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إهداء
إىل:

إمام النبيني...
وسيد املرسلني...
ّ

سيد األولني واآلخرين...

سيدي:

حممد رسول الل
صلى الل عليه وعلى آله وسلم
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وإىل:

ً
من كنت ميتا فأحياني الل به..
ً َّ
ومن كنت جاهال فعلمني الل به..
ً َّ
ومن كنت غافال فذكرني الل به..
ً
َّ
ومن كنت ذليال فأعزني الل به..
ًّ
ومن كنت ضال فهداني الل به..
ً
ً
ًّ
ً
ومن كنت نسيا منسيا فصرت شيئا مذكورا به..
إىل:

ّ
شيخنا وأستاذنا ومرشدنا ،وقرة أعيننا ،رحيانة قلوب العارفني الوارث

احملمدي الشيخ

أمحد كفتارو
رمحه اهلل
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بقدبط:

ﭑ ﭒﭓ ﭔ
احلمد هلل رب العاملي ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الط ّيبي
الطاهرين وعىل أصحابه املجاهدين وعىل سائر من تبعهم من أولياا اهلل تعااى بإحسااٍ
إى يوم الدين ،وبعد:
فهذا الكتاب اخلامس بعنواٍ( :اآلداب السلوكية لطالبي املراتب العل ّية) ،أقدّ ماه
وفا ً ملعلمي ومرب ّيي ومرشدي الشيخ أمحد كفتاارو ِّقادرس

العزياز ،أمجا فياه رو

إرشااد وتوييهاتااه الساالوك ّية للمرياادين الاذين ساالكوا ّريااو التصا ّاو للوصااو إى
درية كام اإليامٍ ومقام اإلحساٍ.
يف هذا الكتاب قمت ببياٍ كثري من اآلداب السلوك ّية ،ورشحتها بإّنااب لينتفا
هبا عامة السالكي من املتعلمي واألم ّيي.
فلاايس هااذا الكتاااب عااىل اارار الكتاااب األو (دلياال املرشاادين يف تساالي
املتاذوقي
مويهاة للمرشادين واملعلماي
ّ
السالكي) الذي كاٍ مؤ َّلف ًا من قواعد ومتوٍ َّ
فحسب.
وقسمت هذا الكتاب إى ستة فصو :
األو  :السا لوك ،والثااا  :اداب املريااد يف الساالوك ،والثال ا  :أدب املريااد م ا
شيخه ،والراب  :األدب م اإلخواٍ يف السلوك ،واخلامس :أدب املريد م ساائر أفاراد
املجتم  ،والسادرس واألخري :أدب السال م خملوقات اهلل تعاى.
ووضعت لكل أدب صيا ًة خاصة يعلتها يف أو بح مستقل ،ثام قمات بعاد
ذل برشحها.
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أما مصدر هذا الكتاب من حي الكلامت النورانياة املاوثورة عان العاارفي ومان
حي املادة العامة لألدب فهو كتاب (األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية) لإلمام
الربا  :الشيخ عبد الوهاب الشعرا قدرس ّ .
أما رش هذ الكلاامت والتمثيال اا ،فجميا ذلا اساتقيته مان رو اإلرشااد
شيخنا الشيخ أمحد كفتارو رمحه اهلل ،فسقت عنه عبارات تصا ا ّرفت فيهاا تصا ا ّرف ًا يساري ًا
ملناسبة السياق ،وعبارات سقتها كام هي ووضعتها بي قوسي.
ومن مصادر الكتاب :عبارات هي مما أفاضه سابحانه وتعااى أ أقرأهاا يف كتااب
وأ أسمعها من عار  ،وذل من فضل اهلل تعاى.
أما شواهد الكتاب من احلدي النبوي الشاريف :فقد حاو الكتااب الصاحي
واحلسن والضعيف ،وال باورس يف االستشاهاد باحلادي الضاعيف يف فضاائل األعاام ،
وهااو مااذهب مجهااور املحاادثي ساالف ًا وخلفا ًا عااىل اإلّااالق ،وماانهم اإلمااام البخاااري
صااااحب كتااااب (األدب املفااارد) والاااذي ِّي ّلااه مااان األحادياا الضاااعيفة يف اآلداب
واألخالق .وقد خال الكتاب متام ًا من األحاديا املوضاوعة التاي استشاهد هباا اإلماام
الشااعرا  ،والااذي كاااٍ مذهبااه قبااو كاال حاادي ِّينسااب للنبااي حممااد  ال ُِّي االف
االعتقاد ،وهي قاعدة ري علمية ،دف اإلمام الشعرا للعمل هبا صفا ِّ قلبه وكام ِّ أدبه
م النبي حممد  ،ودفعني لر ّدها قسو ِّة قلبي ونقا

أديّ ،
وإٍ قساوة القلاب لتنفا يف

قضايا البح العلمي.
وملا سبو ،أستطي القو أٍ هذا الكتاب ِّيغني متام ًا عان كتااب اإلماام الشاعرا
(األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية) ألسباب عدّ ة:
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 -1هااذا الكتاااب صاايغ بصاايا ة معااااة وبمصااطلحات مفهومااة ،بياانام كتاااب
(األنااوار القدسااية يف معرفااة قواعااد الصااوفية) مصااطلحاته قديمااة ،وبعضااها ااام

،

وكثري منها ال يصل ملفاهيم أهل هذا العرص أبد ًا.
وواقعياة ،بيانام يف كتااب (األناوار
 -2يف هذا الكتاب األمثلة معااة وواضاحة
ّ
القدسية يف معرفة قواعد الصوفية) األمثلة قديمة و امضة و ري واقع ّية.
 -3يف هذا الكتاب األحادي مقبولة وصاحلة لالستشاهاد وخمِّ ّرياة يف احلاشاية،
بينام يف كتاب (األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية) كثري من األحادي موضوعة
ااري صاااحلة لالستشااهاد ،واألحادي ا الصاااحلة لالستشااهاد ااري خمِّ ّريااة وال تعاار
دريتها.
 -4يف هذا الكتاب كلامت نوران ّية لبع

العارفي املعاااين قريباة مان قلاوب

أهل هذا العرص لفظ ًا ومعنى.
 -5يف هذا الكتاب شواهد مان أحاوا بعا

العاارفي املعاااين ،مان الاذين

متتّعنا بصحبتهم ووقعت أبصارنا عليهم ،وهذا أدعى لالتباع واالقتدا .
وجيب البياٍ أٍ هذ اآلداب ليست لعا ّمة النارس ،إنام هي للسالكي فحسب وال
أعني يف هذا التخصي

ّ
أٍ يف اإلسالم أ ار ًا خت ّ أناس ًا دوٍ اخرين ،ولك ّن مارادي

ّ
عاماة الناارس فاإدم قاد
أٍ هذ الدرورس هاي ملان ّ
أماا ّ
تاذوق معاا السالوك الروحياةّ ،
يعرتضوٍ عىل بع

هذ اآلداب لبعد أذواقهم عنها ،ومثا ذل :

لو قام أستاذ للرياضيات بإلقا حمارضة عاىل متخصصاي هباذا العلام ،ثام دخال
ّالااب يف املسااتو االبتاادائي وساام املحااارضة ثاام خاارا معرتضا ًا؛ فهاال لااه احلااو يف
االعرتاض؟ ولكنها أيض ًا دعوة للعاماة أٍ يطلعاوا عاىل اداب السالوك لعلهام يتطلعاوا
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ألٍ يكونوا من السالكي فإٍ هذ املعا الرتبوياة تع ّلمناهاا مان مشااُينا ،والدراساات
الرتبوية النفسية احلديثة توافو ما تع ّلمنا من مشاُينا امللهمي من اهلل تعاى.
العيل العظيم أٍ ينف بمضاموٍ هاذا الكتااب كال مان يقا باي
أخري ًا :أسو اهلل ّ
جميب.
قريب ٌ
ٌ
العيل العظيم أٍ يتق ّبله مني إنه سمي ٌ
يديه ،وأسو اهلل ّ
صاححوا ط أخطاائي يف
الرباان ّيي أٍ ِّي ّ
وإ ألريو من أسيادنا العلاام وشايوخنا ّ
الصيا ة أو يف التعبري والرش  ،فإناه ال ُيلاو كاتاب مان خطاو وال كتااب مان خلال إال
كتاب اهلل تعاى .واحلمد هلل رب العاملي.
حممد باسم دمهاٍ
2010/10 / 1
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بقدبة الطبعة الثانية
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملي والصالة والسالم عىل سيدنا حممد
وعىل اله وصحبه أمجعي وبعد:
ايل وحقااو االنتشااار الواسا للطبعااة األوى ماان هااذا الكتاااب
فقااد تفضاال اهلل عا ّ
(اآلداب السلوكية لطالب املراتب العلياة) يف عا دد مان املعاارض اإلساالمية يف الادو
العربية و ريها ،وقد نفدت الطبعة بحمد اهلل

يع ًا ،عل ًام بونني أ أنرشها داخل ساوريا

بسبب ظرو احلرب ،واليوم أعيد ّباعة هذا الكتاب أم ً
ال بمزيد من االنتشاار لينتفا
هبااا السااالكوٍ يف كاال مكاااٍ عااىل اخااتال مشااارهبم ،وأ أزد عااىل هااذ الطبعااة أبحاثا ًا
يديدة فقط تصحي بع

األخطا املطبعية وتبد خط الكتاب.

واهلل أسو أٍ يتقبل مني ومن كل مان قارأ الكتااب إناه سامي جمياب واحلماد هلل
رب العاملي.
حممد باسم دمهان
 8ربيع الثاين 1435هـ
2014/2/8م
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الفص األول
السلوك

10

املبحث األول :صول السلوك:
املراد با (السلوك) :التزام املريد أوراد ًا وأعامالً صااحلة ،وباذ ّاقتاه يف جماهدتاه
لنفسااه لتصاافيتها ماان نقائصااها واليتهااا بالفضااائل ،وكاال ذل ا ااات إرشا ِّم ارب
للقلوب ،موذوٍ من قبل شيخه بالرتبية واإلرشاد إى فوق وصوالً إى رسو اهلل .
عّب عناه القاراٍ الكاريم بقولاه تعااى :ﮋ ﭿﮊ
وليس السلوك إال ما ّ

[البقاارة:

 ،]12٩ففي اآلية عملية التزكية ،وفيها املِّزكّي ،وإلي البياٍ:
لكل بنا أصو يعتمد عليها ،والسلوك بنا عظيم يعتمد عىل أربعة أصو :
والً :احلب :واملراد به :حب السال للشيخ املري حب ًا ِّيفني كال املحبوباات مان
باب حلصو كال األصاو واآلداب ،فالسالوك ّ
كلاه حاب ،ومان أ باب
القلب ،وهو ٌ
ليس أه ً
ال للطريو.
حدثنا شيخنا الشيخ أمحد كفتارو قدرس

قا ( :كاٍ شيخنا الشيخ أمي ِّقدرس

ّالب للسلوك سوله :يا بني أأحببت أحد ًا من قبل؟ فإٍ قا السال  :نعام
ّ إذا أتا
ٌ
قبله ،وإٍ قا  :ال؛ قا  :اذهب يابني ال تصل للسلوك حتى تتذوق معا احلب).
ثاني ًا :الذكر :وهو رو السلوك وحمور  ،و ايته حصو احلضور التام ما اهلل يف
كل األحوا  .واملراد من الذكر اإلكثار منه حتى ال يكوٍ للمريد شغل إال باهلل وحد .
قا رسو اهلل  :كثروا ذكر اهلل حتى يقولوا :جمنون
ويتولف من وردين :يهري وخفي.
أ ّما الورد اجلهري :فهو قول ( :ال إله إال اهلل) ( )5000مرة يومي ًا.

( )1روا أمحد يف املسند (.)116٩2
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وأمااا الااورد اخلفااي :فقولاا يف قلب ا ملاادة ساااعتن( :اهلل ..اهلل ..اهلل .).وفيهااا
( )2500مرة تقريب ًا.
 الذكر ودوره يف السلوكضل السلوك .والذكر يف البدايات يكاوٍ ف
اعلم أٍ مريد ًا ال يذكر اهلل ّ
بتكلاف ،إى
مهاه ،ولايعلم أناه مان ِّيسالب عان
أٍ يصري ملك ًة يف النفس .فعىل املريد أٍ يكوٍ الذكر ّ
الذكر فقد ِّعز عن الوالية ،والعز كثري عند الذين ال يرتبطوٍ بشيوخهم برابطة حب
قوية ،واملراد بالوالية التي ِّتسلب من املريد :الوالية الصغر  ،أما الوالية العظماى فاال
ِّتسلب وال ِّتنازع بفضل اهلل وحما عادة عىل صاحبها أٍ يرتدّ عن السلوك.
وليعلم املريد ّ
أٍ الفت يف الليل أقرب منه يف النهاار ،ألٍ يف الليال يكاوٍ ا ادو
فرغ قلبه هلل وذكر .
والصفا والبعد عن األشغا ف ِّي ّ
قالوا( :الذكر سيف املريدين ،به يقاتلوٍ أعدا هم من اجلن واإلنس ،وإٍ الابال
إذا نز بقوم وفيهم ذاكر حاد عنهم بّبكته).
ومن رشط الذكر أٍ يصحبه اإليال هلل والتعظيم له ،وأٍ يستشعرمها املريد م
دوراٍ السبحة ،وإال ِّح ِرم صاحبه مقامات الريا .
ويف حا خال املريد مان ذكار العظماة فيكتفاي باذكر اللسااٍ ولاه باه ثاوا ٌب مان
احلساانات فقااط ،لكنااه ال يتقاارب بااه ماان اهلل ،وال يرتقااي بااه يف املقامااات ،وال تاازو بااه
احلجب عن قلبه.
ب -بن بركات الذكر
 إذا متكن الذكر من القلب ،صاار املرياد يصا ارع الشايطاٍ كلاام دناا مناه ،بال الذاكر لقوة نوران ّية قلبه.
يقرتب الشيطاٍ من املكاٍ الذي فيه ٌ
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ِ
ب له دخل يف هالته وأخذ من نوران ّيته.
 إذا اقرتب من الذاكر ِّحم ٌنكار فإناه ال بتمال اجللاورس بال يصا ارخ
 إذا حرض ما الاذاكرين الصاادقي ِّم ٌيفر من املجلس بال عودة.
و ِّيصعو ،أو عىل األقل ّ
 إٍ فوائد الذكر ال تنحرص ألٍ الذاكر يصري يليس اهلل تعاى. وأمج أوليا اهلل عىل أٍ الذكر مفتا الغيب واملعرفة واملحباة والنظار إى وياهاهلل يوم القيامة ،وياذب اخلاري ،وأنايس املساتوحف ،فاال ينبغاي تركاه ولاو ما الغفلاة
ثم أ ع من فتو الذكر ،وهو يام لشتات صاحبه.
للمبتدئ ،وما ّ
واعلم يا أخي :أنه ال جيد ِّأنس الذكر إالّ من ذاق وحشاة الغفلاة ،للتبااين الكباري
بي احلالتي.
ج -هيام فض  :الذكر م القرآن؟
الذكر أفضل للمريد املبتدئ من تالوة القراٍ ،وتالوة القراٍ أفضل للكامل مان
الذكر ،وذل ألٍ القراٍ ال يق إال عىل قلب ّاهر ،وقلب املبتدئ ال يزا قاسي ًا بعيد ًا
عاان اهلل مليًا ًا بالشااهوات والنقااائ

 ،وقااد قااا تعا اى :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ

يمس رو القراٍ إال الارو
[الواقعااة ]٧٩ :وأ يكن وقت نزو اآلية مصاحف فاملراد :ال ّ
الطاااااااااهرة ،وقااااااااا تعاااااااااى :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﮊ [ق]3٧ :

رس ًا؟
د -هيام نفع :الذكر ءهر ًا م ّ
مطلوب رشع ًا ،ومها تنوي ٌ بحسب حالة الذاكر ،فالذكر يهر ًا أنف
كال الذكرين
ٌ
ملن لبت عليه القسوة من أصحاب البداية ،والذكر
من أصحاب السلوك املتقدمي فيه.
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ًا أنف ملن لبات علياه اجلمعياة

السنّة
هـ -ذكر اهلل يف ُ
السنّة يف فضائل الذكر واحل ّ عليه:
ما ورد يف ِّ

إلي أهيا السال بع

 -1عن أي هريرة  قا  :قا رسو اهلل  :قال اهلل تعاىل :نا عند ظن عبدي
يب ،و نا بعط إذا ذكرين

فهل بعد مع ّية اهلل خري؟!

 -2وكاٍ معاذ بن يبل  يقو  :اخر كالم فارقت عليه رسو اهلل  أٍ قلت:
أي األعام أحب إى اهلل تعاى؟ قاا  :ن متــوت ولســانك رطــب بــن ذكــر اهلل

وال

يموت املؤمن عىل الذكر إال إٍ كاٍ مدمن ًا عليه يف حياته.
 -3عن معاذ بن يبل  قا  :قا رسو اهلل ((« :با عم آدبــي عمـ ً
ال ن ــى
لط بن عذاب اهلل تعاىل بــن ذكــر اهلل تعــاىل)) قاالوا :وال اجلهااد يف سابيل اهلل؟ قاا (( :وال
اجلهاد ،إال ن يرضب بسيفط حتى ينقطع)) .ثالث مرات .وهذا ايا باوٍ اهلل تعااى
()3

ال ِّي ّ
عذب من فني يف ح ّبه ،فال أنجى من العذاب من احلب.
ليذكرن اهلل قوم يف الدنيا
 -4عن أي سعيد اخلدري  قا  :قا رسو اهلل :
ّ
املمهدة يدخلهم اهلل الدرءات العىل
عىل الفرش ّ

فالذكر عىل الفرش املِّمهدة إشاارة

إى أٍ الدنيا وسعة العيف أ تغري قلب الذاكر عن اهلل تعاى وأ تشغله عن ذكر .
ربـط ،بثـ احلــي
ربـط والــذي ال يــذكر ّ
 -5قا رسو اهلل  :بثـ الــذي يــذكر ّ
وامليت

وكفى هبذا التعبري من فارق ،حق ًا إٍ الغافل فاقدٌ لإلحسارس باهلل وبالناارس،

( )1روا أمحد يف مسند (.)٩065
( )2روا الطّبا ( )181والبيهقي يف الشعب (.)516
( )3روا أمحد يف مسند (.)22132
( )4روا أبو يعىل يف مسند (.)1110
( )5صحي البخاري (.)6044( )2353/5
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ِ
ب هلل ِّحمس ٌن للنارس ،رقيو القلب كاملل يميشا
ميت القلب والشعور ،وإٍ الذاكر مراق ٌ
عىل ويه األرض.
 -6روي أٍ ري ً
ال سو رسو اهلل  فقا  :أي املجاهادين أعظام أيار ًا؟ فقاا
 (( :كثرهم هلل ذكر ًا)) قا  :وأي الصائمي أعظم أير ًا؟ فقا

 (( :كثرهم هلل ذكر ًا))

ثم ذكر الصالة والزكاة واحلج والصدقة كال ذلا ورساو اهلل  يقاو  (( :كثــرهم هلل
ذكر ًا)) .فقا أبو بكر الصديو لعمر ريض اهلل عنهام :يا أباا حفا

ذهاب الاذاكروٍ اهلل

بكال خاري .فقاا رساو اهلل  (( :ءـ )) .نعاام وماا قيماة العباادة إذا فقادت روحهااا
()1

(الذكر)؟!.
 -٧قااا رسااو اهلل  :لــيي يتحسـ ـر ه ـ اجلنــة إالّ عــىل ســاعة بـ ّـرت ــم
يذكروا اهلل فيهــا .

فظا اهر احلادي يقاو يف دخاو م اجلناة وا ّ اهم فيهااّ ،
ولعلاه

اري ٌ ملن تعرتيه الغفلة بي احلي واآلخر عىل ّرد الغفلة وديمومة الذكر.
 -8عن أي هريرة  قا  :قا رسو اهلل  :يقول اهلل تعاىل :يــا ابــن آدم إنــك
إذا ذكرتني شكرتني ،وإذا نسيتني كفرتني  .ألٍ الذكر اعرتا ٌ بالعبودية بام فيها من
ّبئ من العبودية بام فيها من
ذ وخضوع وشهود اهلل يف أحوا املن والعطا  ،والغفلة ت ّ
الذ واخلضوع وشهود ترص اهلل تعاى.
و -الذكر اجلامعي
السانّة
إٍ الذكر يزداد نفع ًا وتوثري ًا عىل قلب الاذاكر إذا كااٍ مجاعيا ًا ،ومماا ورد يف ِّ
من التحري

عىل الذكر اجلامعي:

( )1أخريه أمحد ( ،)15652( )438/3املعجم الكبري للطّبا (.)1٧164( )186/20
( )2روا الطّبا ( )182والبيهقي يف الشعب (.)513
( )3روا الطّبا يف األوسط كام يف منب الزوائد (.)16٧84
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 -1عن أي هريرة  قا  :قا رسو اهلل  :ال يقعــد قــوم يــذكرون اهلل تعــاىل
إالّ حفــتهم املالئكــة ،وغشــيتهم الرمحــة ،وننلــت علــيهم الســكينة ،وذكــرهم اهلل فــيمن
عنده .
 -2عاان أي هرياارة  قااا  :قااا رسااو اهلل «(( :إن هلل بالئكــة يطوفــون يف
الطرق يلتمسون ه الذكر ،فإذا وءدوا قوب ًا يذكرون اهلل تنادوا :هلموا إىل حاءتكم،
فيحفوهنم بأءنحتهم إىل السامه الدنيا ،فيسأهلم ر م وهو علم بنهم :با يقول عبــادي؟
تقول املالئكة :يســبحونك ويكنونــك ونمــدونك ويم ــدونك ،فيقــول :هـ ر وين؟
فيقولون :ال واهلل با ر وك ،فيقول :وكيف لو ر وين؟ يقـولون :لـو ر وك كانوا شد لــك
عبادة و شد لك مت يد ًا و كثر لك تسبيح ًا ،فيقول :فـام يسألونني؟ فيقولون :يســألونك
اجلنة ،فيقول :وه ر وها؟ يقولون :ال واهلل يــا رب بــا ر وهــا ،يقــول :فكيــف لــو هنــم
ر وها؟ يقولون :لو هنم ر وها كــانوا شــد عليهــا حرصـ ًا و شــد هلــا طلبـ ًا و ع ــم فيهــا
رغبة ،قال :فمم يتعوذون؟يقولون :بن النار ،يقــول :وهـ ر وهــا؟ يقولــون :ال واهلل يــا
رب با ر وها ،يقول :فكيف لو ر وها؟ يقولون :لو ر وها كانوا شد بنهــا فــرار ًا و شــد
هلا خماف ًة ،فيقول :فأشهدكم ين قد غفرت هلم)).

()2

 -3عاان أنااس باان مال ا  قااا  :قااا رسااو اهلل  :بــا بــن قــوم اءتمعــوا
يــذكرون اهلل  ،ال يريــدون بــذلك إالّ وءهــط ،إالّ نــاداهم بنــاد بــن الســامه :ن قوبــوا
بغفور لكم ،قد بدلت سيئاتكم حسنات .

( )1روا أمحد يف مسند (.)118٩3
( )2روا البخاري يف صحيحه (.)6045
( )3روا أمحد يف مسند (.)124٧6
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 -4عن أي سعيد اخلدري  قاا  :قاا رساو اهلل  :يقــول اهلل  :ســيعلم
ه اجلمع بن ه الكرم فقيل :من أهل الكارم ياا رساو اهلل؟ قاا  :هـ جمــالي
الذكر يف املســاءد ،فــاذكر اهلل حتــى يقولــوا :جمنــون .

ويف األحاديا اآلنفاة الاذكر

فضاايلة الااذكر اجلامعااي ،وهااو مااا ّ
حثاات عليااه اآليااات القرانيااة منهااا :قولااه تعاااى:
ﮋﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ
[الكهف.]28 :

وأما ما ورد عن ابن مسعود يف النهي عن الذكر اجلامعي فهو -فض ً
ال عن ضعف
إسناد  -ايتها ٌد منه ،والصحاي جمتهد كساائر املجتهادين ُِّيطاي ويصايب ،وماا ورد يف
األحادي الصحيحة املرفوعة ِّيغني عن النظر يف قو ابن مسعود  .عل ًام بوناه وردت
روايات أخر للحدي نفى فيها الراوي أٍ يكوٍ ابن مسعود  فعال ذلا بال كااٍ
ما يلس جملس ًا وإال وذكر اهلل م يلساائه ،وبعا

العلاام محال فعلاه عاىل النهاي عان

الريا .
ي -تَّلقني الذكر
املراد با ا (التلقاي) :إنطااق الشايخ للمرياد بالاذكر ،وذلا بقياام الشايخ باالنطو
بالذكر أمام املريد ،وأمر املريد بتكرار الذكر وسامع الشيخ له .وقاد كااٍ النباي  يلقان
أصحابه األوراد ،ومن ذل :
عاان الااّبا باان عااازب ريض اهلل عنااه قااا  :قااا ط رسااو اهلل (( :إذا تيــت
بض ـ عك فتو ــأ و ــوهك للصــالة ثــم ا ــط ع عــىل شــقك األيمــن ،وق ـ  :اللهــم
سلمت وءهي إليك ،وفو ت بري إليك ،و جلأت ظهري إليك ،رهبة ورغبة إليك،
( )1روا أمحد يف املسند (.)116٩2
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ال بل أ وال بن ى بنك إال إليك ،آبنت بكتابك الذي ننلت ،وبنبيك الــذي رســلت.
بت عىل الفطــرة ،فــاءعلهن آخــر بــا تقــول)) .فقلات أساتذكرهن :وبرساول
فإن بت ّ
الذي أرسلت .فقا (( :ال؛ وبنبيك الذي

رسلت)).

()1

فثمرة التلقي :هي الدخو يف سلسلة الصاحلي .ووقات التلقاي :بداياة سالوك
الذكر ،ويق يف داية مرحلة التزكية ،فالتزكية أوالً ثم الذكر.
قا اإلمام الشعرا ( :حكم تلقاي الشايخ للمرياد حكام الناواة التاي ِّتغاررس يف
أرض يابسااة ِّينتظاار رهيااا باااملطر ،واسااتمدادها وخا روا ورقهااا راي ا إى شاادة رشهبااا
وخفتااه ،يكااوٍ ذل ا بحسااب الااري ال بغااررس الشاايخ ،فللشاايخ البااذر وللحااو تعاااى
اإلنبات ،وللمريد الرعاياة والساقاية بحفال القلاب مماا يناايف الاذكر ،وااللتازام باالورد
بصدق ،وربام ررس شيخ رس ًا يف املريد ومات ،إما لضعف مهاة املرياد أو لعادم تاواط
معا الذكر عىل قلبه ولسانه).
اعلم أهيا السال أٍ وظيفة الشيخ إنام هو ررس النواة ،وعىل املريد كثرة الاذكر،
وال ِّيل َّقن املريد إال بعد قط قلبه عن العالئو الدنيوية ،وخري ما يقط العالئو عن قلب
املريد الفنا يف حمبة شيخه.
وماان بركااات التلقااي :إخرايااه الشاايطاٍ ماان القلااب ،وسااو األدب يعيااد إى
القلب ،وكاٍ الشيوخ القدامى ال يلقنوٍ املريد الذكر إال بعد أٍ تتزكاى نفساه ويكتمال
سوسات وذابات،
أدبه .وحكم املريد إذا وق يف سو أدب بعد التلقي؛ حكم احلباة إذا ّ
فال ِّيرا منها بعد ذل إنبات وال خروا ورق.

( )1صحي البخاري (.)2326/5
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وقد كاٍ الشيخ أبو القاسم اجلنيد  يقو ( :ملا لقنني شايخي السا اري رمحاه اهلل
أفرغ ّيف مجي ما كاٍ عند مان علاوم الشا اريعة ،وكااٍ يقاو  :ماا ناز مان الساام علام
ويعل احلو تعاى للخلو إليه سبيالً ،إالّ ويعل ط فيه حظ ًا ونصيب ًا) .فسبحاٍ الواهاب
املتفضل.
املعطي
ّ
ك -آداب الذكر:
اعلم يا أخاي أٍ كال عباادة خلات مان األدب فهاي قليلاة اجلادو  ،واألدب يف
الذكر أحد أعظم أدبي يف السلوك ،ثانيه األدب ما الشايخ .وقاد عادّ األشاياخ للاذكر
ألف أدب؛ من أ يتحقو هبا ب ِّعد عليه الفت  ،ومنها:
 -1استحضار ساعة الذكر قبل الذكر :كوٍ تقو  :ياا يلايس الاذاكرين ..وكاوٍ
تقو لنفس  :اقرتبت ساعة جمالسة اهلل...
 -2جتنب الوقوع بذنب عمد ًا يف اليوم الذي اخر ورد الذكر :فإٍ الذنب ِّيريا
السااال القهقاار  ،و ِّيعاادم خااري الااذكرّ ،
وملاا كاااٍ الااورد يوميا ًا صااار الا ذاكر يف جمانبااة
للذنوب أبد ًا.
 -3االستغفار بصدق قبل الذكر ،والتوبة النصاو مان إرادة أو قاو أو فعال ال
ِّيريض اهلل تعاى :إلٍ ذكر اهلل عطا إ ي ،فعىل من ياذكر اهلل أٍ يملا الوعاا املناساب
يطهر قلبه ليته ّيو لالمتال بنور اهلل تعاى قبل الذكر.
ذا العطا  ،لذل عىل الذاكر أٍ ّ
 -4االشتغا بالوقت :فاملريد ابن وقته ال ي ِ
تعاب عقلاه ونفساه بسالوكه القاديم،
ِّ
وال يعود إى الذنب ،بل ِّيقبل عىل اهلل بنشاط وجيدد التوبة كل يوم.
ّ
التعذر كلام أراد اجللورس للذكر.
 -5الغسل أو الوضو عىل األقل أو التيمم عند
 -6تعطري الثياب والفم واملكاٍ.
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 -٧اجللورس للذكر كجلوسه للتشهد يف الصالة ،وأٍ يض راحتيه عىل فخذيه.
 -8الرابطة :وهي أٍ يستمد قبل رشوعه يف الذكر من مهة شايخه ،باوٍ يشخصاه
بي عينيه ويساتمد مان مهتاه .وبيااٍ ذلا  :أٍ جيلاس املرياد ويتخيال شايخه ياذكر اهلل،
ويتخ ّيل أٍ حزم ًة من ناور مان الساام تادخل قلاب الشايخ ثام ختارا مان قلاب الشايخ
وتدخل قلب الذاكر؛ م التي فقن بوٍ قلب الشيخ مرتبط بقلب سيدنا رسو اهلل .
إٍ الرابطة مفتا البداية للمبتدئ وهبا جيتم شتات القلب.
ومن أدب الرابطة :أٍ ير استمداد من شيخه هو استمدا ٌد حقيقا ًة مان رساو
اهلل  ،ألنه واسطة بينه وبينه ،والشيخ الرابط بي املريد ورسو اهلل  ،فيوتيه الشاراب
صافي ًا من قلب النبي  إى قلب شيخه إى قلبه.
باب لرسو اهلل  ،والذي يلتزم م شيخه يصب له
وليعلم املريد أٍ الشيخ هو ٌ
رؤ للنبي  كثرية ،أما الذي ال يلتزم شيخه وال ير حايتاه إلياه فاال يار النباي 
وال مرة يف حياته ،وهذا نتيجة استقرا ّويل عري

ألحوا الذاكرين.

وال تنف الرابطة إال املعتقد بكام إيامٍ ومعرفة شيخه وقوته الروحية.
أما املبتدئ فيامررس رابطة القّب ،وبيادا :أٍ يتخ ّيل نفسه قد ماات و ِّ ّسال و ِّك ّفان
و ِّأدخل يف القّب وأتا ملكا القّب أنكر ونكري .ورابطاة القاّب ماا هاي إال لطارد الشاوا ل
عن القلب والتحري

عىل العمل الصال  ،وليس فيها إمداد كرابطة الشيخ.

 -٩الوقو القلبي بعد الذكر مبارشة قبل القيام :الوقاو القلباي :هاو ساكوٍ
حس السامع عان كال
األعضا وسكوت اللساٍ وقط
ّ

 ،ما حابس الانفس ومجا

شتات القلب ليحصل له الصدق يف التويه حتى ال يبقى خااّر ما اهلل ،مرتقبا ًا لاوارد
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الذكر ،فلع َّله ير ِّد علياه وارد فيعمار ويا ود يف تلا اللحظاة أكثار مماا تعمار املجاهادة
والرياضة يف ثالثي سنة.
وهزهاا بكاملهاا بجاد ،وياد ّ ذلا عاىل
 -10عىل املريد محال السابحة بااليمنى ّ
اهتاممه ،وجيب أٍ تكوٍ احلركاة منتظماة ،ولايس للحركاة ر روحاي وإناام هاي أيضا ًا
جلم شتات القلب.
 -11اجللورس للقبلة أثنا الذكر.
 -12اختيار املوض املظلم جللسة الذكر :فإٍ ذل أهدأ لنفس الذاكر.
 -13تغمي

العيني :لتكوٍ سبب ًا لفت حوارس القلب.

