حتقيق 
يه  اليت  اثلاثلة  اتلصوف((  )):  العقبة  األهم  أدعياء  هو  وهذا 

   .وهو اتلخلص من األدعياء واملندسني يف اتلصوف
عف اليت أرهقت اتلصوف وأضعفته  فهؤالء هم نقطة الض 

ألننا لن نستطيع حتقيق أي شيئ بوجودهم، وذلك ألنهم السبب  
   .يف انعدام اثلقة يف اتلصوف والصوفية

للطعن باتلصوف    األول  املدخل  أدعياء اتلصوف هم  ألن
أعدا م  ئ من مجيع  للتصوف    ر َّ ه ىلع  لن يسمحوا  العصور، ألنهم 

  م مصاحلهوال للصوفية بانلهوض حىت ال تنتيه اغيتهم وتنقطع  
بهم   سترض  ستظهر  مجيلة  صورة  فلك  أحواهلم  عليهم  وتفسد 

 وهذا ما لم ولن يسمحوا به .
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اثلاثلة: العقبة  اهلل   وأما  أاعذنا  اتلصوف  أدعياء  وهم 
   .وإياكم من رشهم

وما   هم  من  نلعرف  هؤالء  عن  قليال   نلتلكم  وتعالوا 
يفف،  صفتهم أنه  ويالحظ  يعرف  املتأخرة    لكنا  بدأت  القرون 

األدعياء يف صفوف  وذلك بسبب دخول    ؛وف تتغريمسرية اتلص
   .الصوفية الكرام 

رجال   ناهل  ما  ينالوا  أن  أرادوا  اذلين  هم  هؤالء  واألدعياء 
ودون   بذل  ودون  تعب  دون  لكن  ذكرهم  مر  اذلين  اتلصوف 
تعاىل   تفين يف حب اهلل  أن  َماهدة واكنت نفوسهم أضعف من 

   . ذللك إال ادلخول يف اتلصوف فلم جيدوا سبيال  
أنفسهم  ف وسموا  واألصل  اللب  وتركوا  بالقشور  أخذوا 

وات  للمشيخة  تصدر  منهم  وابلعض  بل  املريدوبالصوفية  ن  بعه 
 مس خس حس ُّٱ  :فهلك وأهلكهم ويتحقق فيهم قول اهلل تعاىل

 جف  مغ جغ معجع مظ حط مضخض حض جض مص  خصحص

 . ]4املنافقني:[َّ جل مك لكخك حك جكمق حق مف خفحف
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السيويط  األمام  الفاضل  اجلليل  العالم  قول  يف  ويتجىل 
تعاىل اهلل  وإن مداره    :رمحه  نفسه علم رشيف  اتلصوف يف  إن 

لمت أيضا  أنه قد كرث ادلخيل ىلع أتباع السنة وترك ابلدع وع
ليس   ما  فيه  فأدخلوا  منهم  وليسوا  بأهله  تشبهوا  قوم  من  فيه 

 . (1)فأدى ذلك إىل إساءة الظن باجلميعمنه 
ويدسون  فراحوا حيرفون يف هذا العلم ويغريون يف قواعده  

يف كتب القوم ما يناسب أهوائهم وحىت جيدون ما يستدلون به  
أفعاهلم وسوء احواهلم   للكتاب والسنة ىلع  ،  ويَبرون خمالفاتهم 

القوم  كتب  يف  ادلسائس  واملفاهيم  فوضعوا  القواعد  وغريوا   ،
 تلتناسب مع أهواءهم.  

هؤالء   خطر  االعتبار  بعني  األخذ  مجيعا   علينا  وجيب 
بسببهم أ الطائفة، و وإال غرقنا مجيعنا  األمر،  مع  نتساهل  ال  ن 

الرشيف  احلديث  وفيهم  فينا  ابلخاري  وينطبق  رواه  عن    اذلي 
بشريانلعمان   عنهما   بن  اهلل   عليه  اهلل  صىل  انليب   عن ريض 

 

 . 57تأييد احلقيقة العلية للسيويط ص   كتاب ( 1)
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ل  ق ْوٍم  »   :قال  وسلم
ث  م  ا؛ ك  اق ع  ف يه  الْو  ود  اَّلل   و  د  ائ م  ىلع   ح  ث ل  الْق  م 

ين ةٍ  ف  وا ىلع   س  م  ا  ،اْست ه  ه  ْعال 
 
ْم أ ه  اب  ب ْعض  ص 

 
ا  ،ف أ ل ه  ْسف 

 
ْم أ ه  ب ْعض    ، و 

ا   ل ه  ْسف 
 
ين  يف  أ  

ن  اذل  مْ ف اك  ه  ْن ف ْوق  وا ىلع   م  رُّ اء  م  ن الْم  ْوا م   ،إ ذ ا اْست ق 
ن ا ف ْوق  ْن  م  ن ؤْذ   ل ْم  و  ْرق ا  خ  يب ن ا  ن ص  يف   ْقن ا  ر  خ  ن ا 