 -14اإلخاااليف يف الااذكر :وبيانااه :عاادم إرادة

إال معرفااة اهلل تعاااى وكااام

حمبتااه ،فااريدد الااذاكر أثنااا الااذكر بااي احلااي واآلخاار( :إ ااي أناات مقصااودي ورضاااك
يمثل لناا إخااليف املرياد الاذاكر
مطلوي) .وكاٍ شيخنا الشيخ أمحد كفتارو ِّقدرس
(بكى أٍ أمري ًا كاٍ حوله عشا ارة مان اجلاواري ِ
احلسااٍ،
هبذ القصة الرتبوية الرمزيةِّ :
وك َّن يسهرٍ عىل راحته وإسعاد  ،فوراد يوم ًا ْ
أٍ ُيتّبه ّن ،فجمعه َّن وأخّبهن أنّه يرياد
أٍ يكافًه ّن ،وأعطى كل واحدة منه ّن ورقة بيضا ممهاورة بخامتاه ،وأماره ّن أٍ يكتابن
ّلباهت ّن ،فلام وصلت األوراق إلياه بطلباات شاتّى فاويي بإحاد األوراق فار اة مان
الكتابة! فسو صاحبتها فقالت :ياا سايدي إٍ ّلباي اا ياد ًا وأخاا أال تقادر عاىل
أدائه ط ،فقا األمري :بل هو جماب ،تكلمي ،فوعادت ختوفها!! فقا  :بال تكلماي ،فاإذا
هبا تقوم وجتلس يف حضنه وتقو له :أنت مرادي وأنت قصدي).
 -15الصدق يف الذكر :وهو أٍ يصدّ ق لسانه قلبه بقوله( :اهلل..اهلل) ويثبت عاىل
أوراد مهام ارتقى يف دريات الكام  .ومن صور الصدق :أٍ يعتّب الذاكر نفسه ميت
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أثنا الذكر؛ فامليت ال هيتم بيش من حطام الدنيا وال ُيطر عىل باله.
 -16أٍ ُيتار من صيغ الذكر لفظة( :ال إلط إال اهلل) أو (اهلل ..اهلل .)..فإٍ ا أثار ًا
عظي ًام ،وقد أمج أوليا اهلل تعاى عىل ذل .
 -1٧أٍ يعرض عىل شيخه كل مقام يرقى إليه من األذواق ليعلمه ّريو األدب
فيه؛ ألٍ االرتقا يف السلوك باألدب ال بالذكر ،والتعبد اخلاط من األدب ال قدر له وال
قيمة ،وربام صار وباالً عىل صاحبه.
 -18إحضار معنى الذكر يف القلب ليكوٍ الذكر حق ًا ال فل ًة.
 -1٩تفرغ القلب عن كل مويود سو اهلل أثنا الذكر ،فإٍ احلو تعاى ياور ال
بب أٍ ير يف قلب الذاكر ري إال بإذنه.
 -20أٍ يذم نفسه مرار ًا بعد الذكر :وذل بتاذكر نقائصاه وعيوباه ،لاًال يادخل
العجب إى قلبه.
 -21عدم رشبه املا البارد عقب الذكر؛ ألٍ الذكر يورث حرقة وهيجان ًا وشوق ًا
إى املذكور (اهلل) الذي هو املطلوب األعظم من الاذكر ،ورشب املاا يكااد يطفا ي تلا
احلرارة.
 -22أٍ يتخذ له حجابا ًا بيناه وباي أوالد وعيالاه أثناا أدا ورد لكايال يادخل
عليه أحد منهم فيشوش عليه .فربام زعو الذاكر يف ويه الداخل فيحصل لاه نفاور مان
العاماة ،لاًال يقاو لاه شاخ
الذكر والذاكرين .وكاذل ُيفاي نفساه مان
ّ
بذكرك ،فيق ذل الشخ

 :ال تؤذيناا

يف سو األدب م اهلل تعاى يف منعاه مان أٍ يقاو  :ال إلاه

إال اهلل .وربام رف صوته بحرضة أحد من املنكرين فاستهزأ به فوق املستهزئ يف الكفر.
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املحربات واملباحات واملشتهيات
ثالث ًا :خمالفة النفي با هتوى بن ّ
ويف ذل الفت األكّب وخرق العادة وحصو اإلرادة ،والشاهد عىل ذل قارا ة
أحااوا الريااا  ،فااإٍ ماان قاارأ التاااريخ اإلسااالمي وصاال إى حقيقااة تقااو  :أ اصاال
الفتوحات اإلسالمية الكبرية إال عىل يد أهال خمالفاة الانفس مان أبناا السالوك أمثاا :
(صال الدين األيوي  -املل املِّظ ّفر قطز  -السلطاٍ حممد الفات ) رمحهم اهلل مجيع ًا.
وخمالفاة املحرماات برتكهاا واملباحاات ككثاارة األكال والشا ارب والناوم واجلااامع
والراحة .وخمالفة املشتهيات كحب اجلا والسلطة..
وال بد من إرشا املري لًال بصل للسال التطر  .وال بد كذل من التدرا
يف املخالفااة للاانفس ماان أدنااى إى أعااىل .وساايوال ال حقا ًا كثااري ماان اداب خمالفااة الاانفس
وكيفية ذل فرتقبه.
رابع ًا :تطييب اللقمة:
وهي حجر أسارس ِّيبنى علياه السالوك ،ألٍ لقما ًة مان احلارام ال ِّيقبال لصااحبها
عماال أربعااي يوما ًا .ولعاال الصااوفية أحااريف النااارس عااىل اللقمااة احلااال الستشاافا
نفوسهم وشعورهم املبارش باللقمة احلرام ولشعورهم بحرمادم من الفت حي دخو
لقمة حرام واحدة إى يوفهم .وأليل كل ذل اهتم املربوٍ بلقمة السال وّلبوا منه
أٍ تكااوٍ بكاادّ وعرقااه .باال وصاال حرصااهم إى أداام أ يكلفااوا بمطاابخ الزاويااة إال
الذاكرين ليطبخ م وهو عىل ذكر فينشو يف الطعام نور الذكر فتومل.
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املبحث الثاين :آداب السلوك:
للسلوك اداب أربعة يتفرع عنها اداب كثرية ،قا أحد العارفي:
بياااااات الواليااااااة ق ّساااااامت أركانااااااه

سااااااااادا ِّتنا فيااااااااه ماااااااان األباااااااادا

ماااااا باااااي صااااامت واعتااااازا دائااااام

واجلااااااوع والسااااااهر النَّزيااااااه الغاااااااط

والً :اجلوع :وهو لقهر النفس وتذليلها ،وإلضعا الشهوة وإماتتها ،ولتنشايط
الرو وتقويتها ،واملراد باه :أٍ يقاوم الساال عان الطعاام ونفسا ه تشاتهيه ،ال أٍ بارم
نفسه الطعام كله ،ومن صاور التجويا  :التجويا الناوعي أٍ هيجار الساال نوعا ًا مان
الطعام ببه ملدة زمنية معينة ري معتقد بتحريمه إنام االمتناع فقط لرتبية النفس.
ثاني ـ ًا :العنلــة :واملااراد هبااا :اعتاازا النا ارس واخللااو با اهلل تعاااى ،وهااي يف مرحلااة
البدايات حصار ًا ،وذل ليتجنب القلب كل املؤثرات والشوا ل فيصفو ويرق.
وهي من أشد األمور عىل النفس وأشقها .واخللوة ثالث:
األوى :خلوة تامة بالقلب واجلسد وهي اخللوة األربعينية.
الثانية :اخللوة بالقلب باجلسد الب الوقت .وهي لبدايات السال .
الثالثااة :اخللااوة بالقلااب واجلسااد ما النااارس ،وهااي خلااوة السااال ّيلااة حياتااه
وتسمى عند النقشبندية اخللوة باجللوة ،وفيها ما فيها من التجليات الربانية.
ثالث ـ ًا :قلــة النــوم والســهر يف العبــادة :وذل ا لقضااا اللياال يف الااذكر والتهجااد.
فالسال من له ورد قيام ليل وورد هتجد وورد ذكر هلل تعاى .والساهر عاىل العباادة هاو
شااعار الصاااحلي عااىل اإلّااالق ولاايس بمريااد ماان فاتتااه صااالة اللياال ومناياااة اهلل يف
ساعات السحر فإدا السااعات التاي يفات اهلل هباا عاىل الساال  .والباد مان املجاهادة
للوصو إى ورد دائم ال ينقط من صالة الليل ولو كاٍ الورد رب ساعة عىل األقل
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للمبتدأ ثم يرفا روياد ًا روياد ًا إى سااعتي ،ويعار ألهلاه وجلساد حقهاام مان
الليل.
رابع ًا :قلة الكالم املباح :واملراد :االقتصار عىل الكالم الضاروري .وقلاة الكاالم
تورث القلب صفا ونقاا ً وختفاف مان الاذنوب إذ الاب الاذنوب مان اللسااٍ ،وقاد
سامها النبي ( العي) وقد مدحه يف أحاي كثرية ،وكاٍ أكثر العبادات تقرب ًا إى اهلل يف
بني إ ائيل لكن االسالم نسخ الصوم عن الكالم ولكنه ر اب بقلاة الكاالم .واملتتبا
لوصايا الصحابة والتابعي ير أٍ الوصية بقلة الكاالم أكثار وصااياهم للناارس .وهاي
أشد املجاهدات عىل النفس عىل اإلّالق.
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املبحث الثالث :املريد والسلوك:
إٍ من ألزم نفسه باآلداب تر ّقى حتى صار األدب خلق ًا فيه بغاري تكلاف ،وذلا
عرضا ه لعطائااه.
اسااتجالب لفضاال اهلل تعاااى فااإٍ كاال أدب ِّيقا ّارب السااال إى اهلل و ِّي ّ
واألدب له بداية وحدّ أدناى وال داياة ملقاماتاه إى أعاىل ،ولاذل أّلاو العاارفوٍ عاىل
أنفسهم بالسالكي ر م تقدمهم يف السالوك .إٍ الغاياة ما ن السالوك اقياو الفناا بااهلل
تعاى .وإٍ املريد احلو :من كاٍ حالاه قاو اهلل تعااى :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﮊ [البقرة .]20٧ :أي هو الذي يذب نفسه قربان ًا إى اهلل.
قا اإلمام الشعرا ِّقدّ رس ّ ( :أما مهمة الشيخ فهاي أٍ يساتخرا للمرياد ماا
هو كامن فيه ال ري ،وليس م الشيخ

يعطيه للمريد خاري ًا عنه ،فإٍ حكم املرياد

يف ابتدا أمر حكم النواة الكامنة يف النخلة ،التي هي هنا عبارة عن الصدق يف السلوك
أو الكذب فيه ،فإٍ كاٍ صادق ًا تفرعت ثمرة صدقه وأثمارت حتاى تشا ار عاىل مجيا
يريانه ويوكلوٍ من ثمرها ،وإٍ كاٍ املريد كاذب ًا يف حمبته للسلوك تفرعت شاجرة كذباه
ونصبه ونفاقه حتى تشار عىل مجيا يرياناه وبلاد وإقليماه ويظهار ام كذباه ونفاقاه
ورياؤ ِ .
فابن أمرك ياا أخاي عاىل الصادق يف ّلاب ّرياو أهال اهلل تعااى وإالّ رفضا
السلوك).
والً :براح سلوك املريد:
املريد أوالً يسم  ،ثم يفهم ،ثم يعلم ،ثم يشهد ،ثم يعر .
والفرق بي املريد والعابد:
أٍ املريد الصادق سري بباّنه ،وظاهر تب  .والعابد سري بظاهر  ،وباّنه تب .
قالوا( :رأرس ما املريد يف ويود إقباله عىل أفعا الصاحلي).
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فام أعز ّريو الصاحلي ،وما أعز من يطلبها ،وما أعز مان جياد مان يدلاه عليهاا،
وما أعز من يثبت عليها ،فهو الذي يبلغ مبلغ الريا .
ثاني ًا :آفات املريد يف البدايات:
وهي سبعة -1( :التزويجّ -2 .لب العلم الرشعيِ -3 .عشا ارة األضاداد-4 .
الغنى -5 .الشب  -6 .حمبة املرداٍ من اإلخواٍ -٧ .مد النارس وإقبا م عليه).
تعريف اآلفة :هي املرض أو العلة التي ينتكس هبا املريد يف السلوك ،وليست هي
من املح َّرمات رشع ًا إنام هي بالنسبة للمريد املبتدئ افات؛ ألنه يكاوٍ يف بدايتاه ضاعيف ًا
يف السلوك و ري متمكن منه ،وال ينجو من تل اآلفات إال بإذٍ اي من شيخه فهو
أعلم بحا املريد ودرياة ديناه ،فمان خاضاها باإذٍ أ تضا ار  ،ومان خاضاها بايتهااد
قتلت سلوكه.
 با التنويج :فألنه يشغل القلب باحلب و ِّيدنسه بالشهوة وإٍ كانت حالالً ولهفيها أير ،فإٍ االرتقا الروحي

ٌ والثاواب والعقااب

ٌ اخار .ومان تازوا باإذٍ

اي من شايخه -وال ياوذٍ الشايخ إال للكااملي أو املتقادمي يف السالوك -أ يشاغله
فراش الزويية عن ذكر اهلل.
 و با طلب العلم الرشعي :فألنه يشغل القلب باملسائل الفقهية عن اهلل ،ويماألقلب صاحبه كِّب ًا و ِّعجب ًا بنفسه ،فلع ّله بعدها ال يعود ملجالسة شيخه .ومن ّلب العلم
بإذٍ اي من الشيخ صار عامل ًا رباني ًا فانتف ونف .
 و با عشـــرة األ ــداد :وهام املعرتضاوٍ عاىل أولياا اهلل تعااى فاإٍ صاحبتهمسمم القلب بإنكارهم عىل الشيوخ والصاحلي ،ومن يالسهم بإذٍ اي من شايخه
ِّت ّ
قدر اهلل تعاى إما عىل هدايتهم إى احلو ،وإما عن كف بالئهم عن أحبابه دوٍ أٍ يتاوثر
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بسمومهم .ومن األضداد :احلِّ َّكام ،فمن يالسهم بغري إذٍ ناافو ،ومان يالساهم باإذٍ
اي يلب لإلسالم نفع ًا عظي ًام.
 و بــا الغنــى :فألنااه يسااوق املريااد إى التوس ا باملباحااات واملشااتهيات ،ومهااامرضتاٍ بالسالوك ،فاالرت تلاف ،وإشاغا ٌ للقلاب عان اآلخارة .ومان أذٍ لاه شايخه
بجم املا أنفقه يف سبيل اهلل وتقشف عىل نفسه وأ يتوس يف املباحات واملشتهيات.
وُيمد ا مة .فاملرياد يوكال باعتادا ويقاوم
 و با الشبع :فألنه يطمس البصرية ِّعن الطعام ونفسه تشتهيه ،و ِّيكثر من الصوم الرشعي.
 و با حمبة املردان بن اإلخوان :فألٍ يف ذل علة خبيثة خف ّية يفتحهاا الشايطاٍليوق صاحبها بام ال امد عقبا  .ومن يالس املرداٍ بإذٍ اي من شايخه ال يرضا ،
ور م ذل عليه أٍ جيتنب ذل ما أمكن .
 و با بــدح النــاس وإقبــاهلم عــىل املريــد :فألناه ياورث العجاب والظان احلسانبالنفس فيحبط األير .ومن أذٍ له شيخه بإذٍ اي بالتحدث عىل النارس عصمه اهلل
تعاى ونف به النارس .قالوا( :كل مريد ال يذ ف يف نفسه حتى يكنس هبا املزابال ،ال جياي
منه

يف السلوك).
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املبحث الرابع :بتون يف دب املريد السلوك:
 )1من أدب املريد يف السلوك :أن يصدق يف حمبة شيخه ،ألنه دليله يف السلوك:
إٍ عمدة األدب م الشيخ هي حمبته ،فمن أ يباالغ يف حمباة شايخه بحيا ياؤثر
عىل مجي شهواته ال يفل يف السلوك؛ ألٍ حمبة الشيخ هي مرتبة الواساطة ،يرتقاى منهاا
املريد إى مرتبة احلو ّ
يل وعال ،ومن أ بب الواساطة التاي بيناه وباي رباه (رساو اهلل
 ،الشيخ الوارث النبوي ،األخ يف اهلل) فهو منافو.
وإٍ سبب ضعف حمبة بع

السالكي لشيخهم :إعراضهم عان اهلل ،وليحاذروا

من مزيد التقهقر ،فإٍ القلب إذا ألف اإلعراض عن اهلل صحبته الوقيعة يف أوليا اهلل.
ومن ِّحرم احرتام األوليا واألدب معهم ابتال اهلل تعاى باملقت بي العباد وحرم
نور اإليامٍ .وليعلم السال أٍ من ا ّدعى السلوك باال شايخ كااٍ شايخه إبلايس ،ومان
سل بغري شيخ ضل وأضل ،وقد اش ِّتهر هذا املعنى بي أهل السلوك.
 بن عالبات صدق املريد يف حم ّبة شيخط:احلب ال يقبل الرشاكة ،ويف
 -1ال ِّيدخل عىل قلبه شيخ ًا اخر :فإٍ
ّ

هذا املعنى

القصتاٍ التاليتاٍ:
حدثنا سيدي الشيخ أمحد كفتاارو قادرس
عيسى الكردي قدرس

فقاا ( :زار الشاام يف زمان الشايخ

ٌ
الارتك ،فقاا الشايخ عيساى
شايخ مان أولياا اهلل تعااى مان ِّ

ملريد الشيخ أمي كفتارو فاحص ًا حبه :يا بني زار الشام شيخ عظيم من مشاايخ الارتك،
فلو زرته لتتبارك به وتنتف بصحبته ،فقا ا الشايخ أماي :ال حاياة ط باه ،أنات شايخي
وسيدي وباب نفعي ،فضح الشيخ عيسى الكردي قدرس اهلل أ ارهم).
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 -وحدث أٍ أحد خدام الشيخ أمحد كفتارو قدرس

كاٍ يف خدماة الشايخ يف

ايتامع علام الشام ،وبعد االيتامع قا الشيخ فاحص ًا للمريد :يا بناي هال رأيات الناور
كيف يش من الشيخ فالٍ؟ هل رأيت حالوة منطو الشيخ فالٍ؟ فقاا املرياد -وكااٍ
صادق ًا يف حبه :-واهلل يا سيدي أ أر ريكم.
تنبيط :ال يعني إفراد الشيخ باملح ّبة تنقي

مان ساوا مان الشايوخ ،بال الواياب

عىل السال األدب واالحرتام والتقدير لكل شيخ وعااأ ّأيا ًا كااٍ ،ولكان املاراد :حاب
الشيخ املري حب ًا خاص ًا متميز ًا عن كل حب.
 -2أال يرصفه عن شيخه صاار وال تارد السايو واملتاالفّ :
فقطااع الطرياو
كثار ،وأساااليبهم خبيثاة كثاارية ،والصااادق يف املحباة ال تااؤثر فياه الكلااامت القاّعااة وال
األساليب اخلادعة.
 -3أٍ يكوٍ تائب ًا من مجي الذنوب ،متطهار ًا مان ساائر العياوب ،ماا دام منتساب ًا
لشيخه ،فإٍ من ثمرات املحبة االقتادا بااملحبوب ،فكياف يكاوٍ املرياد عاىل الاذنوب
األوابي؟!.
وهو يدّ عي حمبة الطاهرين التائبي ّ
 -4أٍ يصم أذنيه عن سامع كالم أحد يف السلوك ري كالم وتوييه شايخه :ألٍ
السااالوك أذواق ،وللشااايوخ أسااااليب متعاااددة يف الرتبيا ا ة ختتلاااف بااااختال أحاااوا
السالكي ،وإٍ خلط السال توييه شيخه بتويياه اري ياؤخر يف السالوك .هاذا وال
يرض سامع العلم ،إنام املنهي عنه سامع ما ُي

سلوك املريد.

 -5لو اب عنه الطعام أياما ًا الساتغنى عناه باالنظر إى شايخه ،لوياود يف بالاه
دائ ًام.
بب األشيا من أيله ،ويكرهها من أيله ،فإٍ ذل من ّ
أيل عالمات
 -6أٍ ّ
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احلب الصادق ،ورد يف احلادي  (( :وحــى اهلل إىل نبــي بــن األنبيــاه ن قـ لفــالن
العابد :با زهدك يف الدنيا فتع لت راحة نفسك ،و با انقطاعك إيل فتعــنزت يب ،فــامذا
عملت فيام يل عليك؟ قال :يا رب وبــاذا لــك عــ:؟ قــال :هـ عاديــت ّيف عــدو ًا؟ وهـ
واليت ّيف ولي ًا؟)).

()1

ملحاباه ،خاائف مان تارك
 -٧يسرتي إى كالم شيخه وذكر اسمه ،ودائم املوافقة ّ
احلرمة يف إقامة خدمته ،يستقل الكثري من نفسه يف حقه ،ويستكثر القليل من حقه.
 -8املريد يرتقى يف حمبة شيخه إى حد أٍ يصري يتلذذ بسامع كالم شيخه أكثر مان
ّ
كل لذة سو لذة سامع كتاب اهلل تعاى وهذا ليس نقص ًا باملطلو ألناه مرحلاة تنتهاي إى
حي تصفية القلب من الكدورات حينًذ يصري القراٍ أكثر الكالم استًناس ًا وهذا معنى
قوله تعاى :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﮊ [الواقعة.]٧٩ :

 -٩الطاعااة املطلقاا ة للشاايخ دوٍ حاارا يف الاانفس :وهاا و أصاال فوائااد احلااب
للكاملي من الشيوخ ،كثريوٍ هم الطيعوٍ للشيوخ عاىل كال حاا -وهام عاىل خاري-
ولكن قليل هم الذين يطيعوٍ دوٍ حرا أو اعرتاض يف القلب.
 )2ومن أدب املريد يف ال سللوك :أال يلدل يف ه دلد شليت يلو ي يلوب ملن للنور ا ل نوب
الظنهرة والبنطنة:
ملّا كاٍ السلوك ارتقاا ً وناام ً وبناا ً لإلياامٍ لازم عاىل املرياد أٍ يتطهار أوالً بتوباة
صادقة إى اهلل تعاى قبل أٍ يبدأ السلوك ،وكياف يادخل عاىل اهلل (باذكر اهلل) وهاو عاىل
ري ّهارة؟ فإٍ حرضة السالوك هاي حضا ارة اهلل  ،وقاد قاا تعااى :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ [األعىل ،]15 - 14 :فووالً التزكية ثم التحلية ثم الصلة باهلل.
( )1أخريه أبو نعيم يف احللية ( ،)316/10واخلطيب ( ،)202/3والديلمي ( ،145/1رقم .)518
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تصحيح بفاهيم:
ٌ
يهال
 إٍ من السالكي من يظن أٍ التزامه عند شيخه ِّيغنياه عان التوباة ،وهاوبالسلوك ،فإٍ الشيخ ِّحم ّر ٌض عىل التوبة ال ري.
 ال يقدر الشيخ ولو كااٍ مان أكاّب األولياا أٍ يساري باملرياد يف ّرياو أهال اهللخطوة واحدة إالّ أٍ يطهر قبل ذل .
 إٍ من السالكي من يتعد عىل حقوق النارس ويظن أٍ سلوكه ينجيه! فليعلمأٍ ّريو أهل اهلل تعاى كدخو اجلنة ،فكام أناه ال يصا ألحاد مان أهال اجلناة دخاو
اجلنة وعليه حو آلدمي ،فكذل ّريو اهلل .
أخري ًا :إٍ من عالمة صدق العبد يف التوبة عن ذنب أٍ جيد يف قلباه لاذة ال يقادر
قدرها ،فمن أ جيد يف قلبه لذة بعدها فهو كاذب يف تركها.
 ) 3ومن أدب املريد يف السلوك :أال يكون له إال شيت وا د ،فال جيع له قط شيخني:
واملراد بالشيخ هنا( :الشيخ املري) ال شايوخ العلام ،فاإٍ تعادد شايوخ العلام ال
يرض ،بل هو وايب عىل ّالب العلم ،وإنام النهي يف السلوك عن تعدد مشايخ الرتبية.
إٍ العلة يف النهي ّ
أٍ مبنى السلوك عىل التوحيد اخلال

 .قا العاارفوٍ( :اعلام

أنه ال جيوز ملريد أٍ يتخذ له إالّ شيخ ًا واحد ًا ،ألٍ ذل أعوٍ له يف السلوك ،وماا رأيناا
مريد ًا قط قد أفل بي شيخي ،فكام أنه أ يكن ويود العاأ بي إ اي ،وال املكلاف باي
رسولي ،وال امرأة بي زويي ،فكذل املريد ال يكوٍ بي شيخي).
وقا اإلمام الشعرا ِّقدرس ّ ( :قد أخّب شيخنا الشيخ حممد الشناوي رمحه
اهلل ،أنه قا يوم ًا لشيخه الشيخ حممد السا اروي :مارادي أٍ أزور الشايخ فاالٍ ،فعابس
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الشيخ يف ويهه وقا  :يا حممد إذا كنت ال أكفي  ،فلامذا اختذتني ل شيخ ًا؟ قا  :فمن
ذل اليوم ،ما زرت ري حتى مات).
ومن ابتيل بصحبة شيخي فاوكثر تاوخر سالوكه لايس إال ،وهاو عاىل خاري وإياامٍ
عموم ًا ألٍ صحبة الصاحلي من أعظم القربات إى اهلل.
 ) 4ومن أدب املريد يف السلوك  :أال يييلم إالّ لشيت قد تضلع يف هلوم الشريعة:
ملّا كاٍ من أركاٍ السلوك صحبة الشيخ املري املرشد الكامالّ ،
وملاا كااٍ التقارب
حرم
إى اهلل بالرشع ال بالبدعة ،وملّا كاٍ من الوايب عىل السال انشغا قلبه بشيخه و ّ
عىل قلبه املشاركة لغري الشيخ ،لزم السال أٍ يكوٍ شيخه عامل ًا بالرشع متخصص ًا فيه،
وعامل ًا بالرتبية والسلوك يف اٍ واحاد .وذلا ليكفياه عان االياتامع عاىل اري  ،وليبقاى
كبري ًا يف نظر  ،ولتكوٍ الرتبية قائمة عىل الرشع .ويقب عىل املريد املبتدئ أٍ ينتسب إى
مذهب أحد ري شيخه ،بل يقلد شيخه ،فقط إٍ كاٍ شيخه من العلام املجتهدين ،وإال
أياز له الشيخ تقليد من شا لعدم أهل ّية الشيخ العلمية.
وكاٍ أبو القاسم القشريي رمحه اهلل يقو ( :قد درا أشياخ السلوك كلهم عىل أٍ
أحد ًا منهم أ يتصدر قط للطريو إالّ بعد تبحار يف علاوم الشا اريعة ،ووصاوله إى مقاام
الكشف الذي يستغني به عن االستدال  ،وما انتسب مريد إى ريهم وقرأ عليه العلوم
دوداام إالّ جلهلااه بمقااامهم ،فااإٍ حجااج القااوم أظهاار ماان حجااج ااريهم لتويياادها
بالكشف).
وقد وق كثري من املربي ري الكااملي أو ِّاملادّ عي بوخطاا قاتلاة ،فمانهم مان ال
يوذٍ ملريديه أٍ يطلبوا العلم خشية أٍ يكشفوا حقيقة يهله ،بينام املري احلقيقي الكامل
املخل

من يتمنى أٍ يصري مريدو أعىل منه عل ًام وحاالً ومقام ًا.
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 )5ومن أدب املريد يف السلوك :أن يالزم شيخه ظنهراً وبنطننً فال ينفكّ هن صحبيه أبداً؛
فلعله ييعرّض لنظرةٍ من نظراته تصندف لنهة جتلّي فيحيو قلبه بإذن اهلل:
اعلم أهيا السال أٍ ألوليا اهلل تعاى نظرات ِّتصاد ساعات جتل عىل قلاوهبم،
من أصابته أحيا اهلل قلبه بنور .
حاي الشايخ ليكثار
التعرض للنظرات :أٍ جيتهد بوٍ يكوٍ بيتاه يف ّ
ومن أساليب ّ
حاي مساجد الشايخ ليقا بصا ار الشايخ علياه كال ياوم يف
وق برص عليه ،أو يكوٍ يف ّ
الصلوات.
يرو ّ
أٍ ّ
مر يوم ًا هو وأصحابه بحلبة مصارعة ،فوقف
الس ّاميس ّ
حممد بابا ّ
الشيخ ّ
عندها ،فقا أحد املريدين يف نفسه :كيف يقف ّ
الشيخ وينظر إى هذ البدعاة؟ فالتفات
ٌ
الشيخ مكاشف ًا وقا لهّ :
ّ
كثاري مان الناّ ارس،
إٍ من بي هؤال
ريل ينتف بّبكاة صاحبته ٌ
وينالوٍ به أرف الدّ ريات فونا أريد صيد  .ويف أثنا (املباراة) حانت مان إماري كاال -
ّ
وكاٍ أحد املتصاارعي -نظار ٌة إى ّ
الشايخ،
الشايخ فانجاذب يف احلاا إلياه ،فانصا ار
الشايخ دار ول ّقناه ّ
فرتك إمري كال احللبة وتب الشيخ حتّى وصل دار  ،فودخلاه ّ
الاذكر
وع ّلمه ال ّطريقة ،وقا له :اآلٍ أنت ولدي فالزم صحبة ّ
الشيخ عشارين سنة ،ثام صاار
خليفته من بعد .
يتعرض لتل النظرات باقرتابه من الشيخ.
فيا ا من نظرة!! فاملو ّفو من ّ
وحدثنا شايخنا الشايخ أمحاد كفتاارو ِّقادرس

فقاا  :ذهاب مار ًة الشايخ أماي

كفتاارو قاادّ رس ّ إى عيااادة الادكتور ماادحت شاايخ األرض ليعاالج مرضا ًا أصااابه يف
عينه ،وبعد أٍ قام الدكتور مدحت بمعاجلة الشيخ نظا ر لاه الشايخ بإمعااٍ ثام قاا لاه:
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أنت ِّتعالج عيني وأنا أعالج قلب ِّ ،
فو ِخذ الدكتور مدحت بالشيخ أماي كفتاارو قادّ رس
ّ وانجذب إليه والتزمه ،ول ّقنه الشيخ الذكر ،وأصب ذو قدر يف السلوك.
ومن شاا فلينظار إى خوخاة أي بكار  جتادها مقابال احلجارة الشا اريفة متاما ًا،
فتومل حريف سيدنا أي بكر  عىل نظرات معلمه ومربيه سيدي رسو اهلل .
 ) 6ومن أدب املريد يف السلوك :إذا منت شيخه قب أن تكيم تربييه أن ييخ له شليخنً

آلر يُيم له السلوك:
إٍ ا جرة ركن ركي ما ن أركااٍ اإلساالم ،ومان ال هجارة لاه ال إياامٍ لاه ،وقاد
النباوة الاذين أباوا ا جارة إى رساو اهلل  يف املديناة
تو ّعد اهلل تعاى املسالمي يف زمان ّ
فقاااا  :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ
[النسا ]100 - ٩٧ :

النبوة ،وبعد النباي  الادخو يف
إٍ ا جرة تعني الدخو يف مدرسة ّ

مدرسة الوارث النبوي ،ليكتمل إياامٍ املاؤمن بالصاحبة ،وليكاوٍ ما الشايخ ومجاعاة
املؤمني يف معركة الدعوة.
ملّا كانت دريات السلوك ال تنتهاي ،والساال يطلاب الزياادة يف التقارب إى اهلل
م األنفارس ،لزم عىل السال يف حا وفاة شيخه أٍ ِّيالزم خليفته من بعد  ،ال سيام يف
حا ويود النق

يف تربيتهِّ ،لريبيه خليفة الشيخ زيادة عىل ما رباا الشايخ األو  ،فاإٍ

السلوك ال قرار له ،والشيخ هاو عاي السالوك ،واألوى أٍ يكاوٍ الشايخ املِّتّبا خليفاة
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شيخه املعلن عنه .ويف حا وصو املريد إى مقام التمكاي ال بتااا لشايخ بعاد ماوت
شيخه؛ لفطامه من يهة ولقوة صلته بروحانية شيخه املتوىف من يهة ثانية.
لكن ذل ال يمن أٍ يالزم املريد خليفة شيخه ليكوٍ عون ًا له يف معركة الدعوة،
و ِّيعامله معاملته لشيخه أدب ًا م شيخه.
فا جرة إى الشيخ املري وايبة ولو كاٍ بينه وبينه مسرية سانة وأكثا ر ،السايام إٍ
كااٍ مبتليا ًا بااومراض القلااب .فااال رقااي للمااؤمن إال بصااحبة أوليااا اهلل تعاااى ودخولااه
مدارسهم فاعلم ذل واحفظه.
 )7من أدب املريد يف السلوك  :أن يليزم مبن يأمره به شيخه فيمن خيص للوكه ،وال يي بلع ملن

هليه إلوانه من مريدي الشيت ،وال يقلد شيخه بك أهمنله وللوكه ،ويثبت هلو إرشند شيخه،
وال ينيق إىل غريه فيموت كمن متوت الغرلة ،بنلينق بني املغنرس
إٍ مدرسة الشيخ واملريد مدرسة تربوية متكاملة متثل ّبيب ًا ومريض ًا ،ول ّ
كل مريد
حا ٌ ُيتلف عن حا املريد اآلخر ،فليس كل املرىض يوخاذوٍ ذات الادوا وإٍ كانات
الع ّلة واحد ٌة ،فالعالا اي ٌة يف الدقة ،ومتى خالف املريد إرشااد الطبياب انعكاس علياه
السري .فيجب عىل املريد أٍ ينتبه إى ذل ويوخذ ما أمر به شايخه وال يقلاد اري ّ ،
فاإٍ
ذل قد ُيريه من السلوك ،وعىل املريد أٍ يلتزم ما أمر به شايخه متاما ًا ،ال يزياد علياه
وال ينق

 ،وعليه أٍ يلتزم باألوراد التي لقنه الشيخ وال يرتكها.

ّ
إٍ بعا

السااالكي يعتقاادوٍ بتمييااز الشاايخ بااي إخوانااه ،وإٍ اعتقاااد السااال

بالشيخ التمييز بي املريدين ملصلحة خاصة نقا ٌ يف العقال وإساا ٌة يف األدب ،ولايس
مهه أٍ يبلغهم مجيع ًا الوالية دوٍ استثنا ؛ وإٍ
للشيخ مصلحة م أحد من املريدين ،إنام ّ
كاٍ ذل مستحيالً.
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من يهة أخر  :الشيخ قدو ٌة يف أعامله وأقوالاه وسالوكه ّ
وكال حاالتاه ،لكان ال
يعني هذا أٍ يق ّلد املريد الشيخ بكل أوراد  ،فووراد الشيوخ ختتلف عن أوراد املريدين.
مثااا ذلا ّ :
إٍ ماان أوراد الشا يخ تربيااة املرياادين ،وكااذل تويهااه عااىل قلااوهبم
ودعاؤ م واضري الدرورس ،والشيخ بتويهه إى اهلل يف دقيقة ينا ماا ال ينالا ه املرياد
بتويهه إى اهلل يف شهر.
باجلملة :للشيخ أمور ال يدركها املرياد ،وأوراد الشايخ ال يساتطيعها املرياد .فقاد
ينشغل الشيخ بوعام كثرية دوٍ أٍ يغيب قلبه عن اهلل تعاى ،يف الوقت الذي عىل املريد
أٍ ينشغل بالذكر وإصال قلبه فقط.
والويه األصوط يقاو  :إٍ أقاوا النباي  مقدما ٌة عاىل أفعالاه؛ ألٍ الفعال قاد
يكوٍ من خصوصيات النبي  ،بينام القو ُياّب عامة املؤمني املِّك ّلفي.
تنبيط :إٍ دي السال عن تقليد لشيخه ليس يف األصاو وال حتاى يف الفاروع،
بل هو يف السلوك حرص ًا ،أماا يف أصاو الادين مان العقائاد واألحكاام فالواياب عاىل
ٌ
وارث لرسو اهلل .
املريد أٍ يقلد شيخه ألنه
ّ
إٍ السال املوفو الذي يثبات عاىل صاحبة شايخه معتقاد ًا باه ،وال يساتبدله وإٍ
ويد منه فتور ًا أو يفا ً  ،وكلام بادّ الساال شايخه عااد إى الصافر يف مدرسا ة الشايخ
اجلديد الختال املشارب واألذواق وأساليب الرتبية.
أ ّما من حي ّلب العلم فيؤخذ من أكثر من عاأ ،ال بورس يف ذل أبد ًا ،بل كلاام
خاري
أكثر كاٍ خري ًا له وأوس لعلمه .واعلم أهيا املريد إٍ تنمو نمو ًا بطيً ًا عند شايخ
ٌ
ل ِمن أال تنمو أساس ًا ،ومتوت م األموات.
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 )8ومن أدب املريد يف السلوك  :فظ هدده مع اهلل تعنىل هلو مالزمة اليوبة من ك ذنب
وجتديدهن داومنً
معرض للوقوع يف الذنوب بعد التوبةَّ ،
ألٍ السال يساري
اعلم أهيا السال أن
ّ
يف ّريو الكام  ،وحفل الكام شديد عىل النفس السيام للمبتدئ ،وما دام السا ال يف
معرض للوقوع يف النق
السلوك فهو
ٌ

 .إٍ اخلطو الشائ عند بع

السالكي َّ
أٍ املريد

معصو ٌم من الوقوع بالذنوب ،ومن اخلطو الشائ أيض ًا َّ
أٍ املريد معصو ٌم من االنتكاارس
رض بالسلوك ،فإذا وق هذا املريد املعتقد
يف السلوك ،وهذا االعتقاد ري صحي وهو ِّم ّ
عاارض ماا :كازواا بجميلاة أو
بعصمته بذنب انتكس بسببه يف السلوك .أو حصال لاه
ٌ
شدّ ة بال أو ري ذل تسلل اليورس إى قلبه وانقط عن السلوك.
املقرص يف املعركة ،وحافل عىل وياودك يف السالوك ،واعلام
فال تنهزم ّأهيا املريد ّ
أنّه ال ُيري من السلوك إال شيًاٍ مع ًا:
 -1انقطاع عن الذكر.
 -2انقطاع عن شيخ الرتبية.
فإذا حافظت عليهام أو عىل أحدمها ما زلت ضمن السلوك.
فمن أدب املريد أٍ يالزم التوبة ليكوٍ تواب ًا ثم أواب ًا وذل با:
 -1التوبة املبارشة من كل ذنب حادث.
 -2صالة ركعتي التوبة كل ليلة قبل النوم وإٍ أ يق املريد يف ذنب ذل اليوم.
 )9ومن أدب املريد يف السلوك :مالزميه اجمل نهدة لنفسه فال ي صللل مع دلن أ بلداً ،و صلورة
اجملنهدة :خمنلفة هوى نفسه فال يوافقدن قط فيمن هتواه
إٍ أعظم حجاب بي السال وربه موافقته لنفسه .قالوا( :من زين ظاهر
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باملجاهدة ،زين اهلل باّنه باملشااهدة ،ومان أ جياهاد نفسا ه يف بدايتاه ال يشام مان
السلوك رائحة) .وقالوا( :من كانت بدايته ِّحمرقة كانت دايته ِّمرشقة).
فمن ذل  :أالّ يوكل املريد إالّ عند اجلوع ،وال ينام إالّ عند الغلبة ،وال ياتكلم إالّ
عنااد الرضااورة الرشااعية .وال يظاان املريااد أٍ املجاهاادة تااذهب هبااا ً يف حااا تااوخرت
نتائجها ،فقد بصل عىل ثمراهتا بعد عرشات السني.
ورد عن الصاحليّ :
(حذر وأنذر أكل الشهوات ،فإٍ القلاوب املتعلقاة بشاهوات
الدنيا عقو ا حمجوبة عن اهلل)( .إذا اثر املريد هوا عىل ّاعة اهلل حرمه لذة مناياة اهلل).
ومن اتباع ا و  :أٍ يعبد العبد ربه لطلب ثواب ًا أو خوف ًا من عقاب.
ومن اتباع ا و  :إيثار النوم عىل قيام الليل يف لياط الصيف القصرية:
فكذب من ادعى حمبة اهلل إذا ينّه الليل نام).
واعلم أهيا املريد أٍ املجاهدة ال تنتهي حتى اخر األنفارس.
كاااٍ الشاايخ أمحااد كفتااارو ِّقادرس

-وهااو يف التسااعي ماان عماار وما شاادة

األمراض وتراكمها حتى بلغت ستة عرش مرض ًا -ال يرتك املجلس أبد ًا وكااٍ ِّياؤتى باه
حمموالً! فتومل!
 )10و ملن أدب املر يلد يف ال سللوك :معننق يله األدب ه للو ا للدوام ملع اهلل ت علنىل و ملع أولين وله
وإلوانه
أسلفنا أٍ األدب رو الطريو كله ،وال يكوٍ االرتقا إال به ،وقد متيز أهل
السلوك عن سواهم من ّلبة العلم والعلام باألدب اجلم ،ومن أ يراع األدب يف
ّاعته فهو حمجوب عن ربه.
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قا ابن عطا السكندري ِّقدرس

( :ال يكوٍ املريد أديب ًا حتى يستحي مان اهلل

تعاى أٍ يمد ريليه بي يدي اهلل  يف ليل أو دار).
وقالوا( :ترك األدب مويب للطرد ،فمن أسا األدب عىل البساط ر ّد إى الباب،
ومن أسا األدب عىل الباب ر ّد إى سياسة الدواب).
وقد شاهدنا هذا املعنى كثري ًا يف السالكي عافا اهلل وسائر السالكي من الوقوع
يف سو األدب.
وقالوا( :من عالمة أهل حرضة اهلل :أال يق أحدهم يف سو أدب ولو انبساّ ًا).
وقالوا( :من ترخ

برتك األدب ري من حي يا ).

واعلم أهيا الساال أٍ الصاادق يف السالوك ال يساام نفساه قاط بساو األدب،
فرتا ِّيعاقب نفسه كثري ًا ودوٍ رمحة ملا يعلم من خطورة إسا ة األدب عىل السلوك.
 ) 11ومن أدب املريد يف السلوك :أن ييحم ابيالءا ت البداينت ويثبت يو يشيدّ هوده
املري احلقيقي للمريد هو اهلل  ،ليس الشيخ املري العاار بااهلل ،فهاو سابحانه
املقوم لسلوك عباد  ،فاإذا قصاد العباد الساري إى اهلل  يدخلاه اهلل تعااى يف امتحاناات
ّ
شديدة متوالية؛ حتاى ُيلصاه مان العقباات التاي ااو بيناه وباي سالوكه ،قاا تعااى:
ﮋﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ
[ا عمراٍ]186 :

فال بد لكل صادق من ذلا االباتال شاا أم أباى ،فعلياه أٍ يثبات عاىل

السلوك حتى ينبت وتنبثو أ صانه ،وهناك يومن من الريوع عنها.
مثاال املريااد كمثاال شااجرة الزيتااوٍ ،ياازرع الفااال ألااف شااجرة فتتعاارض ألذ
احليواٍ واألّفاا واجلفاا والرياا ..فال يثبات منهاا إال القليال القليال ،لكنهاا حاي
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يشتدّ عودها وترضب بجذورها األرض تصري كالصخر ال بركهاا

 ،فتثمار ويتفياو

ظال ا النارس وتع ّمر مًات السني.
 وبن الباله الذي يتعرض لط السالك: -1ش ّ الدنيا :وذل من فضل اهلل تعااى حتاى ينقطا قلاب الساال عان حمباة
الدنيا ،فكثري ًا ما تتحو الدنيا عن يد املريد أو دخوله يف السلوك.
مثااا ذل ا  :تعااارض الساالوك م ا عملااه واشااتداد فقاار  ،فيختااار العماال عااىل
السلوك ،ولايس مان فعال ذلا صاار كا افر ًا أو منفاقا ًا ،إناام ثبتات عادم أهليتا ه لطرياو
الكام  ،فربام قا ولو يف نفسه :ما كاٍ ط حاية باتباع ّريو السالكي ،فيناتق

عهاد

فال يفل بعد ذل يف السلوك.
قا الشيخ أبو احلسن الشاذط رمحاه اهلل( :إذا ضا ّيو اهلل عليا أهياا املرياد ،وسادّ
وقسا علي قلوب عباد  ،فاعلم أنه يريد أٍ يوالي فاثبت).
علي أبواب الرزقّ ،
يصااريونه ريباا ًا عاانهم يسااتهزؤٍ بااه
 -2إعااراض النااارس عنااه يف الباادايات ف ّ
وبقرونه :وذل أيض ًا من فضل اهلل تعاى ،حتى ينقط عن حمبة املخلاوقي ،فاال يصا
ملريد أٍ يعلو قلبه بمخلوق ،بل جيد اخللو كلهم فقرا ال يملكاوٍ شايً ًا ما اهلل تعااى،
صاحت حمباة اهلل لاه ،وال بباه اهلل حتاى يابغ
وال يرتقى مرياد إالّ إٍ
ّ
ويزهد يف نعيم الدارين ويف كل

الادنيا باام فيهاا،

يشغله عن مشاهدة ربه.

 -3يفا شيخه له :إٍ السلوك عزيز ٌة عند أهلهاا ،وال جياوز ام الارتخ

فيهاا

لكل من ورد عليهم ،فعاىل الساال الصاادق أال ياّب بااب شايخه ولاو مكا ّالاب
السلوك عىل يفا شيخه له سنة أو أكثر .وقا العارفوٍ( :كال مرياد أ يمتحناه شايخه
قبل األخذ ال يفل يف الغالب ،ألنه يدخل السلوك بغري أدب وال تعظيم ا).
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بقي أٍ يعلم املريد ّ
أٍ كل ذلا يف البادايات ،فاإذا ماا نجا يف االمتحااٍ وحااز
شهادة املعرفة أقبلت الدنيا عليه را مة ،وأقبل عليه النارس يطلبوٍ رضا .
هذ تربياة اهلل  للساال  ،وعاىل املرياد أٍ يفقاه سياساة اهلل  للساالكي كاي
يتهيو لالختبار ،فتخف وّوته عليه.
 ) 12ومن أدب املريد يف السلوك :أال ينظر إىل زالته القدمية ق بل دلو لله ال سللوك واثدي ثلة
أثننء للوكه ،وال يسيبلئ الفي  ،ب يعبد اهلل تعنىل لوجده الكريم قننينً لنشعنً ،لواء أَفُيِحَتْ هني
قلبه ورفع اثجنب هنه أم ال
من أخطر العقبات املعيقة للسلوك ،النظر إى ذنوب ما قبل السالوك ،فاال ينبغاي
للمريد أٍ ينظر إى زالته السابقة ويقنط من حصو الفت  ،فإٍ كثري ًا من أهل السالوك
تقدَّ م م زالت ثم تابوا وصاروا من األوليا .
ولعله يقو يف نفسه :يبعد عىل مثيل أٍ ِّيفت عليه ويصري صاحل ًا .فاإٍ ذلا مان
أكّب القواّ  ،ومن أعوٍ األمور إلبليس ،أو يق يف ذناب كباري أثناا سالوكه فيساتحي
من جمالسة الشيخ ،ويقو له الشيطاٍ :أنات لسات أها ً
ال ملجالساة الشايخ ،أنات لسات
أه ً
ال للسلوك ...فتخمد نار حرارته فيرتك السلوك فيتقهقر.
ّ
أٍ من أتى السلوك بانكسار خاّر كاٍ أ ع فتح ًا ممن أتاهاا
واعلم أهيا السال
ال قلي ً
وهو قائم الصدر بام تقدم له من الطاعات .وإٍ عم ً
خاري
ال م شهود املنة هلل تعاى ٌ
من كثري من العمل م شهود العمل .وإقبا املريد بقلبه حلظة م قو ( :ال إلاه إال اهلل)
خري له من مل األرض عبادة م الغفلة عن اهلل.
ٌ
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ّ
إٍ سبب كال هاذ العلال سالوك املرياد بالعاّفاة دوٍ اقارتاٍ العاّفاة بالعقال،
وهذا أخطر ما يكوٍ عىل املريد ،فإٍ العاّفة متق ّلبة ،والعقل ثابت ال يتوري  ،فااملوفو
من السالكي من سل بعقل وقلب مع ًا.
قا أحد الصاحلي( :إياك أٍ ترتك املجاهدة إذا أ تر أمارات الفات  ،بال ِّدم عاىل
املجاهدة ،فإٍ الفت بعدها أمر الزم ال بد مناه ،تطلباه األعاام وتنالاه األنفاس ،ولكان
للفت وقت ال يتعدا  ،فال تتهم رب  ،فإنه ال بد ألعامل أٍ تثمر إذا كنت خملص ًا فيها،
وفر من أٍ تكوٍ من أهل التهم).
وارف من نفس التهمة لرب مجل ًة واحدةًّ ،
لو علمات نفاورس املريادين قادر ماا تا دعى إلياه لكانات تساابو داعيهاا إلياه مان
الشيوخ.
وليجعل السال نصب عينيه الصحاي الذي زنى وهاو متازوا ،فاوتى النباي 
وقا له :زنيت فطهر ! وملا ِّريم أ يقبل النبي  مذماة الصاحابة لاه ،فقاا  :لقــد
تاب توب ًة لو قسمت بني بة لوسعتهم .
اعلم أهيا السال أناّ
ّويل مرير ،فإٍ لكل

خاّاب للوالياة وللمعرفاة اإل ياة ،فلان تنا اا إال بصاّب
ٌ
ثمن.

واحذر أهيا املريد أٍ تيس الظن باهلل فإنه أكّب القواّ  ،فام علي إال أٍ تعبد اهلل
قانت ًا ،عباد ًة خالي ًة من العلل ،وإذا وقعت يف ذنب فجادّ د العهاد ،ولايكن الاذنب رشارة
االنطالق.

( )1صحي مسلم (.)16٩5( )1321/3
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 ) 13من أدب املريد يف بداينت السلوك :أال يُكثر من ملنلعة كيب السلوك وغريهن فكينب
املريد شيخُه ،وأال يكون هنده مننفسة أل د ،وال جيندل يف شريعة وال قيقة ،وال يصحّ أهمنل
غريه ،ب يشيغ ب كر ربه  ،فإنه اجلالء لقلبه:
هذا األدب تربوي حم

 ،مان أ يادخل مدرساة السالوك قاد يساتغربه ،بال وقاد

يتهم عامة العلام الشيوخ املربي باودم يصا ارفوٍ املرياد عان العلام حتاى يبقاى يااه ً
ال
فيسيطروٍ عليه! وهذا اهتام باّل؛ ألٍ املري يسل م املريد هذا السلوك يف البدايات
فقط ،أما يف النهايات فيطلو املريد بطلاب العلام واملعرفاة عناد مان شاا مان الشايوخ،
ويقرأ ما شا من الكتب ،ولع ّله ُيالف شيخه ّملاا يصال إى مقاام االيتهااد ،كاام خاالف
الشا نقشبند ِّقدرس

شيخه إماري ِّكاال ِّقادرس ّ -ويف حيااة شايخه -عنادما أمار

املريدين أٍ ياذكروا اهلل يف قلاوهبم يف حاا اياتامعهم للاذكر ،وقاد كااٍ شايخه أمارهم
بالذكر اجلهري حالة ايتامعهم وباخلفي حالة انفرادهم.
والعلة يف من السال من املطالعة يف البدايات :أ ٍّ الساال إذا اشاتغل بمطالعاة
الكتب فحاز عىل تر العلم قبل نضوا قلبه ،قطعاه ذلا عان الساري وأورثا ه الرئاساة
ثم ينقط عنه إذا قرأ منهج ًا خمالف ًا ملنهج شيخه.
والعجب ،ولع ّله يزهد بشيخه ّ
وكذل يعرض نفسه لالنقطاع عن شيخه حينام يقارأ عان كراماات الرياا وال
يراها جتري عىل يد شيخه -ولع ّلها من شطحات املريدين ال حقيقة ا.-
حب اجلد لظهور عىل خصومه ،وبتقر الناارس وأعام ام،
وكذل يقو عند
ّ
فينسى ايته األوى وهي إحيا قلبه باإليامٍ وبلوغ معرفة اهلل .
إٍ السال املوفو الذي يبدأ بإحيا قلبه باهلل ،أي :يبدأ بااإليامٍ ثام باالعلم ،عاىل
منهج القاراٍ ،فاالقراٍ يسابو األمار بقولا ه :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ...ﮊ [التوبااة ]23 :ثا م
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يكوٍ بعد ذل األمر والنهي .وهذا منهج رسو اهلل  يف تربية أصحابه يف دار األرقم
بن األرقم يف بداية املرحلة املك ّية ثم نزو األحكام بعد ذل يف املرحلة املدن ّية.
وعىل قدر قوة إيامٍ السال يف البدايات يكوٍ نجاحه يف النهايات.
حاي القلاب
ثم بعد ذل يطلب العلم ،ويكفياه سا نة واحادة مان العلام إذا كااٍ ّ
باهلل .وملّا يتم له ذل يدخل معارك الدعوة بإذٍ شيخه ،فاال ينشاغل قلباه بالادعوة عان
اهلل لبلو ه مرتبة الكام .
 نشاطات و عامل السالك يف البدايات: -1أٍ يداوم عىل ذكر اهلل تعاى ،فإذا فل املريد عن ذكر اهلل نفس ًا واحد ًا صا ِحبه
الشيطاٍ فهو له قرين ،وإذا أ يذكر املريدِّ اهلل يف البدايات فلن يذكر اهلل أبد ًا مستقبالً.
 -2جيب أٍ جيري عىل لسانه ذكر املوت والقّب وسؤا امللكي.
 -3جيب أالّ يكاد أمله جياوز وقته.
 -4جيب أالّ يقف م

من أمور الدنيا واآلخرة دوٍ اهلل.

 -5جياب أالّ ياازاحم اإلخاواٍ السااابقي يف اجللاورس للااوعل ،بال جيلااس خلااف
النارس إى أٍ يقدمه شيخه.
وليعلم كل مريد ّ
أٍ الشيخ احلقيقي هو الذي بب للمرياد أٍ يتفاوق علياه ،ويف
تفوقه عليه يقوم الشيخ بتقبيل يديه وريليه ،ويف حا هتيو املريد للادعوة والاوعل
حا
ّ
ال ّ
يؤخر الشيخ عن التكليف ساعة واحدة ،حلريف الشيخ عىل الدعوة وهداية النارس.
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 ) 14من أدب املريد يف بلداينت ال سللوك :أن ي كلون ذا صلدٍ شلديدٍ ه للو مالز ملة ال سلدر،
واليجوع ،واهيزال الننس جبسده وقلبه ،ومالزمة اجلدند يو الندنينت
سبو معنا أٍ يهاد النفس يف سبيل اهلل  لتزكيتها وتنقيتها ،هو ركن أساايس يف
السلوك ،قا تعاى:

ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ [العنكبوت.]6٩ :

اليقينياة ّارق عادة ،منهاا الفكار ومنهاا الاذكر املقاروٍ
إٍ للوصو إى العقيادة
ّ
بجهاد النفس.
املراد من املجاهدة :تروي

الانفس ليقودهاا مروضاها إى ماا يرياد ،وإال تصاب

مروضة ،فإذا أرد السال أٍ يمنعها عن احلرام أبت ،فاإذا ماا
نفسه كالدابة احلروٍ ري ّ
روضها مل زمامها وقادها أنى شا .
ّ
براح امل اهدة:
املرحلــة األوىل :أكثاار مااا تاارتوض بااه الاانفس هااو (التجااوع) ،واملااراد بااه :ويااود
الطعام واالمتناع عن أكله ،أو يوكل ويباة واحادة يوكال فيهاا نصاف الطعاام ،وكاذل
برم نفسه بع

األّعمة التي ببها .إٍ خمالفة النفس هاي التاي تعطاي املرياد اإلرادة،

وإٍ اجلوع يغسل من اجلسد مواض إبليس .ويف السلوك جيب أٍ يكوٍ اجلوع رشعيا ًا،
قا تعاى :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ

[األعاارا

 ]31 :فاال يوكال

املريد إال عن يوع ،وال يوكل املشتهيات التي تراود نفسه أكلها ،فإٍ الساال إذا أكال
شيً ًا بشار ِ نفس أعمى اهلل بصريته .وليس لفرتة البادايات وقات حمادد ،بال هاي نسابية
ختتلف باختال أحوا السالكي ،والشيخ املري هو من ِّبدد دايتها.
كاٍ الشبيل رمحه اهلل يقو ( :مكثت سني أيام بدايتي وأنا ال اكل إالّ ياوم اجلمعاة
من ّعام أي القاسم اجلنيد -يوكل ّعام العارفي ،الطعام املناور -فكنات ال أتاذكر إالّ
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حي أحرض عند يوم اجلمعاة ،وعنادما ال أحرضا ال ُيطار األكال عاىل بااط) .وهاو ماا
يدعى اليوم بالصوم الطباي ،الاذي هاو االنقطااع بشاكل كامال عان الطعاام واالكتفاا
برشب املا  .أو يصوم املريد الصاوم الرشاعي فيضايف جلهااد الانفس الثاواب ،ولايعلم
السال أنه من أ يصم يف البدايات ال يمكن أٍ يوال منه

أبد ًا.

فوائد الت وع ثالث:
 -1تقل ساعات النوم ،ألٍ النفس تطلب النوم بعد الشب .
 -2حب العزلة عن النارس ،فإٍ اجلائ ال يتكلم كثري ًا.
 -3قلة الكالم م النارس فينعدم اللغو.
وهذ الثالثة أهم

يف أصو املجاهدة يف السلوك.

املرحلة الثانيــة :إذا قطا الساال اخلطاوة الساابقة ينتقال إى الصاّب عاىل جماالس
الذكر ،وّلب العلم ،وحفل الدرورس ،وحفل القاراٍ ،وذكار اهلل سااعتي متواصالتي
كاال يااوم ،والصااّب عااىل الساافر إى جملااس الشاايخ ،قااا تعاااى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ [الكهف.]28 :

املرحلة الثالثة :وهي صعب ٌة سهلة! عليه أٍ هيي نفساه أماام الناارس بعاد أٍ صاار
من أهل الذكر والعلم والقراٍ ،فإٍ اإلهانة متحو كل كّبيا فيه ،فايجلس عاىل األرض
ويااتهم نفسااه أمااام النااارس بااالنق

 ،وبماال نعااا إخوانااهّ ،
وينظاف املااراحي

 ،و ااري

ذل ...
وهذ هي سنّة الصاحلي :فقد فعل عمر  ذل عىل املناّب ،فقيال لاه :ماا زدت
ِ
عايل الوفاود ،فخفات أٍ يادخل نفسا اي ،
إال أٍ عبت نفسا  .قاا ( :لقاد قادمت ّ
فوردت أٍ أعرفها من هي) .فام عمل سال هبذ املرحلة إالّ يعله اهلل إمام ًا ِّيقتد به.
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وقااا إبااراهيم باان أدهاام رمحااه اهلل( :مااا ِّ رت يف اإلسااالم إال ثااالث ما رات
معدودات :كنت يف مركب يوم ًا ،وكاٍ به ٌ
ريل بكي اخلطابات فيضح مناه الناارس،
وكاٍ كلام ادّ ث يوخذ بلحيتي ويمد يد إى صالعتي والناارس يضاحكوٍ ،فلام يعاد يف
املركب أحقر مني وال أصغر .ومر ًة كنت يالس ًا فجا

ٌ
عايل .ومار ًة كنات
إنساٍ وباا
ّ

عىل ّر العمراٍ عند اجل ّبانة ،فقا ط ٌ
ريل من ال ِّرشاّة :أيان العماراٍ؟ فاورشت إى
اجل ّبانة ،فقا  :أين اخلراب؟ فورشت إى البلد ،فقام بيد وصفعني وس ّبني).
لقد كاٍ

تتكّب وأ تونف وأ تعرتض ،فباٍ لاه انتصاار عليهاا
ور ألٍ نفسه أ ّ

وتزكيتها من حظوظها.
املرحلة الرابعة :الصّب عىل إيذا النارس بالدعوة إى اهلل ،فإٍ الدعوة إى اهلل أتعب
األعام وأش ّقها .ومتام اجلهاد فيها أٍ يتحمل بقلب راض مهوم الدعوة.
املرحلة اخلابسة :أٍ يستمر يف املعركة إى اخر نفس ،ولو كاٍ بمال مًاة مارض،
فجهاد النفس معرك ٌة ال تنتهي مادام النف ِّس يف الصدر .قا رسو اهلل (( :قدبت خري
بقدم بن اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكن جماهدة العبد هواه)).
 )15ومن أدب املريد يف السلوك :أن جيع رأس منله

()1

ف العالوق الدنيوية

ملّا كانت املعرفة باهلل تعاى ال اصل إال بطي الادنيا مان قلاب الساال  ،لازم عاىل
السال أٍ جيتهد بمحو حب الدنيا من قلبه وقطعه كل تعلقاته هبا.
وعالمة قط العالئو الدنيوية أٍ يكوٍ حا املريد متحقق ًا بقوله تعاى :ﮋ ﭺ ﭻﭼ

ﭽ ﭾﮊ [األنعااام .]٩1 :وال ِّتقطا العالئااو الدنيويااة إال بماال القلااب بمحبااة الشاايخ،
ليوخذ ح ّيز كل تل العالئو ،ثم كثرة ذكر اهلل حتى ُيرتق اسم اهلل القلب فيسكن فيه.
( )1مج اجلوام (ا .)15381/1وعزا إى البيهقى ىف الزهد ،165/2( :رقم ،)3٧3
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والعالئو الدنيوية :كل

سو اهلل ومن واال  ،فمنها:

 -1الزويااة واألوالد :قااا تعاااى :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮊ [التغابن .]14 :فال جيعل حبه لزويته وأوالد يف قلباه ،بال يف حاشاية القلاب
لًال يؤثر عىل السلوك.
 -2املا  :قا تعااى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ [الكهااف .]46 :وال يصا
للام أٍ يكوٍ ال يف حاشية القلب وال يف ساويدائه ،بال خاارا القلاب كلاه .وال يعناي
ذلا الادعوة إى الفقار أو هاادر املاا  ،إناام املاراد :إخااراا حباه مان القلاب ووضااعه يف
موضعه الذي أراد اهلل له.
 -3األصدقا  :فمن رشط التائب :بعد عن إخواٍ السو  ،الذين كانوا أصاحابه
يف املعايص قبل أٍ يتوب منها؛ ألٍ القرب منهم وحبهم جي ّر إى الريوع إى فعل ما قد
تاب منه.
 -4العلم الرشعي :إٍ ّلب العلم الرشعي قبل تزكياة الانفس هاو مان حظاو
النفس ،وذل ملا يؤدي بطالبه إى الشهرة وتعظيم النارس له ،أما بعد التزكية فهو حممو ٌد
مويور .فاألمر بالسلوك قبل ّلب العلم ليقال التفاات الساال أثناا ّلاب العلام إى
ري السلوك ،ففي ّلب العلم املطالعة ،واحلضاور ما الطلباة ،وكثارة اجلادا  ،وذلا
يفرق عن املعنى املقصاود يف السالوك مان دوام املراقباة هلل تعااى وحاد  ،عاىل أٍ ّلاب
ّ
دقائو العلوم يدخلها حظو النفس .ومن الشيوخ من يومر املريد بطلب العلم أوالً ثم
يومر بالسلوك.
قالوا للمريد( :تفقه يف دين أوالً ثم تعا ادخل السلوك) .فاألمر نسبي بحسب
استعداد السال وهذا املر يقدر الشيخ.
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 )16ومن أدب املريد يف السلوك :أن يوطّن نفسه هلو حتم الشداود فيه
إٍ السلوك ميل باألسقام واآلالم والفاقات والباليا املتالحقاة ،ولايس السالوك
مفروش ًا بالورود والزهور كام يظ ّن العوام ،فعىل املريد الصادق أٍ هي ّيي نفسه من البداية
للتحمل حتى ال يتفايو .عن أنس بن مال  قا  :أتاى ريال رساو اهلل  ،فقاا :
ّ
إ أحب  .قا رسو اهلل :فاستعد للفاقة

والبال يف السلوك هاو ثمان ملعرفاة اهلل

 ،فإٍ ملعرفة اهلل  ثمن ًا عظي ًام ال ينا ا إال من صدق بطلبها ودف ثمنهاا ،فاال يادرك
املعرفة إال خوايف اخلوايف .والبال يسفر عن صدق املريد يف ّلب معرفة اهلل.
وال ُيرا املريد من بال حتى يق بوشاد مناه ،فرتتقاي دريتاه ويقطا املفااوز إى
حي وصوله إى داية السلوك وهي معرفة اهلل  .وال يزا الشيوخ املرباوٍ ال يقبلاوٍ
يف السلوك إال من هو ٌ
أهل له ،بمال صادق اإلرادة ،ومان ويادو ال يصال للسالوك
أمرو باخلروا إى أحضاٍ أمه وترك ّريو الصاحلي.
إٍ أو ما ِّيس َّلط عىل املرياد أهلاه ويرياناه باالساتهزا والتنقا ي

واالهتاام ّ
بقلاة

العقل ،وقد يزور الشيطاٍ موسوس ًا :كنت ني ًا عن هذا السلوك .ليصد عن سبيل اهلل
 .وقد تطمعاه الانفس بوياام الراحاة وا ناا فيشاتاق إليهاا ،فمان كااٍ صاادق ًا أ يباا
بوساورس الشيطاٍ وال بمر بات النفس.
وكثري ًا ماا بصال للمرياد نفارة اخللاو مناه إذا دخال ّريا و الصااحلي ،ويتسالط
السفها عىل عرضه بالبهتاٍ والازور ،والشايطاٍ يقاو لاه :كنات نيا ًا عان ّلاب هاذا
السلوك.