 
أ ل ْو  ال وا:  ق  ف إ ْن   ،ف 

ا يع  وا مج   ل ك  ه  ر اد وا 
 
أ ا  م  و  ْم  وه  ك  يْد    ،ي ِّْت 

 
أ وا ىلع    ذ  خ 

 
أ إ ْن  ْم جن  ْوا  و  يه 

جن  ْوا مج     . «ا  يعو 

باننا  مانتهم  رساعن  الالكم  بهذا  نتلكم  ملا  أننا  واملصيبة 
حنارب اتلصوف وأننا وهابية وهذا ما جيب احلذر منه، بل جيب  
عن   يدافع  ألنه  هؤالء  حيارب  من  لك  يد  ىلع  أيدينا  نشد  ان 

 ، بدل ان حناربه ونضعفه. بيضة اإلسالم وعن خيمة اتلصوف

  يف الفتح الرباين: سيدي الشيخ عبد القادر اجليالين    يقول
زندقة يه  الرشيعة  هلا  تشهد  ال  حقيقة  عز    ،لك  احلق  إىل    طر 

رسول   يد  يف  ويدك  عليه  ادخل  والسنة  الكتاب  جبنايح  وجل  
زندقة   املفروضة  العبادات  ترك  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل 

   .وارتكاب املحظورات معصية
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اجلنيد  وقال   القاسم  أبو  باهلل  العارف  الطائفتني  سيد 
تعاىل اهلل  إال    :ابلغدادي رمحه  اخللق  الطرق لكها مسدودة ىلع 
أثر رسول اهلل   اقتىف  واتبع سنته    صىل اهلل عليه وآهل وسلممن 

  .(1)فإن طرق اخلريات لكها مفتوحة عليه ،ولزم طريقته
ىلع  منهم  الكثري  وتربع  األدعياء  هؤالء  ظهور  ونتيجة 

وتصد  اتلصوف  العداء  عروش  أبواب  فتح  للمشيخة  رهم 
من هؤالء    للتصوف فظهر من حياربه وحياول انليل منه متخذا  

ولقد تبني من خالل ما مىض من ِبثنا    .وسيلة للتحقيق اغياته
وعظيم جليل  علم  هو  اتلصوف  اآلونة    ،أن  يف  ابتيل  ولكنه 

 .  األخرية بثلة من املتصوفة اذلين دخلوا فيه وهم ليسوا منه
اذلين أبطنوا    بدايته اإلسالم باملنافقني يف    كما ابتيلوذلك  

والعجب  ،  وكما قيل للك قاعدة شواذ  ،الكفر واظهروا اإليمان
لك العجب أن  الكثري من أعداء اتلصوف راحوا يتلكمون عليه 

 .  وهذا ظلم عظيم ،من خالل هؤالء األدعياء وهو منهم براء

 

 .  15٩طبقات الصوفية ص  ( 1)
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فقد دس    ،وما مثل اتلصوف إال كمثل بايق العلوم األخرى 
يف علم احلديث من ليس من أهله فدسوا األحاديث عن رسول  

والفقه    اهلل   واتلاريخ  والسري  والعقيدة  الالكم  علم  وكذلك 
العلوم  ابتيل باألدعياء كما ابتيل وغريها من  . فكذلك اتلصوف 

مرشقة وحقيقته  واضحا   أصبح  اتلصوف  مزيان  لكن  ،  غريه 
اذل رجاهل  بني  اتلصوف  حال  هو  الكتاب  هذا  وفق  أسسوه  ين 

حاجاتهم   تللبية  لتشويهه  يسعون  اذلين  األدعياء  وبني  والسنة 
 وشهواتهم ومذلاتهم غري مبالني بغريهم وبنتيجة أفعاهلم

صحوة   إىل  نكون  ما  أحوج  الزمان  هذا  يف  اآلن  وحنن 
أصوهل  إىل  الصحيح  اتلصوف  خالهلا  من  نعيد  صوفية  ويقظة 

مرحلة   إىل  وِباجة  للتصوف    يةتصحيحالصحيحة  وجتديدية 
بأعيننا  نل نرى  ألننا  ذلك  لكفنا  مهما  منه  ليس  ما  منه  خرج 

واتلصوف مدرسة  كيف أن أعداءه حياولون مسحه من الوجود  
إلغاؤها جبرة قلم، بل جيب   كَبى يف حياة املسلمني ال يمكن 
والسنة  الكتاب  ذلك ىلع  سوى  ما  وعرض  صوابها  من    اإلفادة 

 . املطهرة
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ينبيغ ىلع واحلكماء    وذللك  منهم  العلماء  اتلصوف  أهل 
من   اتلصوف  إصالح  إىل  يبادروا  أن  والسالكني  واملريدين 

مواجهة  داخله   ىلع  قادرون  وأهله  اتلصوف  يكون  حىت 
حتديات العرص واتلصدي لالزمات اليت تعاين منها األمة واليت  

   يه سبب لقاءنا واجتماعنا هذا.
 ا قسمني: وجيب ان نعلم أن اهل اتلصوف يف هذا انقسمو

 : : قسم يسىع للتصحيح القسم األول
ىلع مرادهم فهم يسعون جاهدين    وهؤالء جزاهم اهلل خريا  