( )1شعب اإليامٍ للبيهقي (.)144٧
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اعلم أهيا الساال أٍ هاذا العارض لايس للتنفاري مان ّرياو اهلل ،ولكناه لشاحن
ب علياه الابال صاب ًا ،فإناه
املريد وهتيًته ملا هو ات يف ّريقه .وليعلم السال أناه إٍ ِّصا ّ
روحي ال يعلمه إال من تذوقاه .ولاو علام املنكاروٍ ماا بصال
وّرب
أنس
ٌ
صب معه ٌ
ِّي ّ
ر
للمريد من واردات لورود البال عليه ،لطلبوا البال ألنفسهم!
وكثري من الساالكي ِّيعرضاوٍ أنفساهم للابال يف حاا أ بصال ام اإلياذا يف
السلوك ،العتقادهم أنه ال إيامٍ وال ّريو با دوٍ إياذا اخللاو ،ودلايلهم إياذا أحبا اب
رسو اهلل  ،وإٍ هذا السلوك ال ينبغي فإننا نسو اهلل العافية.
 )17ومن أدب املريد يف السلوك :أن جيع رأس منله اليحم والصف بليب نفس هن ك
من أتو إليه مبكروه
ملّا كاٍ رو السلوك يهاد النفس وا و بتحلية النفس بمكارم األخاالق ،و ّملاا
كاٍ االنتقام والتش ّفي والغضب من هو النفس ،لزم عاىل املرياد أٍ جيتهاد يف معاملتاه
للنارس بضد ماا هتاوا نفساه ،فاال يناتقم وال يتشا ّفى وال يغضاب ،بال يعفاو ويغفار ،ثام
يصف بقلباه عمان اذا مان اخللاو متخلقا ًا بقولاه تعااى :ﮋﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﮊ [فصلت]34 :

وبحدي النبي  (( :ال دلكم عــىل

كــرم خــالق الــدنيا واآلخــرة؛ تعفــو عمــن ظلمــك وتعطــى بــن حربــك وتص ـ بــن
قطعك)) .من يهة أخر إٍ املريد الصاادق يشاتغل بااهلل ّملاا يشاتغل الناارس باه ،فاإٍ
()1

الوقت نفيس ال ينبغي أٍ يضي يف معارك ال خري فيها وال نف .
وليس هاذا األدب بالساهل تطبيقا ًا ،بال بتااا لوقات ّويال يف املجاهادة إى أٍ
يتحو إى هذ الصورة من العفو والصف .
ّ
( )1البيهقي يف شعب اإليامٍ ( ،)80٧٧والطّبا يف األوسط (.)556٧
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 )18ومن أدب املريد يف السلوك  :أن خيفي أ واله اليت تكون بينه وبني اهلل تعنىل من أمكن
إال هن شيخه لئال تقلعه هن السلوك
إٍ من ثمرات السلوك حصو األحوا القلبية.
تعمد وال ايتالب.
واألحوا :
معنى يرد عىل القلب من ري ّ
ً
وملّا كانت هذ األحوا عطا ات إ ية
أٍ ِّبافل عىل هذا ال

ية بي املريد وبي اهلل تعاى ،لازم املرياد

فال يكشفه.

كذل من خماّر كشف األحوا  :دخو العجب عىل قلاب الساال ال سايام يف
بدايات السالوك ،فلزماه أٍ يكتمهاا إى أٍ يرساخ يف مقاام التمكاي ،وذلا مراعااة هلل
تعاى وحد دوٍ أحد من خلقه ،فال يكاد أحدٌ يوخذ مان الساال الصاادق مقاما ًا ،وال
يعر له حاالً من شدة كتامنه ،اللهم إال شيخه ،فإٍ الوايب عىل املريد أٍ يعرض عاىل
شيخه أحواله كل مخساة عشا ار يوما ًا عاىل األكثار ،فيع ّلماه شايخه األدب الواياب اذا
احلا  .قا العارفوٍ( :كل مريد أحب الظهور بوٍ ي ّطل النارس عىل كامالته فهو مقطوع
به ،ال سيام إٍ صار النارس يتّبكوٍ به فإنه هيل متام ًا).
إال أنااه ينبغااي التنبيااه عااىل أٍ املبتاادئ بالسا لوك لاايس كاملتقاادم ،ولاايس املتقاادم
كاملنتهي ،فاملنتهي ِّأذٍ له بإظهار مقامه والتحادث عان أحوالاه ملصالحة تربياة إخواناه،
وال يدخل عليه

من العجب أو الريا أو الغرور .ور م ذل اإلذٍ تر كثري ًا مان

الكمل ال يتحدّ ثوٍ عن أحوا م ومقاماهتم ،وإٍ اادّ ثوا فبحياا تاام ،كاام كااٍ
الشيوخ ّ
شايخنا الشايخ أمحاد كفتااارو قادرس ّ  .وباجلملاة :فاإٍ أكثاار القواّا عان الساالوك:
غر املريد وتدعو حلسن الظن بنفسه ،ثم تدعو ترك شايخه .فا وو ماا
األحوا  ،ألدا ت ف
يق به املريد صاحب األحوا من اخلطر تركه لشيخه اعتامد ًا عليها فيهل .
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 )19ومن أدب املريد يف السلوك :أن يكون له شنهد من نله هلو ك مقنم حتدث به هلو
الننس
إٍ الساالوك مبنااي عااىل الصاادق ال االدعااا  ،وعااىل احلقااائو ال األوهااام ،وعااىل
ووهام ورياا ِّ مان صادع بمقاام مان
كاذب
اإلخاليف ال الريا  ،وملّا كااٍ كاذل ظهار
ِّ
ِّ
املقامات وصل إليه ثم أ يظهر عىل حاله أثر هذا املقام.
فمن ذل  :من ادعى املحبة هلل فغالب ًا ليس دائ ًام يكاوٍ لوناه يميال إى االصافرار،
نحال
وعينا ائرتااٍ ،باوط هباام اللاوٍ األساود مان الساهر ،فاإٍ كااٍ بمقاام الشاوق ِّ
يسمه ،وإٍ كاٍ بمقام األِّنس سمن يسمه.
ومن ادعى الزهد يف الدنيا ،كاٍ ال يباط أأقبلت عليه الدنيا أم رحلت عنه ،وتارا
ينفو ماله عىل إخوانه وعىل مصال الدعوة إنفاق من ال ُيشى الفقر.
فإٍ ظهر عىل السال خاال هاذ العالماات ما ا ّدعائاه مقاماات الرياا مان
التذوق يف
املحبة والشوق واألنس والزهد ..ظهر أنه ِّمدّ ع ليس هو من
ّ

.

اعلم أهيا السال أٍ رأرس مال الصدق ،واحذر اال ّدعا  ،واعلام أٍ ّرياو اهلل
رس عبدٌ رسير ًة إال لبسط اهلل رداهها إن
تعاى ال يقبل الغف .ويف احلدي الرشيف(( :با ّ
خري ًا فخري وإن رش ًا فرش)).

()1

( )1أخريه الطّبا يف الكبري (.)1٧02( )1٧1/2
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 )20ومن أدب املريد يف السلوك  :أال يقنع حبكنينت أه السلوك دون مننزلة مقنمنهتم
ٌ
إٍ السلوك قو ٌ
وعمل ويدر وايتهاد ،ليس السلوك أقواالً بال أعام  ،وليس هو
متن وتغن بوحوا الريا ا  .فلايس الساال مان ياروي حكاياات الصااحلي يتغناى هباا
وحاله أسوأ األحوا  ،بل السال الذي يعمل بجد وايتهاد لنيل تل الادريات التاي
بلغها السادات ،فإٍ ادث عن قصة من قصصهم أو حا من أحوا م فإنه عاىل سابيل
شحذ ا مم للوصو إى تل املقامات.
كذل ال ينبغي للمريد أٍ يق ّ قص

الصاحلي يوهم السام أنه مانهم ،دوٍ

ااب إلاايهم .وعليااه أٍ ِّيبا ّاي للسااامعي أٍ هااذ األحااوا ليساات ماان
أٍ يكااوٍ لااه انتسا ٌ
قصها ،وعليه ضمن ًا أٍ جيتهد يف السلوك لبلوغ تلا املقاماات
أذواقه ،وإنام هو ِّمتعد يف ّ
واألحوا .
 )21ومن أدب املريد يف السلوك :نفي الغفلة هن قلبه ومكنبدة لواطره
أسلفنا القو من قبل أٍ الذكر رو السالوك ،وأٍ يهااد الانفس الياة السالوك،
فلزم السال أٍ يبذ يهد يف ّرد الغفلة من قلبه للخروا من لقب الغافلي إى لقب
الاااذاكرين ،قاااا تعااااى ﮋ ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱ ﭲﮊ

[األعااارا :

 .]1٧٩ويكوٍ ذل اجلهد بمداومة الذكر والوقو الزما .
أ ّما الذكر :فقد عجز الشيوخ أٍ جيدوا للمريد دوا ً أ ع لطرد الغفلة من القلب
من مداومة ذكر اهلل.
أم اا كثاارة تااالوة القااراٍ والصااالة فااال ِّيعا ّاو املريااد الصااادق عليااه ألٍ القااراٍ
ّ
والصالة إنام هو ورد أهل الكام  ،وال يعر قدر القراٍ والصاالة إال صا احب القلاب
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الذاكر ،فال بد أوالً من الذكر إلحيا القلب .وال ِّيفهم من ذل أٍ يرتك املرياد املبتادئ
الصالة وقرا ة القراٍ ،لكن النف األكّب بصل له من الذكر.
وأ ّما الوقو الزما  :هو عبارة عن قيام املريد املبتادئ كال ثاالث سااعات عاىل
األكثر بإ امض عينيه والعودة إى الزماٍ املايض ملحاسبة القلب ،هل كااٍ عاىل فلاة أم
عىل ذكر؟ فإٍ ويد كاٍ ذاكر ًا محد اهلل وتاب  ،وإٍ ويد كاٍ اف ً
ال استغفر اهلل وذكر.
ومن قام بودا هذ الطريقة الرتبوية الفريدة وصل إى نفي الغفلة يف عشارة أيام.
ومن أدب املريد أٍ ِّيكابد خواّر  ،ويكوٍ ذل بطرد ما يرد عىل القلب من متن
للعطا اإل ي من األحوا واملقامات من ثمرات الذكر ،وال تدف إال ببلوغ املريد مقام
املحبة الكاملة ،وقاد ياهاد الشايوخ أنفساهم يف دفا خاواّرهم سانوات ّويلاة حتاى
بلغوا مرادهم ،فوشد ما يكوٍ عىل املريد مكابدة اخلواّر.
ومما يساعد املريد عىل مكابدة خواّر أٍ يدفعها بقوله( :إ ي أنت مقصودي
ورضاك مطلوي) .وهاي عباار ٌة ع ّلمهاا اخلضا ار  يف رؤياا روحياة صاادقة يف
اليقظة للشيخ عبد اخلالو الغجدوا قدرس ّ .
 )22ومن أدب املريد يف السلوك :أالّ يليفت بقلبه إىل شيء من أمور الدنين لرج هنه ،وأن
يغض بصره هن رؤية الصور املسيحسنة من أمكن
السلوك باملجمل :هو إخراا كل ما سو اهلل من القلب ،والدنيا هي أم األ ياار
والقواّ ؛ ملا فيها من قضا ما تشتهي النفس من الشهوات .فاملريد الصادق مان اقاو
بقولاااااه تعااااااى :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ
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[احلديد.]20 :

اة ويرميها يف بحار اإلياارس ليتسااو
بل الوايب عليه أٍ يربط الدنيا كلها يف ّ
عند الذهب والرتاب .وكل مريد بقي يف قلبه ميل لشاي من عارض الادنيا وشاهواهتا
فاسم اإلرادة له جماز ال حقيقة .وقبي ٌ باملريد أٍ ُِّيرا من قلبه الدنيا ثم يري إليها بعد
ذل  ،ويكوٍ أسري دينار ودرهم.
ومن عالمة حب الدنيا :احلزٍ عليها ،فمن ذهبت عنه الدنيا فحزٍ فليس هو من
أبنا السلوك ،وإنام ِّبزٍ املريد كوٍ قلبه عىل ري حضور تام م اهلل تعاى .وقد خاّا ب
اهلل نبيه  ،واملراد باخلطاب أمته لنازاهته  عان ذلا  ،فقاا تعااى :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ

[ّه.]131:

فالساالوك ال يعاماال املريااد عااىل أسااارس الفعاال والاارتك ،باال يرتقااي عاان ذل ا
ف ِّيحاسب عىل ميل القلب وعدمه.
ومن يهة أخر فمام يساعد املريد عىل صافا قلباه
وخلاو مان الادنيا أٍ يغا ّ
ّ
برص عن الصور املستحسنة أي ًا كانت ،وذل يف بداياة السالوك إى حاي ساقوط متيياز
بي الصور اجلميلة والقبيحة ،فيخرا من حمور الطبيعاة والشاهوة ويصا ري مساتغرق ًا ما
اخلالو ال م املخلوق.
وينبغي التنبيه إى أنه ليس النظر إى الصور من األمور املحرمة رشع ًا ،بل هي من
املباحات ،ولكن املريد يف بداية السالوك يكاوٍ يف مرحلاة مان مراحال احلمياة إى حاي
بلو ه مقام التمكي.
ومن أكّب القواّ عىل املريد :مصاحبة األحداث والنسا واملساكنة إلايهم بميال
القلب ،ومن ابتال اهلل بيش من ذل فبإمجاع األوليا ذلا عباد أهاناه اهلل وخذلاه بال
عن مصال نفسه شغله!
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وقا فت املوصيل رمحه اهلل( :صحبت ثالثي شايخ ًا كاانوا يعادوٍ مان األبادا ،
وكلهم أوصو عند فراقي إياهم وقالوا ط :اتو معارشة األحداث).
قالوا :ال ينبغي ملريد أٍ جيالس األمرد اجلميل ،وال يسكن معاه يف خلاوة واحادة
ما أمكن ،فليحذر العاقل من جمالسة األحداث إالّ يف حلقة الاذكر أو الادررس بحضا ارة
الشيخ أو اإلخواٍ الصاحلي مث ً
ال وم

البرص.

 )23ومن أدب املريد يف السلوك :أالّ ييصدر إللقنء درس لواء كنن يف هلم األ كنم أم يف
هلم السلوك ،وأال جيع له مريد يو يأذن له شيخه
ما يم ّيز مداررس العارفي باهلل عن مداررس العلام َّ
أٍ العارفي ال يوذنوٍ ملريد إال
أماا العلاام فياوذنوٍ لطالاب
عن أهلية قلبية ،ليضعوا املريد موضع ًا يتقبال فياه اهلل مناهّ .
العلم بتدريس كال كتااب حفظاه ،دوٍ أٍ ينظاروا إى أهليتاه السالوكية .وأصال اإلذٍ
قااو اهلل تعا اى :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ [األحاازاب .]46 :وقولااه  ألي بكاار  :عــىل
رسلك؛ فإين رءو ن يؤذن يل .
وع ّلة اإلذٍ أٍ كل مرياد تصادر إللقاا دررس أو لتعلايم السالوك قبال مخاود ناار
االنتفاع به ،وذل ألٍ حمبة
وحجبت عنه احلقائو و ِّع ِدم
ِّ
برشيتهِّ ،قط به وضل وأضلِّ ،
اجلا والصيت احلسن قد أضلته فانطمس النور من قلبه.
وماان اضااطر إى إلقااا كلمااة وعاال يف مناساابة وهااو ااري مااوذوٍ اسااتوذٍ شاايخه
بالرابطة ليحل املشكل.
واملريد الصادق لو أمر شيخه برتك إلقا خطبة اجلمعاة لفعال ،لعلماه بحاريف
شيخه عىل قبو اهلل تعاى له ،فلعله ُيطب اجلمعة ويزداد بخطبته من اهلل بعد ًا.
( )1السرية احللبية (.)184/3
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 بقارنة بني املأذون وغريه: املوذوٍ :ينتف النارس به ومنه.ري املوذوٍ :ال ينتف النارس به وال منه.
 املااوذوٍِّ :يفا ت لااه ماان العلااوم واحلقااائو ،فاارتا ّليقا ًا واسا الصاادر والعلااموالفهم.
عام قرأ يف الكتب ،فرتا ضيو الصدر متقوقع ًا قليل الفهم.
ري املوذوٍ :ال ُيرا ّ
 املوذوٍ :مسدد من اهلل ال يق بخطو ديني وال دنيوي.ري املوذوٍ :يق ويتعثر كثري ًا.
 املوذوٍ :ناي يف الدعوةِّ ،تقبل النارس عليه ،حمبوب.ري املوذوٍ :فاشل يف الدعوة ،ال ِّتقبل النارس عليه ،ري حمبوب.
 املوذوٍ :كالمه خفيف عىل األسامع سهل.ري املوذوٍ :كالمه ثقيل عىل األسامع حز ٌٍ صعب.
وليس للمريد أٍ يطلب من شيخه أٍ ياوذٍ لاه ،وإناّ ام ينتظار اإلذٍ ،ومان إساا ة
األدب أٍ يقوم املريد بإقامة دررس أو خطبة ثم يقو لشايخه :فعلات كاذا وكاذا ،أتاوذٍ
ط؟! وهذا الذي عليه كثري من السالكي.
وال ينبغي للمريد ضمن ًا ولو كاٍ موذون ًا ْ
أٍ يتخذ مريد ًا خاص ًا ما دام شايخه عاىل
قيد احلياة ،وإنّام مهمته أٍ يربط إخوانه بشيخه إى حي يوذٍ له شايخه باالساتقال عناه
توسع ًا يف الدعوة.
وإٍ اختاذ اإلخواٍ يف حياة الشيخ واالستقال هبم يد عىل سو ن ّية وضاعف يف
السلوك ،وأمراض قلبية خف ّية من حب الرياسة واجلا و ريها.
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 )24ومن أدب املريد يف السلوك  :أن حينفظ هلو آداب الشريعة وييبع ظنهر هلن ،ويأ لل
بنأل وط يف دينه ،وخيرج من لالف العلمنء إىل وفنقدم من أمكن ،وال ييجنوز دوده يف االجيدند
واإلفينء إن مل يكن هنملنً ،وإنّمن مرجعه أه العلم
أعظم أدب من اداب املريد؛ املحافظة عىل الرشيعة وهي األوامر والنواهي ،ومن
اعتقد أنّه فوق الرشيعة خرا من السلوك .فيجب عاىل املرياد مبتاد ًا كااٍ أم منتهيا ًا أال
يدع الرشيعة تعرتض عليه يف

من أحواله وأعاملاه ،فاإٍ الرتقاي كلاه يف امتثاا أمار

الشارع وايتناب ديه .وليعلم املريد ّ
أٍ السلوك لايس جمانبا ًا للشا اريعة ،بال ها و وسايلة
لتحقيو حقائو الرشيعة .مثا ذل  :من كاٍ يصايل بغفلاة ،فبالسالوك يصايل بحضاور،
ومن كاٍ يصوم عن الطعام والرشاب فحسب بالسلوك يصوم عان اللغاو وعان رذائال
الصفات ومساوئ األخالق.
أمثلة ألعام الذين يدعوٍ كذب ًا ّأدم من الصوفية:
 منهم من يرقي النسا بيد بحجة ّأٍ نفسه وشهوته ماتت!!
 ومنهم من يرتك التوبة من سائر الذنوب بحجة ّأدا ألهل البدايات!! -وماانهم يوكاال احلا رام ،ويبح ا يف كتااب حااوا

الفقااه عاان الفتاااو الشااا ّذة

وياة
املردودة ليعمل هبا أو يرياد توويلها ا ،كالاذي يوكال الفائادة الربويا ة مان البناوك الرب ّ
عم ً
ال بفتو شاذة ظهرت مؤخر ًا!!
قا العارفوٍ( :إذا انحط املريد عن درا احلقيقة إى رخ

الرشيعة ،فقاد فساخ

عهد م اهلل تعاى ونقضهّ ،
مبني عىل العزائم).
ألٍ السلوك ر
حدثني حفيد الشيخ أمي الزملكا قدرس ّ فقا  :كااٍ يادّ ي ِّقادرس
يرقي النسا أبد ًا ولو من ِّبعد!!
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ال

وكااٍ الشاايخ أمحاد كفتااارو قادرس ّ ال ُيلااو باومرد أبااد ًا ،وقاد ياااوز الثامنااي
ويقو  :أدب ًا م الرشيعة!! فمن هؤال وأمثا م يؤخذ السلوك.
كااام ال ينبغااي للمريااد إذا بلااغ مرتبااة الكااام العرفااا وأ يبلااغ مرتبااة الكااام
االيتهادي الفقهي أٍ يستغني عن العلام  ،بل هو حمكوم بعلام الشا اريعة ال ُيارا عان
ايتهادهم ،واألوى به أٍ يسعى بجد للحصو عىل مرتباة االيتهااد ليجما اخلاري مان
كل أّرافه.
 )25دأب املريد يف السلوك :اليبنهد هن ك فع أو قول مييت قلبه ،ككثرة اللغو والغف للة
و جمنلسة أبننء الدنين من اليجنر وحنوهم:
ّ
إٍ رأرس مااا املريااد صاافا قلبااه وحضااور ما اهلل  ،فااإذا فسااد القلااب فسااد
السلوك ،لذل أهم ما ينبغي أٍ يسعى إليه املريد إصال قلبه.
وعاىل املريااد أٍ يبقااى متيقظا ًا ومتنبها ًا حتااى مان أقاارب النااارس إلياه فيعاار ماان
جيالس ،ثم يراقب قلبه بعد املجالسة فيعر م ْن جمالسته ترض القلب من ري .
ام قاتاال للسااال  ،لضااعفه
وماان أخطاار املجالسااي؛ األ نيااا  ،فااإٍ جمالسااتهم سا ر
ولكثرة فلتهم عن اهلل تعاى ،في ق ّب ِّ السال منهم حمبة العالئو الدنيوياة ،كاذل
رباه .ولايعلم
بمجالستهم يزهد املريد بسلوكه ،وإذا وق ذل يف نفساه ساقط مان عاي ّ
املريد ّ
أٍ ذرة بار يف نعل سال خري من ما الدنيا.
قا اإلمام الشعرا قدرس ّ ( :وما رأينا أحد ًا من السالكي خالط أبنا الادنيا
ّ
حذر اهلل املؤمني من مطاوعاة وجمالساة أهال الادنيا ،قاا تعااى:
إالّ مات قلبه) .لذل
ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ [الكهااااف .]28 :واآلياااا ة
خاصا ًا ،فار م
نزلا ت يف أ نياا قاريف ،حاي ّلباوا مان النباي  أٍ جيعال ام جملسا ًا ّ
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اهلل ّلبهم لنا ازعة نفوساهم إى الادنيا ،فكياف بمان يطلاب الادنيا

ّلبهم اإليامٍ رف

بالدنيا وليس لآلخرة يف قلبه نصيب أبد ًا؟!.
أ ّما املجالسة العارضة فال ترض إال قلي ً
ال ،ويمكن معاجلتها بقرا ة بعا

األذكاار

بعد املجالسة.
قااا اإلمااام الشااعرا قاادرس ّ ( :بلغنااا ّ
أٍ أبااا حممااد الكتااا  -أحااد مشااايخ
السلوك -رأ النبي  يف املنام ،فقا  :يا رسو اهلل ،ادع اهلل ط أال يميت قلبي ،فقا :
ـي ويــا قيــوم ال إلــط إالّ نــت ،نيــي
يا بــا حممــد قـ كـ يــوم ربعــني بــرة :يــا حـ ّ
قلبك .
أخااري ًا :اعلاام أهيااا السااال أٍ املتقاادم يف الساالوك املااتمكن فياا ه ال بااورس عليااه
بمخالطته األ نيا واحلكام ملصال الدعوة ،وله بذل أير كبري.
 )26ومن أدب املريد يف السلوك :أال يكون له الي فلنت إىل مع للوم رزق ،وأال يق بل رز قلنً إال
بشرف
هذا األدب من اآلداب التي تد عىل كام املريد ،والتصو ك ّله اداب وكامالت
وارر من النق
ّ

.

وماان النقااائ

التااي يقا هبااا املريااد؛ التفاتااه بقلبااه إى معاااش يطمااًن إليااه ،باال

الوايب عىل املريد أال يطماًن إال هلل وبااهلل .وكال ملتفات يف السالوك -عاىل العماوم-
مقطوع عن اهلل ،فال التفات إى رزق أو معاش أو أهال أو اري ذلا  .ومان أدب املرياد

املنامياة ،وهاي اري ملزماة إال ملان حصالت لاه ،ولكان ملاا كااٍ
(ِّ )1يعتّب هذا القاو مان األحاديا النبوياة
ّ
العارفوٍ باهلل ِّمنازّ هوٍ عن الكذب عىل رساو اهلل  عمال املريادوٍ بمثال هاذ األحاديا وويادوا منهاا
برك ًة كثرية.
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أال يقبل الرزق إال برش  ،فال يقبال الوساائل الدنيًاة وإٍ كانات مرشاوعة .فاملرياد ال
يص أٍ يطلو عليه صفة (مريد) إال إذا كاٍ رشيف ا ّمة.
ومن ذل  :أال يرىض أٍ تنفو عليه امارأة؛ َّ
ألٍ الرياا قواماوٍ بنفقااهتم ،ومان
قوامة عليه.
يرىض أٍ تنفو عليه امرأ ٌة يرىض أٍ تكوٍ ّ
جي ة عليهاا الساالم علياه -ومقاام النباوة
أ ّما يف قبو النباي  إنفااق السايدة خد ا
ٌ
أرش املقامات وأعزهاَّ -
وساط تساتوعب املقتصاد
فألٍ النبي  مشا ار ٌع ،والشا اريعة
والسابو باخلريات واملتوخر ،ولو رف

ولشو ذل عىل
َّ
النبي  نفقتها لصارت حرام ًا

النارس.
وكان النبي  يع ّلم درءات الكامل يف ثنايا حياتط.
تسو منهم ْ
أٍ بتطب من الغابة.
يتسولوا ،وأمر من ّ
فمن ذل  :دى أصحابه أٍ ّ
ومن ذل  :ديه حلكيم بن حزام  أٍ يوخذ من ما الغناائم ،فاوىف بالعهاد فلام
يوخذ من النبي  وال من أي بكر وال من عمر ريض اهلل عنهام بعد حتى مات.
ومن ذل  :إقرار لذل الصحاي الذي رف

سهمه من الغنائم وقا ا  :ماا اذا

تبعت يا رسو اهلل ،ولكنني تبعت عىل أٍ يدخل ساهم هاهناا يف سابيل اهلل وأشاار إى
حلقه.
ومن ذل  :معاتبته األنصار ملّا حزنوا عىل عدم إصابتهم من نائم حني.
قااا اإلمااام الشااعرا ِّق ادرس

( :إذا رأيااتم السااال يقاارأ عااىل قبااور املااوتى

فانفضوا أيديكم منه) .أي :يوخذ أير عىل قرا ته القراٍ.
للتكساب ،ومان ذلا  :ماا نار الياوم مان
واملراد :الذم ملن جيعل الادين وسايلة
ّ
ّالب العلم الرشعي الذين يدرسوٍ أليل اصيل الوظائف واملعاش ،ولاو ِّفات
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ام

جما ٌ ري جما العلم الشا ارعي وفياه مكساب أكاّب النتقلاوا إلياه ،فهام يطلباوٍ باالعلم
الرشعي الادنيا ،فاال يزيادهم ذلا إال هوانا ًا ش
وذال وفشا ً
ال و ضاب ًا مان اهلل تعااى ،ولاو
صدقوا اهلل بطلب العلم الرشعي ،فطلبو هلل ولو عىل حساب معاشهم ولو تكبدوا االم
الفقر لصدقهم اهلل تعاى وأ ناهم من حي أ بتسبوا .فال يقبل املريد إذ ًا أ ّية وسيلة ري
كاملة يف الرزق ،وال يقبل أٍ يكوٍ ات وصاية أحد ،بل يعمل وال يكوٍ ب ّطاالً.
تقّس القلب
قا رسو اهلل  :البطالة ّ
وأهم ماا ينبغاي للمرياد أال يار معطيا ًا إال اهلل .وقاد درا أولياا اهلل تعااى عاىل
رف

بر اإلخواٍ إال برشوط قاسية:
رشوط قبول الن:
 -1أال ير معطي ًا إال اهلل.
الّب لينفو ي ّله عىل اإلخواٍ والدعوة.
 -2أٍ يوخذ ِ َّ
 -3أال يوخذ إال ِمن املريد املتفا  ،الذي ير َّ
أٍ ماله وك ّله لشيخه.
 -4أٍ يكوٍ املا ِّ املِّقدّ م له حالالً.
عرضاه لعطاا اهلل
 -5أٍ ينوي بوخذ وصو األير والنفا للمعطاي ،يرياد أٍ ِّي ّ

تعاى بوخذ .
 -6أال يكوٍ العطا من الصدقات والزكوات ،وإنام ينبغي أٍ يكاوٍ مان أماوا
ا دايا.

( )1أخريه القضاعي يف مسند الشهاب (.)18/2
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 )27ومن أدب املريد يف السلوك :إذا افيي جملس ال كر أال يسكت يو حيص له الغيْبة
هن األكوان كلدن:
املريد الصادق ياذكر اهلل بشادة وعازم ليحصال عاىل معرفاة اهلل ،وإذا كااٍ املرياد
صادق ًا ال بد أٍ اصل له يبة باملذكور أثنا ذكر  ،فال يشاعر بشا اي ساوا  ،وإناام رشع
الذكر للحضاور ما احلاو  ،وماا دام املرياد يشاهد شايً ًا مان األكاواٍ فهاو أ يادخل
حرضة احلو ،لذل كاٍ اجلنيد يقاو ( :مان شاهد اخللاو أ يار احلا و ،إالّ أٍ يكاوٍ مان
ال ِّك ّمل) .ألٍ ال ِّك ّمل يروٍ اخللو باحلو.
وإذا حصلت له الغيبة فمن األدب أٍ يبقى مغمض ًا عينيه م شهود احلاو تعااى،
ألدا حرضة هيبة ويال  ،وهبت وخررس ،وإذا أ اصل لاه الغيباة يبقاى يالسا ًا للاذكر
ألنه ال معنى للذكر اللفظي دوٍ احلضور.
وإذا شعر املريد ب ّ
لذة أثنا الذكر من ِّأنس وّرب روحي وانتهى الورد ،جياب أٍ
يبقى يالس ًا حتى يغلو اهلل الباب ،فإذا حصل األنس وقط املريد يلسة الذكر ألمر ماا
فهذا من ق ّلة األدب م اهلل.
من املريدين من ّ
يمل من الذكر لضعف صادقه وشاوقه ،فاإذا حصال امللال فمان
األدب السكوت ،وعدم االستمرار بعد انقضا الورد ،لذل قالوا عن هؤال :
وتااااانطمس البصاااااائر والقلاااااوب!

أال باااااااذكر اهلل تااااااازداد الاااااااذنوب
وذل ألدم شعروا بملل من جمالسة اهلل.

ّ
أٍ املريد الصادق ال يمل ،ولقد كاٍ الشيوخ ال يلقنوٍ الذكر
واعلم أهيا السال
ُيصوٍ به من اشتاقت نفسه للذكر.
ألي ّالب ،وإ ّنام ّ
ّ
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واعلم أنّه ليس كل من دخل ّريو الاذكر حصال لاه ماراد  ،فالشا اي الثماي ال
خصه اهلل للصادقي.
بصل عليه بسهولة ،لذل
ّ
ّ
أٍ املريد الصادق ال بد ْ
ّ
أٍ يصل ،ويقط بساعة ماا ال يقطعاه
واعلم أهيا السال
ري بسنوات.

 )28ومن أدب املريد يف السلوك  :أن يكون جميدداً يف طنهة ربه ،هلجنً ب كره يف للنور
أوقنته ال ليمن يف بداييه ،وأن يقل من النوم من أمكن الليمن وقت األلحنر
كل األماكن ومن ّ
أمج أوليا اهلل  سلف ًا وخلف ًا يف كل البالد ويف ّ
كل املشاارب
أنّه :من أ يكن جمتهد ًا يف بدايته ال يفل له مريادٌ يف دايتاه ،وذلا أناّ ه إذا ناام الشايخ يف
بدايته نام مريد الب ًا ،وإذا صام الشيخ يف بدايته صام مريد ...إلخ
فالقاعدة( :من كانت بدايته حمرقة كانت دايته مرشقة).
و(من كاٍ يف البداية صاحب جماهدة كاٍ يف النهاية صاحب مشاهدة).
وقا العارفوٍ( :البد للمريد يف البداية من قومة).
ونعني با(البداية) :أو ما يبدأ بذكر اهلل تعاى والسلوك عىل يد الشيخ املاري ولاو
كاٍ عمر املريد مخسي سنة.
فعىل املريد أٍ يدمن ذكر اسم اهلل (اهلل ..اهلل) ،حتى بصل له احلضور الادائم ما
القلبي يف كل األوقات.
اهلل ،فيستغني عن ذكر اللساٍ بالشهود
ّ
وينبغي للمريد أٍ يعلم ّ
أٍ الوالية اصطفا بالفضل ليس لالكتساب فيها مكااٍ،
وما األوراد إال أسباب ًا ظاهر ًة وعالم ًة عىل هت ّيي املريد للعطا .
قااا اإلمااام الشااعرا قاادرس ّ ( :واهلل مااا صاادق مريااد يف الساالوك إالّ نبعاات
احلكمة من قلبه ،وصار يّبئ األكمه واألبريف ،وبيي املوتى بإذٍ اهلل تعاى).
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أعز من املريد.
اليويد عىل اهلل ّ
قا العارفوٍ( :إذا دخل املريد السلوك حصل عىل الوالية العا ّمة).
وإٍ النوم اف ٌة عظيمة ،وليس فيه فائدة دنيوية وال أخروية باألصاالة ،وإناّ ام كثرتاه
خ اٍ ألنّه أخو املوت .وعجب ًا! كيف يدعي املريد الصادق احلب للسلوك وهو ينام
وقت الغنائم ،ووقت فت اخلزائن ،ووقت نرش العلوم ،وإظهار املكتوم؟!
نصاب نفساه
قا اإلمام الشعرا قدرس ّ ( :ال أحد أتعاب قلبا ًا وال بادن ًا ممان ّ
إمام ًا للمريدين).
وال ينبغااي للسااال يف بدايتااه أٍ يشااتغل بشا اي زائااد عااىل ذلا ماان الفصاااحة
والبال ة حتى ينتهي سري ويعر ر ّبه ،وهناك يصري ال يشغله عن ربه شا ل ،فاإٍ قارأ
يف علم النحو كاٍ م اهلل ،أو يف علم الكالم كاٍ م اهلل ،كشف ًا وشهود ًا ،بخال مان أ
ينته سري ّ ،
فكل

اشتغل به يف الويود ر ّبام يشغله عن اهلل ،حتى الكالم املبا .

لذل كانت عادة الشيوخ أدم يؤخروٍ دراسة العلوم الشارعية والازواا إى ماا
بعد مرحلة البداية ،كام أسلفنا من قبل.
 )29و مللن أدب املر يللد يف ال سلللوك :أن ي كللون زا هللداً يف ا لدنين ،ق صلريَ األ مل ِ ،جللندّاً يف
اللنهنت
التصو  :عىل احلقيقة هو الزهد ،وأكثر ما يميز الصويف هو الزهد ،وليس الزهد
ترك املا ولبس املرقعات ولكن الزهد انقطاع القلب عن الدنيا ويوساه منهاا ،فاإٍ كااٍ
ناى وال
هيمه فقار وأ يشاغله عان رباه ال ً
ن ّي ًا أنفو ماله يف سبيل اهلل ،وإٍ كاٍ فقري ًا أ ّ
فقر.
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والزهد :األسارس الذي يبنى عليه مجيا أحكاام السالوك ،والرا اب يف الادنيا ال
تفت له أعام اآلخرة ،وحصاو الزهاد يكاوٍ بكثارة ذكار اهلل واإلقباا علياه ،ليخلا و
القلب من كل ما سو اهلل.
بو عنه ك ّلام يشغله عنه من
والزاهد الصادق يسو اهلل تعاى بتويه قلب تام أٍ ّ
ما وولد .كذل الزاهد الصادق ال يكاوٍ لاه التفاات قاط إى االعتناا بظااهر  ،فمان
أعجبااه

ماان مالبسااه تصاادق بااه .ولاايعلم السااال أٍ كاال ملتفاات ال يصاال ،وكاال

متسلل ال يفل  ،ومن أ يعر من نفسه النقصاٍ فكل أوقاته نقصاٍ.
وال يسام املريد الزاهد نفساه يف االشاتغا بشا اي مان األكاواٍ ،فاإٍ يف ذلا
احلجاب عن الرمحن ،وليتومل قولاه تعااى يف األثار القاديس ابــن آدم خلقتــك لنفسـ ـي
وخلقت ك يشه لك ،فبحقي عليك ال تشتغ بام خلقتط لك عام خلقتك لط
وعالمة الزاهد الصاادق :أٍ يطلاب الشاهادة يف سابيل اهلل تعااى وهاو يف العمال
اإلسالمي اجلاد ،فال يقعد ينتظر الشهادة أٍ توال إليه .قا رسو اهلل  :بن بــات و
يغ ُن و ُندّ ث نفسط بالغنو بات عىل شعبة بن النفاق
ومان عالماات الزاهاد الصاادق؛ قصا ار األمال ،فمان كااٍ ّويال األمال الزمااه
التسويف باخلريات والوقوع يف املخالفات ،وتقو له نفساه :إذا قارب أيلا فتاب إى
اهلل تعاى عن مجي املخالفات ،وكو ّن أ تذنب قط .وهذا من أكّب خداع النفس.
قا العارفوٍّ :
إٍ املريد ابن وقته ،ال ينظر له إى ماض ،وال إى ات.
ومن كاٍ قصري األمل ال يقو  :أفعل كذا ،ولكن يقو  :أفعل كذا إٍ شا اهلل.

( )1في

القدير (.)1٩18( )305/2

( )2املستدرك عىل الصحيحي للنيسابوري (.)2418( )88/2
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أخري ًا :كاٍ الشيخ أمحد كفتارو قدرس

أزهد أهل زمانه ،ولو قيل له َّ
أٍ ملا

املوت ات بعد ساعة ما زاد يف عمله ،وكيف يزيد ووقته ك ّله هلل تعاى؟!.
 )30ومن أدب املريد يف السلوك :أن يكون كثري اإلطراق إىل األرض إذا جلس أو م شلو،
ويقل من االليفنت وفضول النظر
هااذا األدب ماان أهاام اآلداب يف الساالوك إى اهلل تعاااى ،وال يتعااارض م ا قولااه
تعاى :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ [يونس .]101 :فإٍ هذا دأب املريد يف بداياة
الساالوك؛ ألٍ النظاار للتمتا باااملنظور ّ
أماا يف النهايااات فينظاار إى
يعكار صاافا القلاابّ ،
األشيا بعي االعتبار ،وعندئذ ال يؤمر باإلّراق ،بل بالنظر يف ملكوت اهلل تعاى عم ً
ال
باآلية .واملن من النظر إى الصور الكون ّية لِع ّلة التخفيف منها ،فإدا ترتاكم عاىل القلاب
كاحلجب وال تسم للصفا أٍ يساكن يف القلاب فا يعكس ناور اهلل ،وكال حاديثنا عان
سامم
الصور املباحة ،أما الصور املحرمة كاالنظر إى النساا وإى العاورات ،فاإٍ ذلا ِّي ّ
كثري من الصاحلي إذا ِّسًِل أحدهم عن صفة يليسه ال
القلب و ِّيد ّمر فيه اإليامٍ .وكاٍ ٌ
يعرفها ،النشغا قلبه باهلل عن الصور األخر .
قا اإلمام الشعرا قدرس ّ ( :وما قام أحد هبذا األدب مثل ما قام به صاوف ّية
املرشق) .يريد النقشبندية-ويريد األدب املشاهور عنادهم بالفارسا ّية با ا (نظار برقادم).
أي :النظر إى القدمي ،للسال املبتدئ.
أ ّما إحداد النظر إى الشيخ ،فقد قا املربوٍ :األدب عدم اإلحداد إى ويهاه بال
باو املريد اسرتاق النظر دوٍ أٍ ينظر عىل املبارشة ،ما ّ
أٍ النظار إى األولياا عباادة،
لكن املن لع ّلة األدب.
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وقد كاٍ الصحابة ال يستطيعوٍ النظار إى رساو اهلل  مان هيبتاه .قاا اإلماام
الشعرا قدرس ّ ( :يف ذل

ّ خفي ،وهو أٍ الشيخ ربام جتىل للمريد بالعظمة التي

يف باّنه هلل  ،فال يطيقها املريد).
فلام ظهر يّبيل أ مي
ومن ذل ّ :لب رسو اهلل  رؤية يّبيل عىل حقيقتهّ ،
ّ
الاتجيل اإل اي عاىل قلباه ،فلايس الصاعو كااٍ
عىل النبي  ملاا بمال يّبيال  مان
ّ
التجيل.
بسبب يّبيل وإنام بام عىل يّبيل من
 )31ومن أدب املريد يف السلوك :أن يكون ذا هن ضلةٍ ون شلنطٍ ه للو ا للدوام يف الع بلندة ويف
لدمة إلوانه
مهتاه العالياة ،فاال جيتما السالوك ما الكسال أباد ًاّ ،
وكال
أهم ما يتم ّيز به املريد ّ
كسو ّ ّلقه السلوك ثالث ًا.
( :إٍ السلوك إى اهلل تعاى تفني ِ
اجلاالد،

قا الشيخ إبراهيم الدسوقي قدرس

وتفتت األكباد ،وتضعف األيساد ،وتدف للسهاد ،وتسقم القلب ،وتذيب الفؤاد).
املراد با( ِّتسقم القلب) :أي تتعبه من اهتاممه بآخرته وبرضا اهلل تعاى.
فليس بمريد من يرمي بنفساه إى الكسال ،يف وقات مان األوقاات ،ال يف العباادة
وال يف العمل الدنيوي.
ومن الكسلّ :لب املريد سيارة أيارة يركبهاا ليقطا ّريقا ًا قصاري ًا ،ما قدرتاه
عىل مشيها.
قا اإلمام الشعرا قدّ رس

( :ينبغي للشيخ إذا رأ املريد يميل إى الارخ

والراحة ،أال يتعب نفسه فيه ،ويومر باحلرفة والصنائ ).
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ومن ا ّمة :قيام املريد بخدمة إخوانه بنشاط يف السفر واحلرض ،وير الرش له
يف خدمتهم والتعب يف حوائجهم.
فاملريد الصادق يشتاق إى العمل كام يشتاق النارس إى الراحة ،ويشتاق إى السهر
كام يشتاق النارس إى النوم ،فينتظر متى يدخل الليل حتى يسهر يف ّاعة اهلل!!
وكيف يكوٍ املريد مخوالً أو كسوالً وقد استعاذ النبي  من الكسل كاام اساتعاذ
من الشيطاٍ؟ وكيف يكوٍ املريد بطيً ًا وهن ًا وقاد قاا تعااى :ﮋ ﭒ ﮊ
 ]133وقا  :ﮋ ﮓﮊ

[ا عمااراٍ:

[احلديد.]21 :

وقات حلا ّ الارأرس
فلينظر املريد إى نفسه يف مضامر سباق مًة مرت يري ،فليس
ٌ
وال لاللتفات وال لطر العي ،وال ألي عمال أيا ًا كااٍ إال الساباق للوصاو إى خاط
النهايةّ ،
ولعل الدنيا أقرص من مضامر مًة مرت! فتومل!

 )32ومن أدب املريد يف السلوك :أن حي ر ك اث ر ملن االهي ملنم بظ دلور أد لبه
وانيشنر صييه ومن االليفنت بقلبه إىل تزكية الننس له
هذا األدب من الوايبات ّ
حب الظهور
ألٍ بدونه يق السال يف املحظور ،وهو ف
وُيمد ناور الاذكر يف
والسمعة ،والعمل أليل السمعة والظهور ِّيفسد كل عمل املريدِّ ،
وببط أير  ،وجيعل عا ّمة النارس خري ًا منه.
قلبهِّ ،
اعلم ّ
هيتم النارس به ويزكونه ،فيقا يف
أٍ املريد يف السلوك وبسبب إقباله عىل اهلل ّ
العجب وعدم اإلخاليف فيكوٍ االختبار الصعبَّ ،
وقال مرياد ينجاو مان تلا الفتناة
العظيمة .فإذا كاٍ السال خملص ًا أقبل النارس عليه وسامعوا مناه وأثناوا علياه ،وهاو ال
وعا ِدم
فار الناارس عناه ِّ
هم السال إقبا النارس وانتشار صايته ّ
يريد ذل كله ،وإذا كاٍ ّ
االنتفاع به ،وصار كالمه ثقي ً
ال عىل القلب.
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ولقااد صااار اآلٍ انتشااار الصاايت عامليا ًا بساابب وسااائل اإلعااالم ،فااازداد األماار
خطور ًة ،واملِّالحل اليوم أٍ شيوخ القنوات الفضائية ال يستمر تولقهم أكثر مان سانة أو
سنتي ثم ختمد نارهم بعد ظهورهم .وسبب ذل واهلل أعلام؛ إعجااب ر
كال بنفساه مان
يهة ،ومن يهة أخر ال جتد عند أحدهم بضاعة تشعر فيها بحرارة اإل ام.
وقد يوال الشيطاٍ يتالعب باملرياد فيقاو لاه :مان الضا اروري أٍ ِّتظهار اسام
وتظهر عىل الشاشات واألنرتنت ويف املحافل أليل الدعوة وانتشارها ،وهو ليس ب ْعادِّ
أه ً
ال للظهور فيظهر فيق يف الفاخ الشايطا  ،ف ِّيعجاب بنفساه وبابط عملاه وأيار ثام
ُِّيمد نور  ،فيتم للشيطاٍ ما يريد.
اعلم أهيا املريد أن إذا أردت انتشار الدعوة بصادق فعليا بااإلخاليف ،فمان
ّلب اخلفا أظهر اهلل قهر ًا ثم ال يتو ّثر إخالصه ،ومن ّلب الظهور ِّق ِصم ظهر ،
وانخمد نور  ،وبطل عمله وصاار مان الغاافلي .واحلاو؛ أٍ الصاادق ال يبحا
عن ظهور وال عن ختف ،بل يبح عن رضا اهلل  أينام ِّويد.
عن سليامٍ بن يسار  :تفرق النارس عن أي هريرة  فقا له أهل الشام :أهياا
الشيخ حدثنا حديث ًا سمعته من رسو اهلل  ،قا  :نعام سامعت رساو اهلل  يقاو :
فعرفط نعمط فعرفهــا ،قــال:
((إن ول الناس يقىض يوم القيابة عليط رء استشهد فأيت بط ّ
فام عملت فيها؟ قال :قاتلت فيك حتــى استشــهدت ،قـ ال :كــذبت ولكنــك قاتلــت ألن
ّ
تعلـم
يقال :ءريه .فقد قي  ،ثم بر بط فسحب عىل وءهط حتى لقي يف النــار ،ورءـ
فعرفــط نعمــط فعرفهــا ،قــال :فــام عملــت فيهــا؟ قــال:
العلم وع ّلمط وقر القــرآن ،فــأيت بــط ّ
تع ّلمت العلم وع ّلمتط وقر ت فيك القرآن ،قال :كذبت ولكنــك تع ّل ـم ت العلــم ليقــال:
عا  ،وقر ت القرآن ليقال :هو قارئ فقد قي  ،ثم بر بط فسحب عىل وءهط حتــى لقــي
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فعرفط نعمط فعرفها،
وسع اهلل عليط و عطاه بن صناف املال كلط فأتى بط ّ
يف النار ،ورء ّ
قال :فام عملت فيها؟ قال :با تركت بن سبي حتب ن ينفق فيها إال نفقــت فيهــا لــك،
قال :كذبت ولكنك فعلت ليقال :هو ءواد .فقد قي  ،ثم بر بط فسحب عىل وءهط ثــم
لقي يف النار)).

()1

كاٍ أكثر ما ُيا منه الصاحلي واألوليا  :الظهور ،لذل كانوا يدخلوٍ ّالاب
العلم السلوك لتتزكى نفسه من األمراض القلبية ،ومنها حب الظهور.
ّ
إٍ الصااويف احلقيقااي -وإٍ ظهاار واشااتهر -تاارا أكثاار الناا ارس تواضااع ًا وأدباا ًا
وإخالص ًا ،وال يزا النارس ينتفعوٍ منه ،وقلباه مفتاو عاىل العطاا اإل اي .والاذي ال
يدخل السلوك ويتصدر منابر الدعوة فليعلم أنه البد أٍ يفشل ،فالصمود أمام هذ
الفتنة اخلطرية دوٍ سلوك من املِّحا .
جت اد م بال تقااتلهم وتصاارعهم
ومما نشهد اليوم من العجائب؛ تناحر العلام و ا
عىل الظهور ،ثم ُِّيمد اهلل ذكرهم بمجرد موهتم.
بينام نر الشيوخ احلقيق ّيي املخلصي الذين دخلاوا مدرساة التصاو والتزكياة
كالشيخ عبد القادر اجليال والشيخ أبو احلسن الشاذط والشيخ أمحد الرفاعي والشايخ
الشا نقشبند قدرس اهلل أ ارهم ،واتباعهم اليوم ويف كل زماٍ بعد وفاهتم ويف حيااهتم
يعدوٍ باملاليي ،وال يزا ذكرهم معطر ًا عىل كل لساٍ.
قا الشيخ عايل بان وفاا رمحاه اهلل( :ياا مرياد اهلل :ال هتاتم بإظهاار شاون اهتامما ًا
بمل عىل االستعانة باخللو ،فإن إٍ كنت عىل نور وحو فساو يظهارك اهلل وكفاى
باهلل ولي ًا ،وكفاى بااهلل نصاري ًا ،وإٍ كنا ت عاىل ظلماة وباّال ،تتسابب يف إظهاار شاون

( )1روا مسلم (.)1٩05
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وإشاعة صالح  ،فإن ال تتمت بذل –إٍ متتعات باه– إال قلايالً ،ثام اهلل أشاد بوسا ًا
وأشد تنكي ً
ال فاعلم ذل ).
قا اإلمام الشعرا قدرس ّ ( :الواياب عاىل املرياد أٍ يفاتف نفساه عان كال
زكا النارس به ،فربام كتب الشيخ للمريد إيازة أيام االساتقامة ،ثام إٍ املرياد ّاري
وبدّ ).
قا الشيخ أمي الزملكا قدرس

ألداا
( :ياا بناي ال تعتمادوا عاىل اإلياازةّ ،

عاد ٌة درا عليها الشيوخ ،قد يكتبها الشيخ للمريد يف حا االساتقامة ،ولكناه قاد يغاري
فيام بعد ،ويف بع
إيازة الناق

األحياٍ ِّجييز الشيوخ املريد وهو ناق

).

ملصلحة الدعوة كجم إخواٍ الشيخ بعاد موتاه ،أو لرفاد القار

البعيدة اخلالية من الدعاة والعلام بشيخ يع ّلمهام وياومرهم وينهااهم ،و ِّيع ّلمهام الاذكر
والتويه إى اهلل تعاى و ري ذل من املصال .
ّ
قا الشيخ أمحد كفتارو قادرس

قبا ل وفاتاه بشاهرين( :ياا بناي خليفاة الشايخ

الذي يقو سلوكه وأعامله وأخالقه أنّه خليفة الشيخ).
 )34ومن أدب املريد يف السلوك :أال يقرأ هلم الشريعة إالّ هلو من هُرف بنلزهد والورع من
العلمنء
السلوك إى اهلل  ال يقترص عىل علم الرو والقلب ،وإنام نصف علام السالوك
هي الرشيعة ،فكام ّ
أٍ املريد يتعلم الذكر وأحاوا الاذاكر ومراتاب السالوك ،أيضا ًا هاو
مومور بتعلم احلال واحلرام ورشو احلدي وتفسري القراٍ الكريم ،فال يغني السلوك
عن علوم الرشيعة ،وما هو األيز منها .قا العارفوٍ( :جيب عىل املرياد يف مرحلاة ماا
أٍ يقرأ العلوم الشارعية بحسب استعداد ) ولكن اشرتّوا رشّاٍ:
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والً :إذٍ الشيخ املري للمريد بتعلم العلوم الرشعيةّ :
وعلاة اإلذٍ قابلياة املرياد،
فقد يؤخر الشيخ اإلذٍ للمريد باتعلم العلاوم الشا ارعية إى حاي ياري قلباه ويزياد مان
نورانيته ليق العلم الشارعي يف قلب ّاهر ،وإٍ أذٍ له شيخه يف القرا ة عليه كاٍ عوٍ
له وأقرب لغرضه.
ثاني ًا :جيب عىل املرياد أٍ يقارأ العلام الشا ارعي عاىل مان عار بالزهاد والاورع،
والعلة يف ذل  :كي يتعلم العلم والعمل وال تتقاعس نفسه عان العمال بسابب ضاعف
إيامٍ العاأ املع ّلم للرشع.
العامي شيخه يصيل الضحى اثتني عشا ارة ركعاة فيقتابس
مثا ذل  :ير املريد
ّ
منه هذا السلوك ،وملا يقرأ عىل العاأ ري املعرو بالزهد والورع جيد ال يصيل الضحى
ويتعلل بودا سنة وأٍ الثابت ركعتي أو أرب  ،وما فوق ذل أسانيد ضعيفة ،فتضاعف
مهة املريد عىل العمل بالرشع ،وقس عىل ذل كقيام الليل وصوم النفل وكثرة الذكر..
أما العاأ الربا فيع ّلم العلوم الرشعية ويع ّلم معها الورع.
قا اإلمام الشعرا ِّقدّ رس ّ ( :وليعلم السال أنه لو أتى إى السلوك من باب
اإلخاليف يف العلم والعمال ،ويفعال األوامار الرشاعية امتثااالً ألمار اهلل تعااى ال لعلاة
ثااواب وال ااري  ،السااتغنى عا ن الشاايوخ العااارفي املااربي ،ولكنااه أتااى الساالوك بعلاال
وافات يف عمله وعلمه ،فلم يتمكن من دخو حرضة اهلل  ،فلذل احتاا إى ِّمارب
يزيل علله وأمراضه ليؤهله إى دخو حرضة اهلل .)
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 )33ومن أدب املريد يف السلوك :أن يكون مواظبنً هلو العبندة ليالً وهننراً ،وأال يليع املَل
من قراءة األوراد اليت أمره هبن شيخه ب يؤديدن كنملة ،وال يزيد هليدن إال يف نل األنس
السلوك إى اهلل ك ّله أوراد وأذكار وتويهات إى اهلل ،وهي التاي ِّيارزق هباا املرياد
اإليامٍ واملحبة واملعرفة اإل ية ،فال يويد يف السلوك مريادٌ ال ياذكر اهلل ،أو يعتما د عاىل
يعوض عن الذكر
ري ذكر اهلل ،فال ّ

ور يف
ٌ من القراٍ أو احلاج أو الصايام ،ولكال د ٌ

السلوك.
والذكر :الورد الذي يدوم م املريد حتى املوت ،ال يانفطم عناه أباد ًا ،فاال فطاام
رت بع
عن اهلل ،بخال الفطام عن الشيخ ،وقد ا ّ

املريدين فرتكوا الذكر بعد بلو هم

املراتب الدينية والشهادات العلمية العالية ،ولو فقهوا لعلماوا أدام صااروا بحاياة إى
الذكر أكثر من ذي قبل ،والقليل من يدوم عىل األوراد حتى املوت ،وقد أمج أوليا اهلل
تعاى عىل أنه ما قط مريد ورد إالّ انقطا عناه اإلماداد وسالب التوفياو .فاال تارخ
لنفس أهيا املريد ترك العبادة وقت ًا واحد ًا بحجة العجز عنها ،فإٍ الناقد بصري.
وإذا ثقل الذكر عىل لساٍ السال وكثر اللغو يف مقاله فنقو  :إ ٍّ ذل من عظيم
أوزار أو لكوٍ ويود نفاق يف قلبه ،فإذا أصاب املريد

ٌ من ذلا أو حصال قاب ٌ

يف الذكر فعليه أٍ بافل عىل الورد مهاام اشاتدّ كرباه ،علا ًام ّ
باوٍ أوراد الشايوخ البا ًا ماا
الكم كثرية النف .
تكوٍ خفيفة ّ
وإذا أصاب املريد ِّأنس ًا يف الذكر أويب عليه األدب بوٍ يالزم الذكرّ ،
فإٍ الباب
مفتو ٌ وال ينبغي للمريد أٍ يغلقاه .وقاد أوىص الشايخ إباراهيم الدساوقي  مريدياه
فقا ( :إٍ كنات ياا ولادي صاادق ًا ،فتجارد مان قالبا إى قلبا  ،والازم الصامت عان
وصامم العازم ،واركاب
االشتغا بكل ما ال فائدة فيه من اجلادا وزخاار األقاوا ،
ّ
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أمرها ،ماا
يواد السلوك) .ثم يقو ( :ا  ..ا  ..ا  ..ما أحىل هذ السلوك ،ما أسناها ،ما ّ
أقتلها ،ما أحياها ،ما أحالها ،ما أصعبها ،ما أكّبها ،ما أكثر مصايدها ،ما أكثر ماددها،
ماا أعجاب واردهاا ،ماا أعماو بحرهاا ،ماا أكثار ساباعها ووحوشاها ،ماا أكثار عقارهباا
وح ّياهتا!!).
ثبتنا اللهم عىل هذا السلوك وادابه حتى نلقاك وأنت راض عنا.
 )35ومن أدب املريد يف السلوك :أن يكون محّنالً لألذى بننشراح صدر ،و أال يزكي نفسه
هند إي اوه ،ب ييدم نفسه فيقول يف نفسه :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔﮊ

[يوسف]53 :

من األعام التي ذكرها اهلل  يف كتابه والتاي تثبات صادق إياامٍ املاؤمن املاه
لألذ  ،قا تعاى:

ﮋ ﭨ ﭩ ﭪﮊ [ا

عمااراٍ .]1٩5 :فاإلياذا ال ينفا ّ عان املاؤمن

الصادق ،فكيف باملريد الذي دخل السالوك ليتحارر مان الرساوم إى احلقاائو؟! وأقال
دريات األذ أذ اللساٍ من االستهزا  ،والطعن بالشار  ،واالهتام بالنفاق...
فمن أدب املريد يف السلوك؛ أٍ بمال األذ وال بقاد عاىل صااحبه وال يكافًاه
باملثلّ ،
ووحد توحياد األفعاا فارأ الكال مان اهلل ،فاساتو
ألٍ املريد ريض بالقضا
ّ
عند املن والعطا  ،واملد والذم ،واخلري والرش ،وهو عالمة اإلخاليف وعبادة اهلل بال
واهتم يقاو ماته ًام نفساه :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔﮊ [يوسااف .]53 :فيقاو
علة ،فإٍ أوذي يف اهلل ف
املل  :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ

[يوسف.]54 :

فإٍ كنت صاادق ًا أهياا املرياد يف إرادتا  ،وصافا معاملتا  ،وّهاارة

يرتا ،

فإياك أٍ تدّ عي أنا شاممت للسالوك رائحاة إذا أ تارض عان اهلل  ،وتار نفسا
عاصي ًا مفلس ًا ،فمن رأ نفسه صاحل ًا فهو ّاال  ،ومان رأ نفساه كاام ً
ال فهاو نااق
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،

فكم تلف مان ارور الانفس ساال ٌ !! ومان صاار يزكاي نفساه عناد االباتال أو نازو
املحن ،قيل له :أنت ال تصل لتقريب امللوك ،اري إى سياسة الدواب وعمل احلر .
كاٍ أحد الصاحلي يقو  :إ ألعر ذنوي من سو خلو دابتي!
وهكذا املريد يعتقد أٍ لو استقام الستقام معه كل

.

قا تعاى :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ

 )36ومن أدب املريد يف السلوك :أال حيسد من اصلفنه اهلل تعنىل هليه من أقرانه وجع لله
إمنمنً يف السلوك ف ننقندت إليه األمراء واألكنبر
السلوك إى اهلل ليس مقصور ًا عىل أحد ،ألٍ باب العطا اإل ي مفتاو للجميا
عىل التساوي ،فمن توياه إى اهلل بصادق ما صافا القلاب رفا اهلل مقاماه ،فكثاري ًا ماا
بصاال يف الساالوك أٍ يرتقااي حاادي العهااد منااه عااىل القااديم .فعااىل املريااد أٍ يفاار
ّبك به كام يتّبك باه اري .
الصطفا اهلل ألخيه ،بل الوايب عليه أٍ يكوٍ تلميذ ًا له ويت ّ
واعلم أنه ما ظهرت املعرفة يف قلب أحد إالّ ويعال اهلل تعااى لاه أتباعا ًا هيتادوٍ باه؛ ملاا
عند من الصال والتدبري لتابعيه .وقد أمج األشياخ عىل أنه جيب عىل الشايخ إذا رأ
مريد قد فاقه وعال فوق مقامه أٍ يكوٍ تلميذ ًا لاه ،ومان يفعال ذلا د ّ عاىل أناه مان
أوليا اهلل تعاى ،ومن أ يفعل د عىل نق

ال كام  ،ولصعوبة هذا األمر عىل النفس ال

ُيرا صاحبه به من السلوك ،إنام هو جمرد نقا

جياب عاىل الساال عالياه .وكاذل

املريااد املوفا و إذا رأ أقرانااه ساابقو يف الساالوك وتصاادروا للااوعل بااإذٍ ،سااعى بجااد
أهلهم لنيل هذا املقام.
وصدق للعمل بام ّ
بن راد ن يصري إباب ًا يقتدي بط الناس فعليط بـ:
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 -1اإلعراض عن الدنيا بقلبه بالكلية :فمن بقي يف قلبه ذرة مان حاب الادنيا د ّ
مريديته ،فكيف يكوٍ إمام ًا؟! ومن عالمة حب السال للدنيا؛ أٍ ُيا من

عىل نق

مذمة أهلها ،ولو أنه كاٍ زاهد ًا فيها ملا توثر من ذم أهلها.
امل األذ من اإلخواٍ م اإليثاار :وقاد أمجا األشاياخ عاىل ّ
أٍ املرياد إذا
ّ -2
كاٍ أدبه اإليثار واحتام األذ  ،رفعه اهلل عىل مجي أقرانه ،إما يف الدنيا وإماا يف اآلخارة
وإما فيهام مع ًا .قا عيل بن وفا رمحه اهلل( :ال يساود أحاد عاىل أقراناه إالّ إٍ اثارهم عاىل
نفسه ،وأ يشاركهم يف

مما استرشفت إليه نفوسهم) ويكوٍ اإليثاار بكال

عاىل

اإلّالق ،حتى بخدمة الشيخ والقربات إى اهلل تعاى.
 -3عدم التهاوٍ يف املعايص :فكل مريد هتاوٍ بارتكاب معصية واحدة ال جياي
يف السلوك ،وربام ر ّدته تلا املعصاية إى حالاة أناز مماا كااٍ فياه قبال دخولاه

منه
السلوك.

 -4أال يعرتض عىل الريا الصااحلي :واملاراد بالرياا  :أهال الاذكر ،ألٍ ام
عاىل املرياد الصا ادق اعرتاضاه عاىل أحاوا

كرامة خاصة عند اهلل تعاى .فا إٍ أرض

الريا حسد ًا ،فإٍ ّ
كل من جترأ عىل أهل السلوك أبغضه اهلل ومقته.
 -5ترك ا و  :فحصو العاز للمرياد عاىل قادر تركاه هاوا ِّ  ،فمان تارك نصاف
أهويته حصل له نصف العز وهكذا با ّّراد.
مهتاه،
 -6شهود رؤية التقصري يف سائر أحواله :فإٍ رؤية التقصاري ترفا لاه مان ّ
ثم املزيد يف الدريات.
فتفت له باب املزيد يف األعام ويف السلوك ومن ّ
 -٧أٍ يفتف عن ّ
احلل يف اكتساب اللقمة وبوز عليها بعمل خاايف باه :فاام دام
يذ نفسه للنارس ليعطو ال يصري أمامهم ألنه ناق
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يف أعينهم ،وما دام لسانه يذوق

احلرام والشبهات فوعامله ال يفي نورها بظلمة تل اللقمة.
 -8كثرة التع ّبد :وهو من أهم األسباب ،فمن أكثر التعبد قويت روحانيته وصار
كالمه نوراني ًا لطيف ًا ،فووراد الليل من التهجد والاذكر فارض كالصالوات اخلماس عاىل
من أراد اإلمامة.
عزيز يد ًا ،فقد يويد يف كال زمان واحادٌ أو اثنا اٍ
أخري ًا :اعلم أٍ مقام اإلمامية ٌ
إى ثالثة ليس أكثر .وفقنا اهلل إى هذا املقام بجود وكرمه.
 )37من أدب املريد يف السلوك :اليبنهد هن ثالثة؛ هلن كل هلنمل ال يلراه يع مل بعم لله للئال
يسرق طبنهه فيدلك ،وهن صحبة أبننء الدنين املعرضني هن طريق شيخه ،وهن ك ّ لنلك يرمي
أه السلوك بنلنقص ليزكي مسلك شيخه
الساالوك إى اهلل ركناااٍ :تقااو اهلل  ،وحساان الصااحبة ،قااا تعاااى :ﮋ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﮊ [التوبااة .]11٩ :لااذل كاااٍ أكثاار مااا
يؤكااد عليااه العااارفوٍ ماان الوصااايا :حساان الصااحبة؛ ّ
ألٍ بالصااحبة تنتقاال الصاافات
والطباع من املتمكنة فيه إى الضعيف.
وماان عالمااة ختلاايط املريا د :صااحبته للمخ ّلطااي ،وماان عالمااة بطالتااه :صااحبته
رض عىل يليسه من إبليس ،فإٍ إبليس إذا وسورس عار
للب ّطالي .وإٍ يليس السو أ ّ
عدو ر
مضل مبي ،وإذا أّاع وسواسه عر أنه عىص ربه  فيوخذ يف التوبة،
املؤمن أنه ر
وليس إخواٍ السو هكذا ،فإٍ اجلليس السو ِّيلابس احلاو بالباّا ل عاىل وفاو رضاه
وهوا  ،فال يكاد يعتذر عن ذنب جلهله بوقوعه بالذنب.
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فال ينبغي للسال حضور جمالس العلام التي فيها املداهنة أو اجلدا أو العجب
أو الريا  ،فإذا أراد تعلم العلم فليطلب ّريو العمل به عىل يد الصوفية ،فاإدم ِّيقرباوٍ
عليه السلوك ،ليتخ ّل

من فلة القلب عن اهلل ،فيتويه بقلبه ويسد إى خالقه فيكن

ّأواه ًا حلي ًامّ .
لعل ذلا العااأ يقاو للساال كلماة واحادة تقطعا ه عان السالوك ،كاوٍ
يقو  :قل ط ماذا استفدت من شيخ السلوك بعد عشار سنوات؟ أنت ال تعلم شيً ًا مان
العلم والفقه وأحكام العقيدة! وإى أي مقام وصلت؟ انظر إى فالٍ لزمني مناذ ثاالث
سنوات فصار عامل ًا ُيطب اجلمعة ،وإى فالٍ صار مدرس ًا بحلقة ،وإى فالٍ صار جماز ًا
بالقراٍ...إلخ  ،فال يعر السال اجلواب ،ويق يف نفسه
ولو نظر السال بإنصا لقا

ٌ فينقط عن السلوك!