الرشيف  للعلم  يبادرون  فراحوا  اتلصوف  حقيقة  إلظهار 
يبيناه   اذلي  الصحيح  باملنهج  متمسكني  الصحيح  والسلوك 
يف   كرثوا  وقد  وأمواهلم  وأنفسهم  جهودهم  لك  ذلك  يف  باذلني 

و  الزمان  وينظر  هذا  يتفكر  فاذلي  األرض  أصقاع  يف  انترشوا 
ويبحث يف اتلصوف يراه ينترش انتشارا عجيبا وكبريا يف العالم  
كبريا توجها  اتلصوف  إىل  يتوجهون  الكثريون  ونرى    اإلساليم 
اليت   املواقع  من  املئات  وهناك  االنِّتنت  شبكة  ىلع  وخاصة 
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الصحيح   بالشلك  اتلصوف  عن  من    تتلكم  العرشات  وهناك 
املؤلفات  ال ونرى  العظيم  العلم  هذا  يتبنون  اذلين  علماء 

واحلمد هلل وتطبع  تنرش  يوم  بشارة خري  ،  الصوفية يف لك  وهذه 
حىت   احلق  من  نستيح  وال  هؤالء  بركب  نلحق  أن  ينبيغ  ولكنا 
ما ال   فيها  الصوفية دخل  الطرق  من  الكثري  فهناك  أنفسنا  ىلع 

ال  يوافق   فينبيغ أن    ،صوفيةالكتاب والسنة وما ال يوافق منهج 
 .نتخىل عنه مهما لكفنا ذلك

يعملوا ىلع تنقية وتصفية  أن  فاتلصو وعلماء فعىل عقالء
صورته اليت شوهت كثريا ، وأن يبادروا ِبركة اإلصالح وإاعدة  

و األوىل  وجذوره  الصحيح  وجهه  إىل  اتلصوف  فالفناء  هذا  إال 
 إيلهم  حق عليهم وركب الصحوة سائر يف طريقه

 :  : قسم يسىع للتربيراينالقسم اثل 

باتلَبير   الواهية  ) وأقصد  واحلجج  األعذار  خيلقون  يعين 
املتصوفني الصاحلني وبمنهج  بركب  وإلصاقه    ( إلثبات منهجهم 

 :  وهؤالء ينقسمون ثلالثة أقسام هم
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هم خملفات األدعياء  والغارقون بابلدع واملخالفات    أوال:
يف  بأتباع  يتنعمون  ويبذلون  اذلين  خدمتهم  يف  أنفسهم  نون 

هلم   خيالفون  وال  ويقدسونهم  ويعظمونهم  سبيلهم  يف  أمواهلم 
طريق الزهد  و   احلق  فكيف يِّتكون هذه انلعم ويرجعون إىل  أمرا 

اكن  كما  أنفسهم  ىلع  صعب  هذا  إن  هلل  واخلضوع  واتلواضع 
 اإلسالم صعب ىلع زعماء مكة كيف خيضعون ويأتمرون   

اجلاهلون اذلي تصدروا للتصوف واملشيخة وهم ال   :ثانياً 
نش وقد  والقشور  الرسم  إال  منه  واستقرت  أيعرفون  هذا  وا ىلع 

 حق.أحواهلم فال يتكبدون صعوبة اتلصحيح والرجوع لل
فدخوهلم ادلخالء    ثاثلاً: منه  للنيل  اتلصوف  اذلين دخلوا 

ا  من  الكثري  دخل  كما  اتلحريف  يف  بقصد  وايلهود  ملجوس 
 . اإلسالم يف عرص الفتوحات بقصد انليل منه وادلس فيه

اتلصحيح   أهل  بني  دائم  رصاع  اتلصوف  حال  هو  وهذا 
وأهل اتلَبير وهناك من يِّتبص بكليهما وهم أعداء اتلصوف  

 .من املسترشقني ومن أدعياء السلفية وغريهم
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املؤمنون أيها   يبذلإن    :اإلخوة  أن  أهل اتلصوف  وا  واجب 
قصار جهدهم يف انلهضة والصحوة وايلقظة تلجديد وتصحيح  
أسلفنا   بما  العمل  استطعنا  إن  اتلَبير،  عن  ونتوقف  اتلصوف 
للعقبات   وتصدينا  املشالكت  حلل  وتوصلنا  ذكرنا  ما  وطبقنا 
األمر،   بهذا  لكها  األمة  حال  سيتغري  باتلأكيد  احللول  واوجدنا 

أي وقت مىض ألنها  وكما قلنا األمة اآلن ِباجتكم أكرث من  
يف تموج يف أمر عظيم وحتتاج من جيدد هلا أمرها ويرد انلاس  

   .جلادتها
خنتم  بدانا  األمثل    :وكما  احلل  هو  الصحيح  اتلصوف 

اتلصوف   لعودة  ِباجة  األمة  نعم  املعارصة،  األمة  ألزمات 
آهل  ، وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع  الصحيح يلغيثها مما يه فيه

 ، واحلمد هلل رب العاملني. وصحبه وسلم
 بقلم السيد الرشيف  
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