ذا العاأ :إنني بفضل اهلل  أقوم الليال وأنات

ال تقوم ،وأنا بفضل اهلل  ال اكا ل احلارام وأنات توكال الشابهات ،وأناا بفضال اهلل 
كثري التعبد وأنت قليله ،وأنا بفضل اهلل  عاشو هلل ولرساوله وأنات يف يفاا  ،ثام إ
سااوّلب العلاام يف الوقاات املناسااب ،فااومج علاام القلااب واللساااٍ ،فااام أكثاار بركااات
السلوك .أوىص ٌ
شيخ أحد مريديه فقا ( :يا ولدي :إيااك وحضاور جماالس العلام التاي
تذم أوليا اهلل  ،ويغلب عىل الظن أنه ال إخاليف عند أهلهاا ،فإداا تاورث ظلماة يف
قلب  ،وعلي بالعزلة عنهم بعد أٍ تعر ما أمرك اهلل تعاى بتعليمه).
جتمال بصاحبة أبناا
كذل عىل املريد أال يصحب أهل حمبة الدنيا ،وإٍ كل مريد ّ
أحب الدنيا ما
الدنيا فكونه ناد عىل نفسه بونه ممن أهانه ربه ،وكيف جتتم صحبة من ّ
صحبة الزهاد؟!
وكذل عىل املريد أٍ يبتعد املريد عن الذين يتهموٍ أهل السالوك باالنق

عان

درية شيخهم ويعتقدوٍ يف شيخهم العصمة والقطبية! فاال ياروٍ إال شايخهم كاام ً
ال،

80

تتنااوع املااداررس الرتبويااة لتسااتوعب ّ
وال يعرفااوٍ ّ
كاال
أٍ حكمااة اهلل  اقتضاات أٍ ّ
األذواق .قااا أحااد املااربي( :إياااكم أهيااا املرياادوٍ أٍ تقعااوا يف حااو أحااد ماان أقااراٍ
سم ولو أ يؤاخذوكم ،وكل مريد أّلو لسانه يف أحاد مان
شيخكم ،فإٍ حلوم األوليا ر
أهل اهلل  ابتال اهلل تعاى بانعقااد لساانه عان النطاو بالشاهادتي عناد املاوت ،وإيااكم
واالعرتاض عىل من رأيتمو سمين ًا ،فإٍ احلب إذا متكن من العبد سمن.)...
وإٍ كاٍ الصويف قليل الطعام فليس من الضارورة أٍ يكاوٍ نحاي ً
ال ،فقاد يكاوٍ
السمن ناشً ًا عن مرض يف الغدد الصام  ،وقد يكوٍ من ق ّلة احلركة النشاغاله باالقرا ة،
و ري ذل من األسباب ،ومنها ّمونينة قلبه لقرب حمبوبه منه وعلمه برضا عنه.
 )38ومن أدب املريد يف السلوك  :أن يكون هنده شوق لللريق وأهلدن فال ميلّه ،وال يلفئ
هليب قلبه وال يددأ له شوق إال بلقنء وجه ربّه ،وأن يوبّت نفسه وحيثدن هلو السري يف السلوك كلمن
وقفت مع ظ من ظوظدن.
املريد :من مل اإلرادة اجلا ّدة للوصو إى هد معي.
واملريد يف السلوك هدفه معرفة اهلل  ،وهو هاد ساام وبعياد ،ثمناه باذ كال
حب اليش املراد ،وهي من مقامات املحبة العشارة،
ّاقاته وإمكانياته .ومنشو اإلرادةّ :
لااذل ماان ال شااوق لااه إى اهلل ال إرادة لااه وال ياادخل يف حلقا ة املرياادين ،وماان ا ّدعااى
الصاادق يف اإلرادة وعنااد باارود يف املحبااة فهااو ااري صااادق ،وال جيااي منااه

يف

فاإٍ معرفاة اهلل  كنا ا ٌز ّ
هم سلوكه ووصاولهّ ،
قال
السلوك .واملريد دائ ًام يف قلو ،بمل ّ
من حصل عليه .قا الشيخ عيل بان وفاا رمحاه اهلل( :مان رشط املرياد :أٍ يكاوٍ باّناه
بيت االحرتاق عىل الدوام).
وإٍ املريد يتم ّيز بمعاقبته لنفسه وتوبيخه ا كلام بردت فيه حرارة الطلب أو فرت.
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قا عثامٍ بن أي العاتكة :ع ّلو أبو مسلم سوّ ًا يف املسجد ،فكاٍ يقو :
(أنا أوى بالسوط من البهائم) ،فإذا فرت مشو ساقيه سوّ ًا أو سوّي.
هم األسباب املوءدة للحرقة إىل السلوك:
بن ّ
حمبااة الشاايوخ الكاااملي :فا ّ
اإٍ يف حاابهم شااوق إى الوصااو إى مقاماااهتم ،فااإذا
شعرت بقلب ال ينجذب إليهم ،فااعلم ّ
أٍ يف قلبا رضائار وحمبوباات كثارية دودام،
ومتى أ جيد املريد لوعة الويد وحرقة الطلب والشاوق إى املقصاود ،ال يتولاد فياه مان
في

أستاذ حرارة يظهر منها نتاا .قا اإلماام الشاعرا ِّقادرس

( :كنات يف بداياة

أمري أكتفي برؤية شيخي من اجلمعة إى اجلمعة عن الطعام والرشاب).
فيجب عىل املريد إذا مخدت نار شوقه للطريو أٍ جيتم بمن هييج شوقه.
بن عالبات عدم صدق املريد:
 -1هتاونه بحضور جمالس ذكر اهلل تعاى كس ً
ال أو و ًا بحدي الدنيا.
 -2عدم اهتاممه بتبديل صفات نفسه الرد ّية بصفات عل ّية ،فاال يصادق املرياد يف
إرادته حتى ينسلخ من كلها.
 -3نومه يف األسحار ،وفوات رشبه مان كاورس رشاب املحباة .واملاراد هناا :مخار
املحبة اإل ية ،وهي انغالق العقل عام سو اهلل  ،م حصو نشوة احلب يف القلب،
وال يعرفها إال من ذاقها من املحبي.
 -4نومه عىل فلة دوٍ أوراد تطوي صحيفته كل يوم ،مع ّطرة بوعام زكية.
أهيا املريد :احاذر أٍ تغفال عان حقيقاة سالوك  ،واحاذر أٍ تعطاي قلبا لغاري
ر ّب  ،فال أحد يقدّ ر ح ّب وب ْذل إال اهلل .

( )1سري أعالم النبال (.)٩/4
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ِّروي ّ
أٍ أحد الشا يوخ الكااملي رأ ريا ً
ال يبكاي بحرقاة ،فقاا لاه الشايخ :ماا
يبكي ؟ فقا الريل :ماتت شيخي! فقا الشيخ :أ أحببت من يموت!!.
وليس املراد هنا النهي عن حمبة الشيوخ الكاملي بل هي لب السلوك وأصل حمبة
اهلل تعاى وحمبة رسوله ،ولكن املراد من النهي أٍ يبقى حب األصل هو األصل.
 )39ومن أدب املريد يف السلوك :أن يكثر العم واإللالص فيه ،وأال يللب العوض من اهلل
هن هبندته

ٌ
وعمل وإخاليف ،فإذا ِّف ِقد منها رك ٌن بطال العمال وأ يقبال عناد
علم
التصو ٌ :

اهلل  ،فليس املهم أٍ تعلم ولكن املهم أٍ تعمل ،وليس املهم أٍ تعمال بال األهام أٍ
ختلا

العماال .ولايس اإلخاااليف بقولا ( :إ اي أناات مقصاودي ورضاااك مطلااوي)

وأناات تعماال ّلبا ًا لعطااا ماان اهلل أو خوفا ًا ماان عقوبتااه ،ولكاان اإلخاااليف عنااد أهاال
القلوب :أال تعمل لتوخذ أير ًا عىل عبادت  .فمان ّلاب األيار عاىل عبادتاه يف عار
األوليا عمل لنفسه ال لربه ،ألٍ العبادة جيب أٍ تكوٍ بداف املحباة والعبودياة هلل ،
وكيف يطلب املريد أير ًا وقد علم أٍ اهلل  خلقه من عدم ور ّبا بإماداد ثام هادا إى
عبادته؟!
فخالصة القو ّ :
إٍ عبد األيرة ال قيمة له ،وال يمكّنه املؤير مان الادخو عاىل
حر ِم ِه يف يبته ،وبمجرد أٍ يوخذ أيرتاه يفاارق السايد وياذهب .فعاىل املرياد أٍ يرفا
مهته ،عن ّلب األير عىل أعامله وعباداته.
واعلم أهيا السال أٍ هذ املعا ليست معارض ًة كتااب اهلل ّ ،
فاإٍ كتااب اهلل
أعطى كل مؤمن بقدر مهتاه فمان ّلاب اجلناة بالعمال الصاال أعطاا  ،ولايس لاه اري
ذل ا  ،قااا تعاااى :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
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ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ [الكهف ]108 - 10٧ :ومن ّلب ويه اهلل أعطا  ،قا تعاى :ﮋ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﮊ [الكهف]110:

وبن وءوه طلب األءر عىل العبادة
ّ -1لااب الكرامااة :كااوٍ يطلااب ماان اهلل  أثنااا وقااوع الاابال أٍ ُياارق اهلل لااه
العادة .وليعلم السال أٍ اهلل تعاى ال يعطي الكرامات ملن ّلبها أو حدّ ث هبا نفسه.
ّ -2لب املد  :ومتى أصغى املريد إى مد النارس له ت ّ
لذذ فهل م ا االكي.
وّلب املد وحبه من أخالق اليهود ،قاا تعااى :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [النسا  .]4٩ :فهال اكتفى السال بتزكية اهلل له؟ ق
ا اإلمام الشعرا قدرس ّ ( :من ّلب أير ًا عىل عمله فهو امرأة وإٍ كاٍ لاه
حلية ،فإٍ الريا للمنن القدسية والنسا للزينة احلسية ،فويام امرأة تعلقت مهتهاا بااملنن
القدسية فهي ٌ
ريل ،وأيام ذكر تعلقت مهته بالزينة احلسية فهو امرأة).
( :متى امل عد ِّم إقبا النارس علي  ،أو

قا ابن عطا اهلل السكندري قدرس

تويههم بالذ ّم إلي  ،فاري إى علم اهلل فيا  ،فاإٍ كااٍ ال يقنعا علماه ،فمصايبت
ّ
بعدم قناعت بعلمه أشدّ من مصيبت بويود األذ منهم).
ّ -3لب الغنى وسعة الرزق :وإٍ هذا ر
عميو من فخوخ الشيطاٍ ،يدخل به
ٌ
فخ
عااىل السااال

ماان باااب قولااه تعاااى :ﮋ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮊ [الطااالق ]3 - 2 :فيقو له :إٍ اتقيت اهلل أ ناك اهلل ...فيجتهد السال يف العبادة
وهو يرتقب سعة الرزق ،فيصري ّالب ًا للدنيا بعبادته فيسقط من عي ربه.
وإٍ معنى اآلية :تطمي اهلل تعاى للمؤمن املِّباتىل بحصاو الفارا مان اهلل تعااى،
وليس فيها دعوة املؤمن لطلب الدنيا بعبادة اهلل تعاى.
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 )40ومن أدب املريد يف ال سللوك :أن ي كلون ور هلنً هلن ال شلبدنت يف مأك لله وملب سله ،وأال
ييسنه يف أك طعنم من يغشّ يف معنمليه أو يأك بدينه
عي بحات ،فااهلل  أمار املاؤمني أٍ ياوكلوا الطيباات
هذا األدب هو
ٌ
مطلب رش ر
وأٍ جيتنبوا أكل أموا النارس بالباّل ،ويف األحادي الرشيفة كاذل ياا النهاي عان
الطعام احلرام.
فعن أي هريرة قا  :قا رسو اهلل  (( :هيا الناس إن اهلل طيب ال يقب إال طيب ًا،
وإن اهلل بــر املــؤبنني بــام بــر بــط املرســلني فقــال :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [املؤمناااوٍ ،]51 :وقـــال :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [البقرة ،]1٧2 :ثم ذكر الريل(( :يطي السفر شعث غن يمد يديط إىل
السامه :يا رب يا رب ،وبطعمط حرام وبرشبط حرام وبلبسط حرام ُ
وغـذي بــاحلرام فــأنى
يست اب لذلك؟!)).

()1

ذا احلدي يؤكد أهل السلوك عىل هذا األدب ،وألدم كذل رأوا عان ّرياو
ينور القلب،
الكشف أٍ الطعام احلرام يظلم القلب ،والطعام احلال الذي ال شبهة فيه ّ
والطعام الذي ِّصن أو ِّّبخ عىل فلة من ذكر اهلل يورث ظلمة يف القلاب ،فا الورع هناا
هو ترك أي ّعام فيه شبهة ،فاملريد ال يستنري قلبه مادام يغويف يف الشبهات دوٍ ورع.
وقا الشيخ أبو العبارس املاريس رمحاه اهلل( :ورع املرياد الصاادق ينشاو مان الناور
الذي يف قلبه) .قا أوليا اهلل ( :إياك أٍ توكل ّعام من ارتاد عان ذكار اهلل) .وذلا
ألنه ٌ
ريل التفت إى شهواته وللادنيا ،وماا عار قادر نعماة اهلل تعا اى علياه ،فمان أراد

( )1روا مسلم يف صحيحه (.)23٩3
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النور لقلبه فال يوكل هذا الطعام ،ألنه يا ورث يف القلاب فتاور ًا ،فمان ذاق مان ّعاامهم
أظلم اهللِّ قلبه ربام أربعي يوم ًا.
واملِّالحل يف حلقات السلوك ٌ
قليل هم السالكوٍ يف هذا الازمن الاذين يفات اهلل
عىل قلوهبم ،والسبب هو اخلوض يف الشبهات وخصوص ًا الطعام واملا والنسا  ،فرت
ثم يقولوٍ :ملاذا ال يفت اهلل علينا؟ وال يغضوٍ أبصاارهم عان
جتاوزات رشعية كبريةّ ،
احلرام ويقولوٍ :ملاذا ال يفت اهلل علينا؟
والقاعدة :كل مريد ا ّدعى فت بصريته وعند بقية ّما فايام بويادي الناارس فهاو
كاذب ،فإٍ من فت اهلل عي بصريته اتقى اهلل يف مرشبه وملبسه وموكله.
قا إبراهيم بن أدهم رمحه اهلل( :أّب مطعم  ،وال علي بعد ذلا أال تصاوم
النهار وال تقوم الليل) .واملراد :صوم النفل.
فاعلم يا أخاي ّ
أٍ نصاف السالوك جماهادة نفسا يف اللقماة احلاال  ،فاإٍ كنات
تعمل سائق ًا باأليرة (التاكيس) فال تزيد عىل العداد وال حتاى لارية ساورية واحادة ،إال
إٍ ساحم الزبوٍ دوٍ حيا مناه ،وإٍ كنات موظفا ًا ال تتاوخر عان وقات أدا الوظيفاة
و...و ..وقس عىل ذل ..
قا أهل اهلل( :خصلتاٍ إذا كانتا يف املريد حرم الوصاو  :ساو الطعماة ،وإياذا
اخللو).
اعتاد أوليا اهلل تعاى أٍ يومروا الذاكرين فقط بطبخ الطعام إلخوادم السالكي،
وكذل

يومروا زوياهتم بطبخ الطعام وه ّن عىل ذكر اهلل  ،قا تعااى :ﮋ ﮯ ﮰ

ّ
لتحال فيهاا
ﮱ ﯓ ﮊ [احلج .]36 :ففي اآلياة أمرناا تعااى أٍ نا ذكر اسامه عاىل الذبيحاة،
الّبكة .فعىل كل سال أٍ يراقب سلوكه :هل معامالته صحيحة رشع ًا؟
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املِّنتساابي إى

هاال يتااورع عاان احلاارام والشاابهات؟ إٍ الساالوك املعااوا لاابع
التصو ؛ ِم ْن أكال بالادين وباالقراٍ ومان أكال بالصاوت احلسان مثال إنشااد احتفاا
املوالااد هااو الااذي شا ّاو مجااا التصااو ونقااا  ،وبع ا

النااارس ظنااوا أٍ هااؤال هاام

التصو  ،البعيدوٍ عن أهله.
واحلو أدم املطرودوٍ من
ّ
الصوفية،
ّ
حرم اهلل ،والعمل بكال الطاقاات يف ّاعاة اهلل
والتصو القرا  :هو التورع عام ّ
تعاى وذكر .
 )41ومن أدب املريد يف السلوك :أال ينشغ بلدنرة ثينبه و سن من ظلره هلن ط دلنرة قل بله
وتقديس بنطنه من لنور العيوب ،وإال لسر جتلي ربّه
كثري هام الاذين
من التوفيو اإل ي أٍ يتعلو املريد باحلقائو وال ختدعه املظاهر ،ف ٌ
هيتموٍ بالقشور وينسوٍ اللب ،فكم من خطيب مجعة هياتم بعباارات خطبتاه وألفاظهاا
وأدائها وقد نيس وأمهل روحانيتها! فال ينبغي للمريد أٍ يساعى يف نظافاة ثياباه وينساى
إن اهلل ال ين ر إىل صــوركم و بــوالكم ولكــن ين ــر إىل
نظافة قلبه .قا رسو اهلل ّ :
قلوبكم و عاملكم

فحا املريد إذا قيل له :انظر ثوب قد اتسخ ،يقو

م :ياا ليات

قلبي يف القلوب مثل ثوي يف الثياب ،فإٍ الثوب باملاا يطهار متاى شاًت أماا قلباي فاإٍ
تطهري يطو  .ومتى كاٍ باّن املريد ري مطهار مان العياوب ،عوقا ب بحرمااٍ انتفااع
النارس به يف املستقبل .واملؤمن احلو من جيم بي ّهاارة الثيااب وّهاارة القلاب ،قاا
تعاى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ

[األعرا 31 :

فإٍ كاٍ ذل يشغله عن تدقيو النظر يف تطيهر قلبه فليعرض عنه ،وعليه سالوك
مسل الطهارة احلقيقية ّ-هارة القلب.-
( )1روا مسلم يف صحيحه (.)6٧08
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بسلك الطهارة:
والً :بوٍ يلجو إى اهلل تعاى ويتضارع إلياه أٍ يطهار ويزكياه بتحياتاه املباركاات،
ويطيبه للماوت ويطياب املاوت لاه ،وجيعال فياه راحاة قلباه وروحاه ،وأٍ بياي روحاه
بمعرفته ومشاهدته ،فإٍ أكثر خو
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ

املريد أٍ يق عليه مان قاا اهلل عا نهم :ﮋ ﯭ
[املائدة41 :

ثاني ًا :أٍ يتجنب مدنسات القلب ومنها:
 -1وساورس الشيطاٍ وخواّر النفس :أهيا املريد :إذا كثارت يف قلبا اخلاواّر
(ختيال شايخ معا ) ،وتوياه
والوساورس فعلي باومرين :تا رابط روحانياة شايخ
ّ
كرر( :سبحاٍ املل القدورس إٍ يشو يذهبكم ويوت بخلو يديد وماا
بقلب إى رب و ّ
ذل عىل اهلل بعزيز) .أو كرر( :اهلل ...اهلل ...اهلل ري ال أرشك به شيً ًا).
 -2الغفلة عن الذكر وجمافاة أهله :فام ترك مريد الذكر إال مات قلبه ،وماا قصا ار
إماا الاذكر أو الغفلاة ،فعليا
مريد بورد إال مرض قلبه؛ ألٍ القلب ليس له إال حالي ّ
أهيا املريد بمجالسة الذاكرين ،فإدم مالزموٍ باب املل .
حاب الادنيا،
 -3حب الدنيا وشهواهتا :من أكّب ما برم القلاب الاتجيل اإل ايّ :
وال يزا قلب املريد متمزق ًا ما دام بحاب الادنيا متعلقا ًا .ولايس املاراد أال يكاوٍ املرياد
ن ّي ًا ،فكم من الفقرا املعدمي حمبي للدنيا ،وكم من األثريا هم أزهاد الناارس بالادنيا.
واملريد الصادق ال بد أٍ يرتك من الدنيا شيًي :األو  :يرتك مطاعمها ونعيمهاا ومجيا
شهواهتا ولو كانت مباح ًة إذا علم من قلبه مرض ًا .الثا  :أٍ يرتك ياهها.
وأما صاحبة أهال الادنيا فاملرياد الصاادق مشاغو عان حمادثا ة إخواناه مان أهال
السلوك ،فكيف بوبنا الدنيا؟.
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 -4الريا واملباهاة باألعام  :فينبغي للمريد كتم أعاملاه ماا اساتطاع حتاى يقاو
نور قلبه ،فاملريد الصادق ال يعمل إال باخلفا  ،ولاوال اقتادا الناارس باألشاياخ ماا سااغ
لألشياخ إظهار

من أعام م.

 -5التمشيخ قبل اإلذٍ :أرض

عىل قلب املريد صحبته املبتادئي يف السالوك

بادوٍ إذٍ شاايخه ،فإناه يتمشاايخ علاايهم ،فيحادثهم عاان أحااوا السالوك فينقطا عاان
السري؛ ألٍ تربية املريدين إنام هي لألشياخ الذين مخدت برشيتهم ،ومتت جماهداهتم.
أ ّما ما ُي

األمر باملعرو والنهي عن املنكر فااإلذٍ باه لكال مسالم ومسالمة،

برشوّه الرشعية املذكورة يف كتب رشو احلدي .
 -6اخلوض يف ذات اهلل  :فاملرياد الصاادق ال ُياوض قاط يف الاذات ،تعظاي ًام
جلناب اهلل  ،ويشتغل بكل ما يقربه إى اهلل تعاى ،قد ّب بعقله وقلبه قاو اهلل تعااى:
ﮋ ﭡ ﭢﭣﮊ

[الشااور 11 :

فإذا دعا املريد ر ّبه ليطهر قلبه وايتنب مدنسا ات

القلب اآلنفة الذكر ،صار صاحل ًا ملجالسة احلو تعاى يف ذكار  ،وماؤه ً
ال لنا ازو الاتجيل
عىل قلبه.
 )42ومن أدب املريد يف السلوك :أال يسكن بقلبه إىل غري ربه وال يفرت هن ال كر قط ،ب
يدا وم هليه لرّاً وجدراً ،يو تقوى رو ننييه وحيص له منه نل
إذا أراد اهلل بمؤمن خاري ًا أوقعاه يف صاحبة الصاوفية ،ألدام يعجنوناه بمحباة اهلل
 ،وينقلونه من حياة األيساد إى حياة األروا  ،ومن عاأ اخليا إى عاأ احلقيقة.
ّ
إٍ أفضل أوراد املريد :الذكر ،من حرم الذكر يف بدايته حرم الواردات يف دايتاه،
فال يمكن أٍ ِّينتف منه .فعلي أهيا املريد مدوامة الذكر ،فقد أمج أوليا اهلل تعااى عاىل
أ ّنه من دامت أذكار صفت أ ار  ،ومن صفت أ ار كاٍ يف حرضاة اهلل قارار  .وإذا
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أنس املريد بربه يف الظالم ،نرش له يوم القيامة األعالم .فالوايب أال ينقطا املرياد عان
الذكر أبد ًا ،تار ًة يذكر بلسانه وتار ًة يذكر بقلبه ،قائ ًام وقاعد ًا ومضطجع ًا ،ويواظاب عاىل
السنن ،وركعتي الضحى ،وركعتي سنة الوضاو  ،ويساتعمل الطياب والا روائ الط ّيباة
ملجلااس الااذكر مااا اسااتطاع .وال يشااعر بملاال أو كلاال ،باال يمضا اليااوم عنااد

يع ا ًا

كاللمحة ،وهذا احلا ال يكوٍ إالّ ملريد قط العالئا و كلهاا .ومان كااٍ يف داار ذاكا ر ًا
استغرق يف ورد الليل ،ومن كاٍ يف دار اف ً
ال ِّح ِرم احلضور يف ورد الليل.
القواطع عن الذكر:
من م ْق ِ
ت اهلل للمريد :أٍ يذهب عنه حالوة ذكر  ،ويشغل بذل لساانه مان اري
حالوة ،فلكل

عقوبة ،وعقوبة املريد انقطاعه عن الذكر .ومن القواّ :

 -1اإلكثار من أكل الدسم فإنه ِّيظلم القلب ،ولكن يستعمل الدسم باعتادا يف
كل أسبوع مرة أو مرتي عىل األكثر .قا عمر ّ :
(إٍ ل ّلحم رضاو ٌة كرضاوة اخلمر).
 -2كثرة السامع للقصائد واألنغام ولو كانت يف االبتها واملدي  ،فمن أكثر منها
ال يريى خري ؛ ألٍ السلوك كله يدّ  ،واملراد بالقصائد :اإلنشاد التجاري املنترش حالي ًا،
مطلاوب
أما مناياة املحب (عمر بن الفارض) رمحه اهلل وأمثاله فاال ما ان مناه ،بال هاو
ٌ
ألنه يشوق إى حرضة اهلل .
ولقد ا ِّهتم الصوفية بودم ببوٍ السامع (اإلنشاد-الغنا ) وهذا اهتاام باّال ،فاإٍ
اإلنشاد معدو ٌد عند ال ِّك ّمل من أوليا اهلل تعااى مان الشاوا ل عان الاذكر ،وإناام يسام
الصوفية املناياة الرقيقة.
 -3إقرا األّفا القراٍ والتمشيخ عليهم.
 -4االشتغا بالعلم الرشعي قبل متكن القلب من الذكر .وليس املراد أال
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يشتغل بطلب العلم أبد ًا ،فعند أئمة الصاوفية مان أ يكان عاملا ًا بالكتااب والسانة
بو له التمشيخ ولو بلغت أحواله ما بلغات ،ولكان املاراد :أٍ يطلاب
ليس بشيخ ،وال ّ
العلم يف وقته املناسب بعد متكن قلبه من الذكر .ومن أهم فوائد سلوك اصيل حضاور
القلب م اهلل تعاى ،ثم بعد ذل ّلب علم ما ينف ويعرض عن العلم ري الناف  ،عن
عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام أٍ النبي  كاٍ يتعاوذ مان أربا (( :بــن علــم ال ينفــع
وبن قلب ال خيشع ودعاه ال يسمع ونفي ال تشبع)).

()1

 -5أال ِّيقل السال عن الذنب :وذل بوٍ يقا فياه وال يتاوب عقباه فاور ًا ،ثام
يق فيه تكرار ًا :قا الشيخ مظفر القرمييس ِّقدرس

( :ما استغفر مريدٌ من ذنب وهو

حرم اهلل تعاى عليه الصدق يف التوبة واإلنابة).
مالزم له إالّ ّ
 -6ترك حرمة األشياخ األحيا واألموات :فمن ترك حرماة األشاياخ اباتال اهلل
تعاى بالدعاوي الكاذباة ،حتاى ِّيفتضا عناد اخلاايف والعاام .ولايس املاراد أال ُياالف
العلام ببع

أقوا م الفقهية أو ارائهم يف بع

املسائل ،بل الوايب املخالفاة يف حاا

كاٍ أه ً
ال لذل  ،فاملراد :األدب واالحرتام للعلام واألوليا أحيا ً وأموات ًا .قا اإلماام
الشااعرا ( :وإذا زار السااال شاايخ ًا يف قااّب  ،فعليااه أٍ يعتقااد أنااه يساامعه يف حياتااه
الّبزخ ّية ،وأنه ينا من بركته إذا ذكر اهلل عناد  ،فاإٍ املرياد إذا زار وليا ًا وذكار اهلل عناد
قّب  ،فال بد أٍ ذل الوط يف قّب يذكر اهلل معه ويدعو اهلل له).
 -8يلورس املريد يف جمالس القيل والقاا  :فعباادة املرياد ما حمبتاه للادنيا ِّ
شاغل
قلب وتعب يوار  ،فهي وإٍ كثرت قليلة عند اهلل تعاى .وركوٍ املريد إى أبناا الادنيا
مذلة ،كيف يونس هبم وهو يليس اهلل ال ياونس إال بااهلل ،ويساتبد يليساه بالاذي هاو
أدنى!
( )1روا النسائي يف سننه (.)545٧
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 )43ومن أدب املريد يف السلوك :أن يعيقد يف نفسه كأنه حم لألرجنس ،ومقنمه داومنً حتت
أقدام الننس إظدنراً لل لّة واالنكسنر وفيحنً لبنب اخلري والر قلة ملن اهلل هل يله ،وال يلدهي قلط أ نله
صندق يف طلب السلوك ولو اجيمع الننس هلو صدقه
ّ
إٍ القاعدة العا ّمة عناد أهال السالوك أٍ مثال املرياد الصاادق مثال ريال اررس
نخالً ،وهو ُيا أٍ تاثمر شوك ًا ،ومثل املريد الكاذب مثال ريال اررس شاوك ًا ،وهاو
يطلب أٍ بمل له رّب ًا .قاا تعااى :ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛ ﮊ

[املؤمنوٍ60 – 5٧ :

إٍ املريد بي أمرين :إ ّما ِّفت عليه أو أ ِّيفات علياه ،فاإذا أ يفات علياه اعتقاد أناه
ال لعطا اهلل  ،وإٍ فت عليه اعتقد ّ
ليس أه ً
أٍ الفت بّبكاة اهاتامم شايخه باه ودعائاه
له ،وإٍ كاٍ شيخ ًا قا  :هذا الفت بّبكة من صدق من إخوا .
وليعلم السال أنه إذا قنا بتعظايم أهال الغفاالت لاه ،حارم الوصاو إى مقاام
االختصايف ،ومن كاٍ عىل إخوانه يتعاى فال يقا له :تعا  ،ومان اعتقاد بصادقه فهاو
كاذب ،ومن اعتقد بكذبه فهو صادق إٍ شا اهلل تعاى.
ّ
إٍ رعدة املريد من خو القطيعة عن جماالس الاذكر وصاحبة الصااحلي أفضال
من عبادة املتعبدين ولو وقعت عىل يديه ،فمن خا ثبت ومن ِأمن ِّفتن.
واملريد الصادق من يار ناوم اري أفضال مان عبادتاه ،ألٍ مان املريادين قليلا ٌة
أورادهم كثري ٌة إمدادهم.
والسال لسو ظنه بنفسه إذا حرض جملس الذكر يلس بحاشايته ،وال يتجارأ أٍ
يفت جملس الذكر إال إذا أمر الشيخ بذل .
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واملريد الصادق من ير نفسه دائ ًام يف مقام الطفولية لريض من ثدي املري ،ولو
بلغ ما بلغ من مقام العلم واملكانة االيتامعية ،بال يعتقاد أٍ كال خاري حصال لاه بّبكاة
إمداد الشيخ وشفاعته له ،فإٍ كّب استحو الفطام ،ومنعو الرضاع.
ونحن نر أٍ عاماة الساالكي البساطا عاىل هاذا االعتقااد ،لكان حيانام يرتقاي
علمي ًا أو ايتامعي ًا أو سياسي ًا ...ينقط عن شيخه ولعله ينساى فضاله ،ولاو كااٍ موفقا ًا
العتقد أٍ شيخه هو الذي أوقد فيه نار الطلب يف البداية فحصلت له النهاية ،ولكن...
نسو اهلل الوفا والتوفيو.
 )44ومن أدب املريد يف السلوك :أن يكون لصمنً لنفسه ،وأال ينيصر هلن
يعااايف املرياااد اااات ظااال قاااو اهلل  :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ

[العنكبوت ]6٩ :فهو يف قتا مستمر م نفسه وأهوائه ،من حاي تصاحي إرادتاه إى حاي
خروا نفسه ،ال يعقاد معهاا صالح ًا وال هدناة ،فما ن عقاد هدناة ما نفساه هلا ؛ ّ
ألٍ
النفس تنتظر فلة ساعة لتدخل فيها عىل املريد فتدمر  ،فمثلها كمثل لعباة شادّ احلبال،
فإذا أرخى ّر ٌ احلبل تضاعفت قوة الطر اآلخر.
وبن عالبة عف املريد وبساملتط لنفسط:
 -1أٍ يكوٍ متعالي ًا متكّب ًا مغرور ًا :لقد وض أهل السلوك قاعدة ذهبية تقو :
(إٍ املل القدورس قد حكم وقىض أال يدخل حرضته أحد ًا من أهل النفورس).
لذل كاٍ مههم جماهدة كّبيائهم وتكّبهم وحب النفس للظهور.
واملريد الصادق من يسدّ عنه باب مراعاة تعظيمه مان املخلاوقي ،وال يلتفات إى
أحد من اخللو أقبل عليه أو أدبر عنه.
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ملّا علم أهل اهلل تعاى أٍ كل نبات ال ينبات وال يثمار إال بجعلاه اات األرض يف
الظلااامت تعلااو النعااا  ،يعلااوا نفوسااهم ااات النعااا لينبتااوا ويثمااروا ،فااال يظهااروٍ
للنارس إال بعد متكنهم يف السلوك.
 -2أٍ يثور ا إذا أوذيت :أما املريد املحارب لنفسه فإٍ ِّخ ِّلقه العاام ما الناارس؛
الفتوة ،أي :يعطي من حرمه وبسن إى مان أساا إلياه ،ويعفاو عمان ظلماه ،ويقضا اي
حوائج النارس وُيدمهم.
 -3أٍ يداف عنها إذا ف ِ
اهتمت بانق

 :أماا املرياد املحاارب لنفساه إذا قيال لاه :ياا

مرائي ،أو يا معجب ًا بعمله ،أو يا متكّب ..يقو  :ح ّق ًا أيتها النفس لقد ألبس اهلل ثوب
حقيقت  ،توي إى اهلل قبل الفوت...
اعلم أهيا املريد أنه من املحا أٍ ينفت لقلب باب امللكوت وفيه ميل لشهوة من
شهوات النفس.
أخري ًا :هاو دررس مان بضا كلاامت ال يساتطيعه إال رياا السالوك ،واهلل  ال
يعطي إال الريا  ،فاحذر أهيا السال أٍ تكوٍ من أّفا السلوك فتحرم اخلري أبد ًا.
 )45ومن أدب املر يلد املن سلوب إىل ال صلنثني يف ال سللوك :أال يق نلع يف ال سللوك مب قلنم اب بلنء
واجلدود
إٍ الرضااا بالنسااب م ا التقصااري بالساالوك هااو مااا عليااه أوالد الااب املشااايخ،
فالوايب عىل أبنا املشايخ أٍ يتخذوا م شيوخ ًا يرباودم ،فليسات املشايخة بااإلرث،
إنام هي باجلد وااليتهاد.
قا أحد العاارفي( :قاد أخاذت العهاد عاىل مجاعاة مان أوالد املشاايخ القاانعي
بالزي من اري علام وال عمال فاام ناتج مانهم أحاد ،وعلمات أٍ التعاب معهام ضاائ ،
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الساايام أوالد شاايخي ،فااإٍ نفوسااهم تتعاااى أٍ يوخااذوا األدب عاان أحااد ماان مرياادي
والدهم أبد ًا ،ولو بلغ يف السلوك أقىص الغاية).
وقد يلس مجاعة يف عرصنا يف القرٍ العشا ارين لإلرشااد مان أوالد املشاايخ مان
ري إذٍ مان اباائهم ،وصااروا يوخاذوٍ العهاد عاىل املريادين مان اري علام بالسالوك،
نصبهم اباؤهم وهم عىل اري أهلياة سالوكية،
فوفسدوا أكثر مما أصلحوا .وإٍ منهم من ّ
ولكن ملصلحة مجاعة السالكي أٍ تتفرقِّ ،
فخ ِدعوا بإذٍ ابائهم واكتفوا باه عان حقاائو
التصو وسلوكه.
فشوهوا علم
ّ
السلوكّ ،
ع ّلة عدم انتفاع والد الشيوخ بن بائهم:
 -1سقوط حرمة ابائهم الشيوخ من نفوساهم :وذلا لكثارة خماالطتهم آلباائهم
ورؤيتهم شؤودم اخلاصة.
يرا تعظيم مريدي شيوخهم م :الاب املريادين ِّيع ّظماوٍ أبناا
 -2رورهم ّ
شيوخهم أدب ًا م شيوخهم ،ومن ذل خماّبتهم با ا(يا سايدي) وبا ا(يا ماوالي) ،فينشاو
ِ
وهيلِكوٍ.
الغرور والعجب يف نفورس أبنا املشايخ فيهلكوٍ ِّ
عاان يااابر باان عبااد اهلل  قااا رسااو اهلل  :زهــد النــاس ع العــا هلــط
وءريانط .

واحلدي يطابو الواق املنظاور متاما ًا ،وإٍ كااٍ ضاعفه عادد مان العلاام

وبعضهم حكم بوضعه.

( )1أخريه ابن عد ( ،36٧/6ترمجة  )184٩منذر بن زياد أبو بيى الطائى.
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الفص الثاين :دب صحبة الشيخ
بكانة الشيخ
الساالوك إى اهلل :هااو أدب املعاملااة م ا اهلل تعاااى وأدب املعاملااة م ا رسااوله 
وورثته واإلخواٍ املؤمني ،وأدب املعاملة م املجتم وسائر خملوقات اهلل تعاى.
هذا الفصل يف أدب املعاملة م الشيخ املري الوارث النبوي ،وهاو الاذي يناوب
عن رسو اهلل  يف تربية قلب املريد وإرشاد إى صال الدنيا واآلخرة.
إ ٍّ أهم ما ينبغي أٍ ِّيبح هو معرفة األدب ما املاري ،ال سايام األدب البااّني
ألٍ حسن الصحبة م املري هي مفتا ّ
القلبي الذي ليس فيه ريا ّ ،
كل خري.
من عر كيف يصحب املري عر كياف ينتفا مناه يف ديناه ودنياا  ،والاذي ال
يعر األدب م املري ال ينتف منه ،ولو كاٍ هذا املري هو الاوارث األو للنباي  يف
زمانه .واألدب عىل العموم ال يضي أبد ًا عند اهلل تعااى ،وهاو مفتاا الفات  ،وكلاام زاد
األدب زاد واقرتب وعظم الفت .
املقصود باملري أو الشيخ ليس الذي ّلاب العلام فصاار عاملا ًا فحساب ،بال هاو
العار باهلل الذي قلبه ّ
حمط نظر اهلل ،أذٍ اهلل له برتبية القلاوب وترقيتهاا ،الشايخ املاري
النائب عن رسو اهلل  ،ذو الشوٍ عند اهلل تعاى.
ّعاان الطاااعنوٍ فقااالوا إنكاام تبااالغوٍ يف األدب م ا الشاايخ ،فنقااو  :لاايس يف
التصو مبالغة يف األدب م الشيخ  ،إلٍ األدب م العلاام هاو التاودب ما مقاامهم
القريب من اهلل .و ّ
إٍ مقام العار باهلل ال مبالغة يف األدب معاه؛ ألناه نائاب رساو اهلل
 وصاااحب وقتااه واملااوذوٍ بالرتبيااة والتوييااه ،فمهااام بااذلنا وسااعنا يف األدب معااه ال
منصويف عليه بالكتاب والسنة وهدي الصااحلي ،والاذي يسا اي
نؤدي له حقه .وهو
ٌ
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األدب ببط عمله كام يف قولاه تعااى :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﮊ
احلجرات.]2 :

واعلم أهيا السال أن إذا كنت يف صحبة عاار بااهلل فهاام تودبات يف حضا ارته
فإن أ تبالغ هبذا األدب ،بل وتبقى مقرص ًا.
بقي أٍ نعلم أنّه ال جيوز أٍ يلقب أي إنساٍ با(األستاذ) إال إذا مج عل ًام وحكما ًة
وتزكي ًة .ولكن اليوم شاع إّالق لقب (األستاذ) عىل الصغري والكبري واجلاهال والعااأ
واملسلم والكافر!! وكذل شااع إّاالق لقاب (املاري) عاىل كال عااأ كباري يف السان!!
والرتبية وقوة التنزكية ري ري مرتبطة بالعمر الطويل ،فإٍ كل ماري كامال عااأ ولكان
ليس كل عاأ مريّ .
ولعل من ِّيطلو عليهم لقب (املري) من العلام كبار السن يبغضوٍ
أهل السلوك حسد ًا ،ويؤذودم بولسنتهم وبغري ذل  ،وال حو وال قوة إال باهلل.
صفات الشيخ احلقيقي
 -1أٍ يكوٍ متبحر ًا يف علوم الرشيعة عقيدة وفقه ًا ،وليس متمذهب ًا ضيو األفو
فإٍ العار املري ينبغي أٍ يكوٍ عامل ًا بكل األقوا الفقهية بل وله حل من االيتهاد.
 -2أٍ يكوٍ متقيد ًا باألحكام الرشعية.
 -3أٍ يكاوٍ عارفا ًا بمياازاٍ اخلاواّر كلهااا ،يميااز باي خاااّر الاانفس ووسوسااة
الشيطاٍ ،وبي نفخة املل واخلاّر الربا  ،فيعر مقام املريد ومكانته من أحواله.
وهذ املعرفة ختتلف من مريد إى مرياد ،ومان وقات إى اخار ،ولايس اا قاعادة
عامة ،إنام هي بتعليم إ ي للشيوخ املربي.
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 -4أٍ يكوٍ عارف ًا بالعلل واألمراض املتعلقاة با األروا  ،عارفا ًا بكال ماا ّ
يرقاي
املريد أو يقطعه عن الرت ّقي من سائر األعام واألحوا إى أٍ يبلغه مقامات الريا .
 -5أٍ يكوٍ له قادرة عاىل ياذب املرياد مان يلساة واحادة ،واستخالصاه مان
أيدي العوائو ،لكن يشرتط م ذل صدق املريد يف الطلب.
ولقد كاٍ النبي  يمل أكّب قوة يذب قرأت يف التاريخ ،فكااٍ باملصاافحة أو
بالنظرة أو بالكلمة جيذب الكفار لإليامٍ ،لاذل قاالوا عناه :سااحر يقطا األرحاام!..
نعم كاٍ يق ّط األرحام التي ليس فيها اسم اهلل تعاى ،ويصل األرحام التي فيها اسمه.
 -6أٍ يكوٍ موذون ًا بتلقي الذكر :والتلقي عبارة عن تعليم الشايخ املرياد كياف
يذكر اهلل ،وهو يف احلقيقة ربط قلب املريد بقلب شيخه ،ويعل قلب املريد اات أنظاار
شيخه ،و ِّهي ّيي قلب املريد لتلقي أنوار اهلل.
والتلقي ِّسانّة ،فقاد ورد ّ
أٍ النباي ّ لقان عليا ًا الاذكر ،ولقان كاذل كثاري ًا مان
الصحابة منهم :أبو هريرة وأبو الدردا وأبو ذر ريض اهلل عنهم ،و ريهم...
وليعلم السال أنه لايس الا ا ّ باتعلم الاذكرّ ،
فاإٍ أي شاخ

قاد ّ
يعلام الاذكر

آلخر ،لكن ال ّ بالشيخ الذي يسيطر عىل قلب املريد ويقود بروحانيته أين شا ويغري
حياته .وعالمة الشيخ احلقيقي أٍ يصري املريد ير روحانية الشيخ كثري ًا ،ويشعر بونس
وكثري من املريادين بمجارد التلقاي اصال
ور بة بالذكر ،وحب وشوق شديد للذكر،
ٌ
لقلوهبم أحوا ٌ روحي ٌة راقية بّبكة قوة روحانية شيوخهم.
ّ
إٍ التلقي من األماور املتقدماة يف السالوك ،وال يكاوٍ إال بعاد اريار املرياد مان
شهواته وأنانياة نفساه ،ولايس التلقاي يف أو السالوك ،وعااد ًة ِّي ّ
علام الشايخ يف البداياة
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الذكر ،ثم إذا تزكت نفس املريد يلقنه الاذكر تلقينا ًا ،هاذ أصاو السالوك ،ومان مشاى
عىل األصل وصل إى املراد.
وهناك اليوم من الشايوخ مان يلقان الاذكر مان أو ياوم ،وهاذا

ً
خطاو،
ٌ أرا

الّ ،
ألٍ اري املِّ ّ
خاّي أو خاىل مان معرفاة أدب السالوك أصا ً
زكاى ال
فصاحبه إما جمتهدٌ
ٌ
ينتف من التلقي وال من الذكر ،ولذل ال يوخذ الشيوخ العهد إال بعد الرتبية ،فالرتبي ِّة
مقدم ٌة عىل التلقي.
 -٧أٍ يكوٍ قادر ًا عىل إلبارس املريد املريدية وإدخالاه اخللاوة :يف الازمن الساابو
كانوا يلبسوٍ املريد خرقة التصو  ،وهي عالمة ورمز عىل التزام املرياد بداياة السالوك
ليس إال ،وقد بالغ بع

أهل التصو يف مكانة اخلرقة ويعلوها مؤثرة بالسلوك وهو

مما ا ينبغااي جتديااد يف الفكاار الصااويف املعاااا ،ألٍ الااذي قااا ذلا قالااه بااداف حااب
وتصديو للشيخ دوٍ حقيقة يستند عليها .وال داع اليوم إللبارس خرقة التصو  ،لكاي
نفرق بي املسلمي ونبني بيانهم الفاوارق ،ويمكان االستعاضاة عنهاا بإلباارس املرياد
ال ّ
قلنسوة بيضا أو إعطائه سبحة من يد الشيخ.
واملراد با(الرتبية) :سلب الصفات الدن ّية واستبدا ا بالصافات الراقياة املالئكياة،
وهي عملية ّويل ٌة يد ًا إال إذا كاٍ املريد صادق ًا فتقرص.
وبعد التلقي ياتم دخاو اخللاوة إذا كااٍ املرياد ماؤه ً
ال لاذل  ،ف ِّيطلا اهلل تعااى
الشيخ من ّريو كشفه الصحي الذي ال يدخله شا ّ أٍ ذلا املرياد يقادر عاىل مجيا
إٍ اخللااوة اليااوم تعطااي مفعااوالً أكثار ماان السااابو ّ
رشوط اخللاوةّ .
ألٍ املغريااات كثااري ٌة
خاري مان خلاوة سانة يف العصا ور
اليوم ،فخلوة عرشة أيام يف زمان اريار هاذا الكتااب ٌ
السابقة .وليس كل النارس تنتف باخللوة ،فإٍ من أهم رشوّها صدق املريد.

99

إال عن ذكر اهلل.

أه ّم ما يف اخللوة االنقطاع عن كل

 -8ماان صاافات الشاايخ احلقيقااي :تودبااه ما العااارفي باااهلل وأوليااا اهلل األحيااا
واألموات ،حتى إذا ايتم معهم يف مكاٍ واحد ال يتقدم عليهم أبد ًا إذا كانوا أقدم منه
يف السلوك وأرقى منه حاالً.
 -٩أٍ يفطم املريد عنه يف حا علم الشيخ ّ
أٍ املريد قاد اساتقل وكملات تربيتاه،
فويب عليه أٍ يقط عنه اإلمداد من يهته ويرتكه م ربه ،إٍ شا أقامه اهلل بي العبااد
وإٍ شا سرت بينهم ،وال حكم بعد ذل للشيخ عليه.
وهناك الكثري يد ًا من صفات العار بااهلل املاري ،ولكان قادمنا هاذ الصافات
متهيد ًا ألدب املريد م شيخه العار باهلل.
وتوكيد ًا ملا أسلفنا نقو  :ليس املراد بالشيخ شيخ اجلام -إماماه وخطيباه -وإناام
العار باهلل.
بتون يف آداب صحبة الشيخ
 )1ومن أدب املريد مع شيخه :أال يدل يف صحبيه إال بعد اليخنرة وانشراح صدر:
املسلم مومور باالستخارة يف مهام أمور  ،ومن أهم أهم أمور املسلم الادخو يف
مدرسة املري ،إٍ هذا األدب أو اداب صحبة الشيخ وهو حجر األساارس ،وهاو أهام
ما جيب عىل املريد أٍ يبتدئ به السلوك .وهذا األدب من أو ما يطلبه الشيخ وياومر باه
املريد ،وال تظن أهيا املريد أٍ االستخارة من إسا ة األدب م الشيخ.
ر م أ ّننا ا نؤكاد عاىل صاحبة الشايوخ ،لكنناا نؤكاد أيضا ًا أناه عاىل املرياد قبال أٍ
يصحب أحد الشيوخ عليه أٍ يعر من يصحب ،فلعل هذا الشيخ الذي دعا لادخو
مدرسته مدع أو ناق ٌ أ تكتمل أحواله املشايخية ،أو لعال تربيتاه السالوكية ال تناساب
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استعداد ذل السال فال ينتفا منا ه ما انتفااع ساوا مان الساالكي ،فالقضاية قضاية
أذواق ،وعدد املداررس السلوكية بعدد أنفارس اخلالئو.
فعىل السال أٍ يستخري اهلل

سبعة أيام ،هل يدخل مدرسة ذل الشايخ أم

ال ،وملّا يصدق املريد بطريو اهلل ويكوٍ حريص ًا عىل تقاو اهلل ،توتيا ه إشاارات ترشاد ،
فإذا كانت املدرسة تصل له فيتوكل عىل اهلل واهلل يفات عليا ه ،وإذا كانات ال تصال لاه
يرشد اهلل إى ريها ،يف بع

األحياٍ ينشار الصدر ،ويف أحياٍ أخار يار مناما ًا،

فريشد اهلل إى ري  ،وليعلم السال أٍ اهلل لن ُيذلا ه ولان ُيدعا ه بال سا يهديه بفضاله
وكرمه.
وبعااد أٍ ياادخل املريااد صااحبة الشاايخ بإرشاااد االسااتخارة وانشا ارا الصاادر،
ومطابقة صفات الشيخ لكل صافات الشايخ احلقيقاي التاي ذكرناهاا ،بعاد ذلا ِّيسا ّلم
األمر للشيخ ،يفعل ما يومر وينتهي عام ينها  ،و ِّيس ّلم له عقله وقلبه وروحه لكاي يعياد
بنا ها.
تنبيط :وليعلم السال أ ٍّ الذي يستخري يكوٍ التزامه قوي ًا ثابت ًا بإذٍ اهلل تعاى.
ّ
يغري التزامه بعاد أٍ يساتخري ويشا ار اهلل
إٍ املخذو من يعرتض عىل الشيخ أو ّ
صدر  .فإياك أهيا السال أٍ تعود عان السالوك بعاد أٍ ّ
دلا اهلل عاىل البااب ،فادخال
وابدأ السلوك وتوكل عىل اهلل ،وإياك واالرتداد عنه.
هناك من السالكي من يكوٍ قد التازم عارفا ًا بااهلل قبال علماه هباذا األدب ،وقاد
توخر فتحه ،فكذل نومر أٍ يستخري اهلل  ،فإما توال اإلشارة بتبديل شيخه ليفت اهلل
عليه فيكوٍ من رزق الشيخ الثا  ،وإما توال االستخارة بالثبات عند شيخه ،فيصاّب إى
حي يفت اهلل عليه.
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ووصية لكل سال  :ادع اهلل أٍ يد َّل عىل ما يرضيه وإى أقرب الطرق إليه.
ليعلم السال أٍ معاملة العار باهلل خطرية يد ًا ،وليتم ّعن اآلية واحلدي :
قا تعاى:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [األعرا .]1٩6 :

وقا رسو اهلل (( :بن آذى يل ولي ًا فقد استح

حمــاربتي)).

()1

فيقاو احلادي :

كل مان يسا اي األدب ما العاارفي بااهلل فكاونام أساا األدب ما اهلل ،فايعلن اهلل علياه
احلرب.
اعلم أهيا السال أٍ السلوك أدب وّاعة واختبار وامتحااٍ .و ّ
إٍ مهماة الشايخ
أٍ يمتحن املريد لري سلوكه وإيامنه وحبه ورابطته ،وبنا ً عىل ذل يرشع بمعاجلته.
هناك من السالكي م ْن يكاوٍ حالا ه صااحل ًا قبال االلتازام بحلقاة الشايخ ،ثام إذا
التزم بعد ذل اعرتض فانتكس حاله ،فمعرفة األوليا إذٍ إما ترف إى أعا ىل املقاماات
فجار ذلا
أو ِّتناز إى أسفل الدركات ،فربام دخل السال بغاري اعتقااد وال احارتامّ ،
إى املقت.
 )2ومن أدب املريد مع شيخه :أنه إذا لنفر إليه ليأل هنه السلوك ،أو زاره فقنبله الشيت
بنجلفنء واليعبيس أن يصد وال ييزلزل
ومرب اى ،واملااري لااه
جيااب أٍ يعلاام املريااد أٍ عالقتااه م ا شا يخه عالقااة مااري َّ
تصارفات وشاؤوٍ خاصاة ،ولاه أسااليب متنوعاة ياري هباا املرياد ل ِّيخ ّلصاه مان أنانيتاه
وكّبيائه وعجبه بوعامله ونقائصه النفسية واألخالقية.
ُيتلااف دور الشاايخ املااري عاان دور العا ِ
ااأ ّ
املعلام ،فاااملع ّلم يعاماال ّالبااه بلطااف
و ور ويتحبب إليه ويامزحه حتى توال املادة العلمية بسيطة ولطيفة.
( )1أخريه أمحد (.،)26236( )256/6
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أما الشيخ املري م املريد فالعالقاة ختتلاف متاما ًا ،فلايس مهماة الشايخ املاري أٍ
يلقي معلومات عىل سم املريد وعقله ،بل مهمته ترقية املريد وتربيته.
قد يوال املريدِّ إى الشيخ مغرور ًا؛ فيه

من الكّبيا أو التعااط عاىل إخواناه أو

من األخالق املذمومة؛ فهو بام بمل ال يصل أٍ يكوٍ موض نظار اهلل وجتلياتاه؛
ألٍ موض التجيل جيب أٍ يكوٍ صافي ًا ّاهر ًا.
إٍ ختلي

املريد من النقائ

يستويب عملية الرتبية ،والرتبية تقتض اإلزعااا

ليخلصه من عيوبه.
لكن تل القسوة ليست عند ّ
كل الشيوخ ،فبع

الشيوخ من أساليبهم الرتبوياة

أٍ ُيلصوا املريد من نقائصه بطرق لطيفة ،وال يعني ذل خلوهم من القسوة فالبد من
القسوة أحيان ًا.
فإذا أتى املريد شيخه من مكاٍ بعيد فاستقبله شيخه بجفا  ،كوٍ يعبس يف ويهاه
أو ال هيتم به أبد ًا أو يقو له( :أنا مشغو اريا الحقا ًا) فعليا ه أٍ يارىض باذل  ،وإذا
وق يف نفس املريد

عىل الشيخ فهو ليس بمريد صادق ،وفعل الشايخ للمرياد وإٍ

كاٍ مسافر ًا من مسافة ألف كيلومرت أ ُيرا عن اآلداب القرانياة قاا تعااى :ﮋ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﮊ [النااور .]28 :ولاايس الساافر رشّا ًا ،ولكننااا ذكرنااا الساافر لصااعوبته
ومشقته ،فقد يق يف قلب املريد

من العجب لطو سفر  ،فالشيخ الب ًا هبذ احلا

يعالج املريد بطريقة اجلفا  ،فاملريد املوفو يصّب وال يتزلز وال يتغري ،ويعمال كاام أمار
شيخه متاما ًا ولاو كااٍ مساافر ًا مان قاارة إى قاارة ،وقاد يزياد الشايخ االختباار؛ فيخاّب
بانشغاله دوٍ أٍ يقابله عن ّريو حايبه اختبار ًا وامتحان ًا.
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وإٍ املريااد ذو اإليااامٍ القااوي ال ياارتك الشاايخ ألي ساابب ،واملوفااو بمااد اهلل أٍ
شيخه مهتم به ويعتني به.
وإٍ املريد الصادق يعلم أٍ هذا اإلعراض حو الشيخ ،وينساب احلرمااٍ لنفساه
فيقو ( :أنا لست أه ً
ال) ثم يصّب حتى يتبد األمر كام ير ب املريد.
إذٍ :عىل املريد الرضا التاام عان الشايخ ،وعلياه أٍ جيلاس مطارو الانفس عاىل
عتبات شيخه إى أٍ يرمحه شيخه ويبتسم له ،ويسم له بالدخو .
ّ
أٍ الشايخ
ليعلم السال أٍ الذي يتهم شيخه ال يوال منه خاري .ولايعلم الساال
إذا عبس ليس معنا أنه قط تويهه عن املريد ،بل عىل العكس ،زاد يف تويهه واهتاممه
فصار حمط اهتامم الشيخ وموض نظر  ،وليعلم السال أناه قاد يبتسام الشايخ يف وياه
سال  ،وهو ال ينظر إليه بقلبه بل بعينيه فقط.
قااا اإلمااام الشااعرا قاادرس

( :واهلل لااو زاد الشاايخ يف اجلفااا سااني عدياادة

لصّبت وما تركت عتبة بابه).
صااحب الفتاو العظيماة درسا ًا عظاي ًام:

ولنا يف قصا ة الشاا نقشابند ِّقادرس

لتفوق الشا عىل شيخه يف املقام ،فساار الشا ا
عندما أرسله شيخه إى الشيخ إمري كال
ّ
وهو ابن سبعة عرش عام ًا مسافة تقارب أربعامئاة كام اات الثلاوا يف ظارو عصايبة،
فكاٍ يتوضو بام الثلج ويغتسل به وال يتيمم تربي ًة لنفسه ويهااد ًا اا ،ذهاب مشاي ًا عاىل
ال ودار ًا ال ُيا من الوحوش وال من ّ
األقدام لي ً
قطااع الطارق ،وملاا وصال إى شايخه
إمري كال يف املسجد صاد الشيخ يقيم درس ًا ،فجلس الشاا يف احللقاة ،فنظار الشايخ
إمري كال إليه وقا  :من دخل انف ًا؟ فقا الشا  :أنا ،فطرد الشا يخ قاائالً :اخارا عناا،
فتغافل الشا عن ّرد  ،فومر الشيخ اثنااٍ مان إخواناه فرماو خاارا املساجد ،فجلاس
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الشا عىل عتبة املسجد ينتظر خروا الشيخ ،وكاٍ تساقط الثلج زير ًا فغطا حتى صار
كومة من ثلج ،وملا خرا الشيخ من املسجد ويد الشا كتلة من الثلج ،فومر إخواناه أٍ
ّ
فسخن الشيخ له ما ود ّفو لاه البيات وكااٍ الشاا قاد دخال الشاوك يف
يوخذو إى بيته،
قدميه من أثر السفر وامليش فوصار الشيخ أٍ ُيرا الشوك من قدمي الشا بنفسه! وقا
ِ
فااعتن باه) ثام بعاد
له( :لقد رأيت رسو اهلل  يف األمس وقا ط :أتاك ولادي حمماد
ذل صار الشا يف حلقة شيخه هاو شايخ اإلخاواٍ ،وصاار ِّجمادد ًا يف السالوك يف حيااة
شيخه.
ولنا أيض ًا يف قصة الشيخ أمحاد كفتاارو ِّقادّ رس

ما شايخه درسا ًا اخار عظاي ًام

مارة قارأت اخلاتم
حدثنا شيخنا العار باهلل الشيخ أمحاد كفتاارو قادرس ّ فقاا ّ ( :
()1

ب عة عىل ري عادة ،فعقد الدررس بعاد اخلاتم سااع ًة كاملا ًة والشايخ ياؤنبني ويعنفناي
ِ
أمام ّ
والعاأ الكبري ،فلام انتهى املجلس
كل املريدين ،وأنا ابنه واملوذوٍ من رسو اهلل 
أخريت ّ
قلات:
كل ما كاٍ معي من املا وقدمته له ،فتبسام ط وقاا ( :ماا زعلات؟ ف ِّ
واهلل لااو فعلاات ي مااا فعلاات مااا زاد ذل ا إال

ور ًا وكيااف أزعاال وذل ا عالما ة

اهتامم ي حلب ط؟).
ومر ًة قا الشيخ أمحد كفتارو قادرس

ألحاد إخواناه مان أصاحاب احللقاات

الكبرية أمام تالمذته :أنت ال تفهم انت سابب ختلاف املسالمي !!...فبكاى األخ حزنا ًا
عىل نفسه ،وما زاد ذل إال ثبات ًا يف خدمة الشيخ.

ترص يسري ال ّ
ُيل باملعنى
( )1يف الكالم ّ
( )2كلمة شام ّية معناها( :أما حزنت وتوملت؟).
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ومر ًة قام املسؤو عان جتهياز كاريس الشايخ أمحا د كفتاارو قادرس

بتجهياز ،

ووض مروحة هوا لتلطيف اجلو أمام كريس الشيخ ،لكن مروحا ة ا اوا كااٍ صاوهتا
مزعج ًا ،فقىض الشيخ رب ساعة من الدررس وهو يعنف األخ وينهر  ،واألخ يبكي عىل
نفسه ،فلام انتهى الدررس يا إخواٍ الشيخ أمحد ليهنًوا ذل األخ يقولوٍ :لاو أ يكان
إيامن واعتقادك بالشيخ قوي ًا ملا عامل الشيخ هبذ القسوة.
قلاات :أهيااا السااال إذا كاااٍ الشاايخ حازم ا ًا مع ا فااافر ؛ ألن ا أها ٌال للرتيبااة
والرتقية .واعلم أنه من كاٍ إيامنه من زياا تك ّ بحجارة االختبار.
 )3ومن أدب املريد مع شيخه :أن يعيقد فيه الكمنل ،ومن مل يعيقد بشيخه الكمنل ال يفل
هلو يديه أبداً
املراد بالكام  :الكام اإليام ليس الكام املطلاو ،فاالكام املطلاو مقصاور عاىل
حرضة اهلل تعاى.
هذا األدب من أصو السلوك إى اهلل ،ألٍ املريد الذي يبتغاي وياه اهلل الباد لاه
من قدوة حسنة وإمام يقتدي به ،وال يمكن ملريد أٍ يصافو قلباه وتطهار أعاملاه ويتنا از
عن النقائ

ويبلغ الكام إذا أ يكن له من يقتدي به يف السلوك.

وذل االعتقاد الكامل للمريد بشيخه يكوٍ بعد قيام املريد بالتويه إى اهلل بقاوة
وإخاليف وترضع أٍ يدله عىل من يدله عليه ،وبعد معرفة الشيخ بصفاته احلقيقية التاي
ذكرناها أو الفصل.
وبعد االستخارة سبعة أيام يسو اهلل فيها أٍ يظهار لاه مانهج احلاو وحقيقاة هاذا
الشيخ ،فإٍ كاٍ من األولياا ثبتاه عاىل صاحبته وإٍ كااٍ اري أهال للسالوك ّ
يدلاه عاىل
ري .
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فبعد هذ املقدمات من الدعا واالستخارة وانطباق صفات الشايخ احلقيقاي ،أ
يبو إال أٍ يعتقد املريد يف شيخه الكام اإليام والطهارة النفسية.
إٍ املريد الذي ال يعتقد بكام الشيخ ال يفل عىل يديه ،ألنه بذل يفقاد القادوة
الصاحلة ،فكلام أراد االقتدا بالشيخ ذكّر الشيطاٍ بنق

شيخه فيعرض عن االقتادا

به ،فيدخل الشيطاٍ عليه من هذا الباب دائ ًام.
اعلم أهيا املريد أٍ الشيخ احلقيقي ملهم من اهللّ ،
وإٍ الوط الصال املِّلهم ال يقا
يف خطو إيام ديني .وعجب ًا من كثري من أهل العلم الذين يعرتضوٍ وينكاروٍ إ اام اهلل
تعاى للشيخ ،ر م أدم ال يعرتضوٍ وال ينكروٍ اإل ام والوالية.
وملِا سابوّ :
إٍ عاىل املرياد أٍ يلقاي عصاا املعانادة واالعارتاض عاىل شايخه ،وأٍ
يسكن ات مراد .
وليعلم السال أٍ شيخه ليس له مصالحة دنيوياة معاه ،إناام يرياد مناه أٍ يكاوٍ
صاحل ًا صادق ًا خملص ًا تقي ًا ،يريد للمريد الكام يف الدين واإليامٍ وحصو الوالية له.
فالسال املوفو يسلم كله للشيخ ،ومن سل هاذا املسال زادت حمبتاه لشايخه
يوم ًا بعد يوم وظهرت له أ ار الشيخ تباع ًا.
وأ ّما إٍ كاٍ السال كثري االعرتاض واملعاندة فال ِّيعدّ مريد ًا ،وقد كااٍ الشايوخ
قدي ًام يطردوٍ املريد الذي ال يعتقاد بكام ام و ِّيكثار االعارتاض عاىل سالوكهم ،حرصا ًا
عليه أال يزداد من ضب اهلل ،أما اليوم فاالفتن كثارية شا ديدة ،لاذل رأ الشايوخ أال
يطردوا أحد ًا من السالكي سياسة ودفع ًا للرضر ورض ًا بودنى األحوا .
قا العارفوٍ( :إٍ عقوق الشيخ املري املرشد الكامل قد يرتتب علياه اساتحكام
املقت ،فال تكاد تص من ذل العاق توبة) .ولو تاب لقبلت توبتاه ولكان يصاري حالاه
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حا املذكور يف قوله تعااى :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﮊ

التوبة]46 :

وحا املذكور يف قولاه تعااى :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ [املائدة.]41 :
وإٍ من يصحب شيخه سنوات ّويلة ثم ال ينتف منه أبد ًا ليعلم أٍ ذل لكوناه
أ يس ّلم له وأ يعتقد بكامله.
اعلم أهيا السال أٍ عالقة املريد ما شايخه خطارية ياد ًا ،وكام مان الناارس قاد
خساا اروا بمعرفااة الشاايخ؛ ألداام بإسااا هتم األدب ّاا ردهم اهلل ماان رمحتااه وحااارهبم
ملحاربتهم أوليا  ،فإما أٍ تصحب الشيخ م األدب أو ال تصحبه أص ً
ال.
واعلم أٍ كل سال صحب األشياخ عاىل اري ّرياو االحارتام حارم فوائادهم
وبركات نظرهم ،ثم ال يظهر عليه مان اثاارهم

ولاو تكلاف هاو ذلا  ،بال أفعالاه

تك ّذب دعوا  .قاا الشايخ اإلما ام الشاعرا قادرس ّ يف قصاة أهال بلاخ( :أناه كااٍ
الشاايخ حممااد باان الفضاال يف هااذ البلاادة ،وكاناات هااذ البلاادة ماان أكثاار القاار ذكاار ًا
وروحانية وتصوف ًا ،فحارب العلام اجلفاة املتعصبوٍ الشيخ التباعه أكثر من مذهب يف
فتاوا  ،ثم قاموا بطرد من البلدة ،فلم ُيرا بعد ذل من هذ البلدة صويف أبد ًا).
ّ
إٍ املعاندة للشيخ من أكّب املهلكاات ،ودليال عاىل ذلا ماا شاهدنا مان الاذين
متردوا عىل أوليا اهلل تعاى.
قالوا يف ذل ( :من أ ير خطو شيخه أحسن من صوابه ال ينتف به) .وليس ذلا
إال ّ
ألٍ الشيخ جمتهد ،واملجتهد إذا أصاب له أيراٍ وإذا أخطاو لاه أيار ،أماا أنات أهياا
السال فلست جمتهد ًا ،قإذا أصبت لايس لا
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أيار لتجارأك عاىل الفتياا ،وإذا أخطاوت

علي وزر .وقالوا( :ال يبالغ املريد يف كام الشيخ بحي يرفعه إى مقام العصمة ،فإدا
فقط لألنبيا ).
 ) 4ومن أدب املريد مع شيخه يف البداينت :أن يدوام هلو ربط قلبه به وتراويه معه أين ملن
ّ ،ويرى أن اهلل تعنىل جع مجيع إمداده ال خيرج إال من بنب شيخه
ترائي الشيخ ما يساميه أربااب السالوك با ا (الرابطاة) ،أي :رابطاة الشايخ ،وهاي
تعني أٍ يتخيل املريد شيخه معه أينام ّ
حل ،وهي مرحلة مان مراحال بادايات السالوك،
عم ً
ال بقو النبي  :استحي بن اهلل استحياهك بن رءلني بن صاحلي عشريتك .
هذ املرحلة السلوكية ال بد منهاا للمرياد يف البادايات ال يساتغني الساال عنها ا
ألداا
أبد ًا ،والرابطة بالنسبة للمريد هي أصل الفت  ،فال يفت اهلل علياه إال هباا ،وذلا
ّ
تفني وتذيب كل الروابط األخر فيخلو القلب ويته ّيو لعطا اهلل تعاى.
ّ
إٍ الغالب عىل حا املريد قبل السلوك الشاتات يف عقلاه وقلباه ونفساه ،ومهماة
الرابطة مج شتات القلب ،وليس معنى ذل حرماٍ املريد أير الذكر دوٍ الرابطة فقد
يذكر املريد اهلل لكن بقلب مشتت و ِّيثاب عليه ولكن ال ينتف بذكر .
والرابطة املتك َّلفة ما يؤمر به السال يف بداية سلوكه ،ثم يرتقاي إى الرابطاة بغاري
تك ّلف يف حا كاٍ الساال مرياد ًا صاادق ًا أحاب الشايخ بصادق  -ألناه ّ
يدلاه عاىل اهلل
ويري قلبه -ففي هذ املرحلة لو تكلف دفا الصاورة عناه ال يساتطي  ،فاملحاب خياا
حمبوبه بي عينيه ال يفارقه أبد ًا.

( )1اجلام الكبري (.)3563/1

109

ويف هذ املرحلة من احلب الصادق والرابطة ري املتكلفة يبدأ االمتزاا الروحاي
بي الروحي ،فتتزكى نفس املريد بامتزايها بنفس الشيخ املزكااة ،فرتتقاي الرابطاة مان
مهمة مج الشتات إى مهمة تزكية النفس.
ّ
إٍ سبب االمتزاا الروحي هو احلب يف اهلل ،الذي هو أعظم األعام التي تقرب
إى اهلل .إٍ أدب الرابطة وبركاهتا يدركه املتذوق املامررس ،أما من كاٍ خارا السالوك ال
يدرك شيً ًا من معانيها وربام كاٍ من املنكرين ا.
من ذل  :ما ذكر ط أحد اإلخواٍ ممن يعيشوٍ بعيدين عن الشيخ أكثر من مائتي
كيلو مرت ،أراد أٍ يسو الشيخ سؤاالً بعد يلساة الاذكر فتمناى أٍ يار الشايخ ،فارأ
صورة شيخه فور متنيه ،فسوله وحصال عاىل اجلاواب .ويف ذلا قصا

كثارية يعرفهاا

السالكوٍ دوٍ ريهم ،واهلل املوفو.
إٍ ا لرابطة التاي يادعو إليهاا العاارفوٍ بااهلل ،ال يصال إليهاا إال املحاب الصاادق
املتفا  ،اخلالصة أعامله هلل ،ومن وصل هذا املقاام أصابحت أحوالاه وأخالقاه كاوحوا
وأخالق شيخه ،حتى يبلغ حاله شعور دائ ًام بكل ما يناز عىل قلب شيخه.
والرابطة كام أسلفنا أدب املريد يف البدايات فهي مرحلة مؤقتة يف السلوك ،أما يف
النهايات بعاد متكان احلاب يف القلاب ،و ي أخاالق شايخه إى قلباه ،ومتكان اإلياامٍ
والتقو ومعرفة اهلل ،بعد ذل تبدأ صورة شيخه تتالشاى ر ا ًام عان املرياد وهاو باب
تتغري.
بقا ها ،وال يعني ذل انخفاض حمبته لشيخه ،بل تبقى ثابت ًة يف القلب ال ّ
إٍ املريد الصادق يف البداية يشهد حقيقة أٍ كل ما يوتيه من إمداد يوتيه مان قلاب
شيخه.
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وذكر العارفوٍ باهلل أٍ من فوائاد الرابطاة :تنظايم اإلماداد اإل اي وختفيفاهّ ،
ألٍ
املريد إذا توياه إى اهلل باال رابطاة ال يتحمال العطاا بقلباه الضاعيف ،فقاد يؤخاذ وقاد
ِّجيذب عن الدنيا فال ير ب يف

فيها أبد ًا ،يرتك أوالد وأهله ولباسه وّعامه...

وهذا ما رأينا كثري ًا عند السالكي ،ومن ذل :
إٍ مان مجلاة تالماذهتا مساتمعة يوتيهاا حاا ٌ
حدثتني إحاد الاداعيات فقالاتّ :
ٌ
اوله عنها أو ختففه عىل األقل ،فقلت ا ا:
شديدٌ
متواصل أثنا الذكر ،وال تدري كيف ّ
صاورة للشايخ أمحاد كفتاارو قادرس ّ تضاعها يف بيتهاا يف مكااٍ ظااهر لتقا
ً
أعطيهاا
صورته يف خميلتها ،ثم بعد أسبوع تومرهيا أٍ تتخيل الصورة قبل الذكر ،ففعلت فاارتف
عنها احلا  ،وقالت تل املريدة إدا رأت الشيخ أمحد ّوا الذكر واقاف أماام الداعياة
ممس ٌ بيدها ،والداعية ممسكة بيد املستمعة وهكذا إى ّ
كل األخوات.
خاروا عان مانهج القاراٍ ،فسايدنا موساى  أ يتحمال قلباه
وليس يف ذلا
ٌ
التجيل ،قا تعاى :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﮊ

[األعرا 143 :

فاملرياد إذٍ ضاعيف ال يتحمال

العطا مبارشة ،بل بتاا ملن ُيففه عنه.
ومن ذل  :رأ أحد إخواننا رب العزة (رؤية جمازية رمزياة) يف الاذكر يضاح
له ،ولقد امل هذ الرؤيا دوٍ أٍ ِّيصعو ّ
ألٍ رابطته بشيخه قوية ،وأنا أعلم منه ذل .
فص ِعو صعق ًة قذفته من مكانه إى ثالثة أمتاار ،وذلا
بينام رأ اخر يّبيل ِّ 
لضعف رابطته.
وإٍ من مهامت الرابطة كذل  :متكاي اإلياامٍ يف قلاب املرياد ،فيحاب املرياد ماا
بب الشيخ ،والشيخ ال بب إال ما بب اهلل تعاى.
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ومن مهامت الرابطة كذل  :التدريب األدي للمريد ليصال أدباه ما اهلل تعااى،
كح ّجاب امللوك ال بد قبل الدخو عىل امللا أٍ
فريتقي مما ببه الشيخ إى ما بب اهللِّ ،
يتمرٍ احلايب عىل اداب العمل واملحادثة من قبال احلجااب الساابقي .فاملرياد ياتعلم
ّ
األدب م شيخه حتى يرتقي إى األدب م اهلل.
وأخري ًا :من أدب املريد يف مرحلاة الا تمكن وخصوصاية واساتقال اإلماداد :أٍ
يذكر دائ ًام فضل شيخه عليه ،فلوال فضل اهلل تعاى ثام فضال شايخه أ يصال إى ماا هاو
عليه من املقامات.
قا اإلمام الشعرا قدرس

( :يا سعادة من حرص أنفاسه م الشيخ ،وانسلخ

من إرادات نفسه ،وأفنى مراد يف شيخه ،و ِّمزيت روحه بروحاه عاىل حكام املالصاقة
لريتقي من حكم عدم االختيار م الشيخ إى عدم االختيار م اهلل تعاى).
إذٍ :للرابطة يف البدايات مراحل ثالث:
عىل الرتتيب:
أوالً :مرحلة التكلف جلم الشتات.
ثاني ًا :مرحلة احلب ري التك ّلفي جلم الشتات.
ثالث ًا :مرحلة االمتزاا الروحي لتزكية النفس.
ثم بعد ذل بصل املراد ،فتفنى كل صورة من القلب الستقرار أنوار معرفاة اهلل
تعاى فيه.
 )5ومن أدب املريد مع شيخه  :إذا تع ر هليه الفي أن يقيم الع ر ل شليخه ،وجي عل ال للوم
هلو نفسه
ملا كاٍ السلوك إى اهلل جماهدة وصّب وخمالفة للنفس وا و ومشقة شديدة،
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تعذر عىل السالكي أٍ يصالوا مارادهم بسابب تلا العقباات ،لاذل كثاري مان
السالكي انقطعوا يف رب السلوك أو نصافه أو ثالثاة أرباعاه ،واملوفاو مانهم مان يصال
ويعر فضل اهلل عليه ويشكر  ،ويعر بركة شيخه يف التخطيط له وإرشاد وتوييهه
فيقدّ ر  ،والذي ال يصل من املريدين ينقسموٍ إى قسمي:
قسم يض اللوم عىل الشيخ :فياتهم الشايخ أناه أ هياتم باه أو أٍ الشايخ اري
ٌ -1
مؤهل للرتبية ،وهذا شوٍ الكساى ناقيص الرتبية واألدب.
و ّ
إٍ هذ الكلمة تشهد عىل قائلها أنه كاذب نااق

 ،ألٍ فيهاا تزكّيا ًة لنفساه عاىل

حساااب شاايخه ،وهااذ هااي العلااة التااي منعتااه ماان الوصااو  .وهااي دليا ٌل عااىل إدانتااه
بالنق

 ،ولو كاٍ هذا املريد عند أدنى فهم لكتاب اهلل لقرأ قوله تعاى :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ

[القص

 .]56 :فالنبي  إمام املربي واملزكي ،ومهام

بلغ مقام العار باهلل ال يصل أٍ يكوٍ نقط ًة يف بحر النبي حممد  ،فهذا النبي العظايم
املقام أ يستط أٍ هيدي أقربا  ،ال لانق

فياه حاشاا  ،بال ألدام هام أ يريادوا أٍ

هيتدوا ،واستحبوا العمى عىل ا د  .فالشيخ املري وإٍ اتا اهلل قوة تزكية ،هو عبدٌ أوالً
واخر ًا هلل ،فقد يريد هداية إنساٍ ال يريد اهلل هدايته ،فمن أين له أٍ هيديه؟!
 -2أما القسم الثا  :فهو املؤدب الذي تقادم با بط أو وقاف يف مكاناه ،فينساب
النق

لنفسه دوٍ شيخه ،باهتام نفسه بتقصري يف أوراد وّاعته وعبادته..
وهذا هو احلو ألٍ الشيخ ر ّبى ري من السالكي فوصالوا إى املعرفاة ،فاالنق

إذ ًا يف السال ال يف شيخه.
وليعلم املريد أنه من يط الشيخ وينفذ األوامر ال بدّ له أٍ يصل ،ولكن علياه أٍ
يصّب قلي ً
ال وإٍ توخر الفت  ،وستنكشف أنوار املعرفة له إٍ شا اهلل تعاى.
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و ّ
إٍ االتباع بال تطبياو ال يقادم الساال يف السالوك خطاوة ،وكال مرياد يرايا
نفسااه يعلاام أنااه مقصا ارلو نظرنااا يف املصااال الدنيويااة أو الدراسااة العلميااة لوياادنا أٍ
التلميذ إذا أ يتاب ويطبو كالم مدرسه ال ينج أبد ًا.
أهيا املريد اعلم أٍ املوفو ال يقف عىل احلدود اخلطرية ،وإنام يكوٍ بعيد ًا عن احلدّ
بمسافة أماٍ ،فابتعد عن حدود ا و  ،واعلم أٍ الذي يتب هوا ال يصال أباد ًا ،فاوّ
شيخ بكل ما يومرك به من األوامر اخلفيفة؛ حتى تكوٍ أه ً
ال لتطبيو األوامر اخلطارية
العظيمة املوصلة للمراد.
أهيا السال  :جيب علي التسليم واالتباع لتصل إى مارادك ،واعلام أٍ الانق
أمر ِّمس َّل ٌم به عند أهال السالوك ،خاذ الادوا ثام داوم علياه ثام
دائ ًام من السال  ،وهذا ٌ
اصّب ثم إذا أ تنتف راي الطبيب.
إذٍ :القضية قضية صدق م الشيخ يف السلوك ،فناز الشيخ عن الانق

واهتام

نفس من قلب  ،ال تتظاهر بذل أدب ًا وجماملة أمام الشيخ واإلخواٍ فإٍ اهلل عاأ ال
وأخفى.
 )6ومن أدب املريد مع شيخه :أال يكون هنده داللٌ هلو الشيت؛ فلإنّ ذ للك يُلمّلع املر يلد
مبخنلفة أمر الشيت
ومرباى ،والرتبيااة تعنااي أٍ هناااك عالقااة
إٍ املدرسااة الرتبويااة تتااولف ماان ماارب َّ
ومعاملة بي املري واملربى ،والرتبية ترقية ،ويد الشايخ جياب أٍ تتادخل يف كال صاغرية
وكبرية من شؤوٍ املريد.
واملرباى ،ااذ
املحباة ،والساالوك كلااه حااب بااي املااري
َّ
وماان مقتضاايات الرتبيااةّ :
األساباب بصال يف السالوك لابع

الساالكي أحيانا ًا
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ٌ مان الادال  ،وذلا لعاادة

دواف كام سايوال .إٍ الادال عاىل الشايخ ماذموم يف كال أحوالاه ،ما أٍ هنااك دوافا
للدال فيها

من العذر .وهناك من السالكي من يتدلل عىل الشيخ ،والشايخ يقبال

منه هذا الدال ألمر يريد الشيخ ،فا إذا رأيات ذلا أهيا ا الساال فا ال تعارتض عليا
بنفس  ،أصل سلوك وذكرك وّاعت وحمبت وأدب  ،واعلم أٍ الشيخ قاد ِّياد ّلل
املريد ويفت له جماالً لذل من باب الرتبية لعلمه بخفايا املريد.
نماوذا ماان دال صااحاي عااىل رساو اهلل  :كاااٍ نعاايامٍ األنصاااري ياادور يف
أسواق املدينة ،فإذا دخل السوق ّرفة من رّب أو فاكهة أو اري ذلا اشارتا فوهادا
للنبي  ،وكاٍ فقري ًا ،فإذا كاٍ من اخر النهار؛ را إى النبي  ومعاه صااحب احلاو،
فيقو  :يا نبي اهلل! أعط هذا حقه من ثمن كذا وكذا ،فيقو له النبي  « :و بــا هديتــط
إلينا يا نعيامن؟!» فيقو  :والذي بعث باحلو؛ ما معي قليال وال كثاري ،ولقاد رأيتاه فلام
تطب نفيس أٍ أيوز وأدعه أو يشرتيه أحد فيوكله قبال رساو اهلل  ،قاا  :فيضاح
رسو اهلل  ويومر له بدف حو الريل إليه.

()1

قرصاوا ِّهاددوا ،قاا تعااى:
بينام نر اخرين ال ِّيقبل مانهم إال األدب ويف حاا ّ
ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ

احلجرات]2 :

 بن دوافع الدالل:ِّ -1حساان أحااوا السااال الروحيااة :كااوٍ يكااوٍ لااه ساالوك مسااتقيم ،ورابطااة
روحية بالشيخ متميزة ،وتقد ٌم يف السلوك ،فذل كله يدفعه للدال عىل الشايخ ،وهاذا
نق ٌ عند السال ال كام  .وباو الشيخ عاالا هاذا الانق

( )1املجالسة ويواهر العلم (.)115/3
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 ،ويف حاا اساتمر هاذا

الدال قد يتطاو السال يف إسا ة األدب م الشيخ مما برمه الكثري الكثري من العطا
اإل ي ،وهذا حدث وبدث كثري ًا م املتقدمي يف السلوك.
اعلم أهيا املريد أ ٍّ السال الصادق حاله ال يتغري م الشيخ من أو قدم يضعها
يف السلوك إى أٍ يصال ،وهاذا األدب هاو الاذي ير ّقياه ،أماا التطااو والادال فيضا ار
بالسال كثري ًا ،وأقل الرضر أٍ يتوقف يف مكانه يف السالوك ،وأعظام الضا ارر أٍ يرتاد
عن السلوك كله ،وهذا األمر نسبي يعود للسال وحاله ونسبة دالله ،ويعاود أيضا ًا إى
عفو اهلل ورمحته.
والوايب عىل السال حي تتحسن أحواله أٍ يزداد تواضع ًا وأدبا ًا ما الشايخ،
وجيب عىل املريد أٍ ينسى كل أحواله عندما جيلس م الشيخ ،وعند ذل ال يتدلل عىل
الشيخ.
 -2شدة املحبة :وهذا الداف ليس بمل املريد ،فاملحبة قد هتت هيباة املحباوب
فتدف السال إى الدال  ،فيظهر عليه أثر  ،كالتوخر عن حضور الادررس أو الزياادة يف
املزا م الشيخ ،فعىل السال احلذر من ذل .
 -3حسد األقراٍ مان اإلخاواٍ :عنادما يار الساال املتقادمي مان إخواناه يف
السلوك وير نفسه عايز ًا عن إدراكهم فيحسدهم ،وحتى ِّيغطاي هاذا احلساد و ِّيظهار
أمام اإلخواٍ أٍ مقامه فوق مقامهم ،وأٍ (البساط أمحدي) م الشيخ ،فيقاوم بالادال
عىل الشيخ ،وهذا دال مصطن وليس حقيقي ،وهو من قواّ السلوك.
 -4الدال عىل اهلل :إٍ من السالكي مان يكاوٍ لاه دال عاىل اهلل ،وهاذا باداف
حا خايف يد ًا ،فاحذر أهيا السال أٍ تقلد فتهل .

116

اعلم أخي السال أٍ الدال ليس إسا ة أدب بمعنا الكامل ،فقد يكوٍ ِّاملاد َّلل
له حا ٌ
وىص باه .فالاذي هيما أال تكاوٍ أنات ذا دال عاىل الشايخ
ر
خايف أو يكوٍ ِّم ً
لكي ال تتوقف يف السلوك.
إذٍ :األصل أال تفرض دالل ولو صارت عارف ًا بااهلل ،بال تعامال ما شايخ
وكون مريد يف أو السلوك.
 )7ومن أدب املريد مع شيخه :أن جييدد بأن يكون لكنه قريبنً من بنب الشيت رجنء أن
يقوم بنخلدمة بشك ٍ كنم  ،وليننل أكد قدر ممكن من نظرات الشيت
يليا ًا
أسلفنا أٍ خوخة أي بكر  كانت مقابل باب النبي  متام ًا ،ويظهر ذلا
ّ
إى اليوم ،وحت ًام أ يكن ذل صدف ًة وإنام كااٍ بقصاد مان أي بكار  ،ليناا أكاّب قادر
ممكن من نظرات معلمه ومرشد وحبيبه املصطفى .
 فوائد السكنى قريب ًا بن الشيخ -1حصو كثرة اخلدمة :وثمرة اخلدمة الصادقة حصو الثاواب اجلزيال ونيال
الرضا .فعن ربيعة بن كعب األسلمي قا  :كنت أبيت م رسو اهلل  ،فوتيته بوضوئه
اجلنا اة ،فقاااا  « :وغـــري
وحايتاااه ،فقاااا ط« :ســـ » فقلااات :أساااول مرافقتا ا يف ّ
الس ود» .ويف احلادي كفايا ٌة
ذلك؟»قلت :هو ذاك ،فقا  « :عنّي عىل نفسك بكثرة ّ
()1

عن رشحنا ملعنى اخلدمة ،فانظر أهيا السال إى أين أوصلته خدمة النبي .
 -2التعا ّارض لنظاارات الشاايخ :فا ربام نظاار ٌة تغماار وتنفعااه يف ساالوكه أكثاار ماان
جماهدته أربعي سنة ،ويف ذل قصة صادقة؛ يرو عن الشيخ إمري كال ِّ -
شايخ شايخ

( )1أخريااه أمحااد ( ،5٩/4رقاام ،)16628 :ومساالم ( ،353/1رقاام ،)48٩ :وأبااو داود ( ،35/2رقاام:
 ،)1320والنسائى ( ،22٧/2رقم ،)1138 :وأخريه أيضا :أبو عوانة ( ،4٩٩/1رقم.)1861 :
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الطريقة النقشبندية حممد األوييس البخاري قدرس اهلل ّ مها -أنّه كاٍ يف شابابه يشاتغل
فمر س ّيدنا ّ
مار ًة هاو وأصاحابه بحلباة املصاارعة،
السا ّاميس ّ
حممد باباا ّ
الشيخ ّ
باملصارعةّ ،
فوقف عند  ،فقا أحد املريدين يف نفسه :كياف يقاف ّ
الشايخ وينظار إى هاذ البدعاة؟
فالتفت ّ
الشيخ مكاشف ًا وقا

ٌ
مّ :
كثاري مان
إٍ من بي هؤال
ريل ينتف بّبكة صاحبته ٌ

النّارس ،وينالوٍ به أرف الدّ ريات ،فونا أريد صيد  ،ويف أثنا (املباراة) حانت مان إماري
ّ
كال نظر ٌة إى ّ
الشايخ فتبعاه إماري كاال حتاّ ى
الشيخ فانجذب يف احلا إليه ،فانصار
الشيخ دار ول ّقنه ّ
وصل دار  ،فودخله ّ
الذكر وع ّلمه ال ّطريقة وقا له :اآلٍ أنت ولدي،
فالزم صحبة ّ
ثم صار خليفته!
الشيخ عرشين سنةّ ،
وحدثنا الشيخ رمضاٍ

-حفظه اهلل -قا  :كنات يف خدماة شايخنا مار ًة ألكثار

من أربع ًا وعرشين ساعة أ أنم أو أقعد ساعة واحدة ،فبلغ اجلهد حتى أ كدت أساقط
عىل األرض ،وإذ ي أتفايو بشيخنا ،نظر إ ّط نظر ًة وتبسم قائالً( :أتعبنااك معناا ياا شايخ
رمضاااٍ) ثاام تاااب ّريقااه ..وإذا بكاال تعبااي يضاامحل ،وأعااود إى نشاااّي بعااد تل ا
النظرة ،وكو قمت من نوم ّويل مري  ،ثم تابعت بعدها العمل إى ما شا اهلل.
إ ٍّ االنتفاع بالنظرات ال يكوٍ إال من أهال االساتعداد أو املحباي ،وإال لاو كااٍ
اجلمي ينتف بالنظرة لكاٍ أبو يهل أوى النارس انتفاع ًا بنظرات النبي  ،لكناّ ه أ يكان
يعتقد بالنبي  كنبي مرسل ،ولو اعتقد النتف وامن.
حي الشيخ :وقد حدثني الشيخ بشاري
 -3التعرض للتجليات اإل ية النازلة عىل ّ
البا قدرس ّ قا  :كانات يدّ تاه مان مريادات الشايخ عيساى الكاردي قادرس ّ ،
وبعاد وفاااة شاايخها باوكثر ماان عشا ارين سانة زار الشاايخ أمااي كفتاارو -خليفااة الشاايخ

( )1رمضاٍ ديب (1٩20م )........ -أحد أكّب خلفا الشيخ أمحد كفتارو -رمحه اهلل.
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عيسى -بيت الشيخ بشري البا  ،وكاٍ الشيخ بشاري الباا ياار يدتاه ،وأ تعلام يدتاه
بالزيارة ،ويف اليوم التاط سولت يريادا :هل كاٍ عندكم أحد يف األمس؟ قالوا :ال .ثم
سولت حفيدها الشيخ بشري البا فقا ِ :
يتحارك
وأ تسولي؟ قالت :منذ عشارين سنة أ
ّ
وكوٍ نور ًا ّ
ّ
حل باملكاٍ ،وبدأ قلباي ُيفاو بالاذكر اهلل...
قلبي بالذكر ،وباألمس شعرت
اهلل ...اهلل ...اهلل !...فقا  :كاٍ عندنا الشيخ أمي كفتارو قدرس ّ سبحاٍ اهلل!..
 -4حصو املزياد مان العلام واملعرفاة :وهاذا مان ثمارات الصاحبة واملالزماة،
فالقريب املصاحب يسم من شيخه احلكم والوصايا ...فيزداد علمه.
 -5معرفااة ماانهج الشاايخ العلماايّ :
عاماة
إٍ حمااارضات الشاايوخ النظريااة تكااوٍ ّ
ِ
متنوعة املذاهب واملشارب ،وتناسب ّ
أماا صاحبة الشايخ فإداا
كل الطبقاات املساتمعةّ ،
متّثل مذهب الشيخ وما ري عند من األحكام والسلوك.
 )8ومن أدب املريد مع شيخه :أن يصحّ هدده بينه وبني اهلل تعنىل كلّمن ص له فيور بأال
خينلف شيخه يف ك من يشري به هليه
هذا األدب من أهم اآلداب التي جيب عىل املريد مراعاهتااّ ،
فاإٍ يف خمالفا ة املرياد
لشيخه رضر عظيم ،وهو عالمة عىل أٍ املريد ال يزا صاحب هو أ يتحرر من هوا
بعد .والنهي عن خمالفة ما أشار به الشيخ عليه ليس ما أمر به ،فاإٍ ّاعاة األمار
ال ُيتلف فيها اثناٍ .ومثا ذل  :كوٍ يسو السال ِّ الشيخ عن أمر ،ف ِّي ِ
ظها ِّر لاه الشايخ
رص به ،فيلزم السال الصادق عدم فعل هذا األمر.
عدم الرضا دوٍ أٍ ِّي ّ
ليست املشكلة يف السال أٍ ُِّيالف أوامر شيخه ،لوضوحه ويالئاه با ا(إفعل أو
ال تفعل) ،ولكن املشكلة بوٍ ُيالف إشارات شيخه ليس األمار والنهاي .و ّ
إٍ الساال

119

خري له أال ِّجيالس الشيخ ،وأٍ يبتعد عنه ،فاإٍ ذلا
الذي ُِّيالف الشيخ باألمر والنهي ٌ
أسلم لدينه ،وهو ليس أه ً
ال للسلوك أبد ًا.
ّ
إٍ السال ما دام صاحب هو فالبد له من واعل من خارا نفسه ،فا ال يمكان
للسال أٍ يعل نفسه إذا كاٍ صاحب هو  ،فا دور الشايخ املرشاد اخلااط مان ا او ،
والذي يطلب مصلحة مريد هو الوعل واإلرشاد ذا السال الضعيف.
واعلم أهيا السال أنّه ال يويد شايخ مارب ياومر املرياد باومر أو إشاارة لصااحله
مازو ٌر و اري حقيقاي،
الشخيص ،ويف حا ظهر ذل من شيخ د ّ عىل أٍ ذلا الشايخ َّ
فالشيخ احلقيقي ال يومر املريد إال بام فيه مصالحة املرياد؛ ولاو كااٍ األمار عاىل حسااب
مصلحة الشيخ.
سباب خمالفة املريد لشيخط:
 -1ا و الذي اليزا يف قلب السال  :فإذا كاٍ أمر الشيخ فيه إزعاا للنفس،
ّ
فإٍ الشيخ -نظر ًا لضعف املريد -يشري إليه إشار ًة وال يومر أو ينها بشكل مبارش.
 -2عدم ثقة السال بالشيخ :وهاي املصايبة الكاّب  ،واألوى ا ذا الساال أال
ِّجيالس الشيخ حرص ًا عىل دينه ،فإذا كانت إساا ة الظان بااملؤمن ال جتاوز فكياف بورثاة
رسو اهلل ؟! فيجب علي أهيا السال أٍ تثو بالشيخ أكثر مان ثقتا بنفسا  ،ثاو
بالشيخ ثق ًة عميا  ،وال تكن ثقت كام أسلفنا إال بعد فرتة من االلتزام وانطبااق صافات
الشيخ احلقيقي عىل شيخ وبعد االستخارة سابعة أياام ،فليسات الثقاة بمجارد اللقاا
بالشيخ.
ناي عانهم يف اآلخارة،
ني عان إخواناه يف الادنيا و ر
اعلم أهيا السال أ ٍّ الشيخ ر
وميس الظن بالشيخ مري

مرض ًا ال يريى شفاؤ  .والقراٍ الكاريم ّ
علام الشايوخ أٍ
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جيتنبوا تعرضهم لسو ظن النارس هبم ،فجمي األنبيا كاانوا يقولاوٍ ألقاوامهم :ﮋ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﮊ [الشااااعرا  .]10٩ :وكااااذل يقولااااوٍ:
ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ

[يس]21 :

وقد ِّعرضت عاىل النباي 

الزعامة واملا والنسا فرفضها وقا (( :يا عم لو و عت الشــمي يف يمينــي والقمــر يف
يساري با تركت هذا األبر حتى ي هره اهلل تعاىل و هلك يف طلبط)).

()1

ّ
إٍ رضيبة االنتفاع من الشيخ املري هي االستسالم والطاعة له ،فالسال املوفاو
مناور ،وهاو
يط ّبو كالم الشيخ بكل صدق وإقبا  ،العتقااد أٍ الشايخ صااحب قلاب ّ
ملهم من اهلل ،فيتب أمر .
 -3ضعف إيامٍ السال  :وقد يكوٍ السال ضعيف ًا أمام نفسه ف ِّيخالف الشيخ،
ال عناد ًا وال عدم ثقة وإنام ضعف ًا أمام نفسه.
ومن ضعف إيامٍ السال  :ما يظهر من بع

السالكي مان اخاتالقهم األعاذار

ليخالفوا أمر شيوخهم ،ويستشهدوٍ بقو النبي  (( :نتم علم بأبر دنياكم)).

()2

اعلم أهيا السال أ ٍّ عادة الشيوخ عادم التادخل يف مصاال الادنيا ،أماا األماور
العامة كالسفر والزواا والرشاكة وإٍ ّ
تدخل الشيخ فيتدخل خلوفه من تادهور أحاوا
السال  ،وليس للشيخ مصلحة بدنيا املريد ،ولكن مصلحته بسلوكه وكل ما يتعلو باه،
ففي حا أ ّثرت الدنيا عىل السلوك تدخل الشيخ ل ِّينقذ السال  ،فافهم.

( )1دالئل النبوة للبيهقي )63/2( :رقم (.)4٩5
( )2صحي مسلم ( )62٧٧وأخريه البزار ( ،152/3رقم .)٩3٧
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 )9ومن أدب املريد مع شيخه :أال يكيم هنه شيئنً من أ واله الظنهرة والبنطنة ،وال يغيّر
من قيقيدن؛ تعجيالً ثصول الشفنء له
هذا األدب السلوكي هو ملان أراد مان الساالكي أٍ يعاالج نقائصاه ،وذلا أل ٍّ
دور الشيخ م السال كدور الطبيب م املري

 ،فكام أنه ال ينبغي للماري

أٍ يكاتم

اسن أو أأ ،وإٍ كتم أو ّري
عن الطبيب شيً ًا من أكل أو رشب أو شيً ًا مما يشعر به من ّ
فاتته فرصة الشافا  ،كاذل املرياد ما شايخه ،ال ينبغاي أٍ يكاتم شايً ًا مان أحوالاه أو
بر شيً ًا منها عن حقيقتها ،وإال فاتته فرصة الشفا مان
مناماته ورؤا عن شيخه ،أو ّ
العلياة يف حاا كاتم عان شايخه أحوالاه
أمراضه القلبية ،أو فاتاه االرتقاا إى املقاماات ّ
احلسنة.
والسال ال يكتفي بمجرد اعتقاد يف الشايخ ،فيقاو  :علام شايخي ّيف يكفيناي،
فإٍ ذل يهل بالسلوك ،بل يعرض عىل الشايخ أحوالاه مجيعهاا كاوٍ الشايخ ال يعار
شيً ًا .نعم إٍ من الشيوخ من ِّيطلعهام اهلل عاىل دقاائو أحاوا إخاوادم ،ومانهم مان ال
ِّيطلعهم إال عىل القليل ،وم ذل يلزم السال العرض وعدم الكتم.
قااا اإلمااام الشااعرا قاادرس ّ ( :إذا سااول أسااتاذك عاان

ماان أحوالا

الباّنة فويبه عىل الفور من ري تفكر ،فإٍ الشيخ إنام يريد أٍ يعلم مقام الثابت ل ،
وتكتّم عن ذل إرادة إهيام شيخ أن يف مقام أعاىل مان مقاما  ،فيحصال باذل
التلبيس عىل شيخ وتق يف الغف لنفس  ،وقد أخّب الشيخ عيل املرصفي رمحه اهلل
عيل شيخي العهد بو ال أخالفه وال أكتم عنه شيً ًا ما ن أماري ،فكنات ال
فقا  :ملا أخذ ّ
اكل وال أرشب وال أنام حتى أستوذٍ شيخي).
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قا الشيخ أبو حممد الكتاا رمحاه اهلل( :ماا ثقال مرياد عاىل قلاب شايخ إال لعلاة
باملريد أخفاها عن الشيخ).
قا أحد العارفي( :احذر أهيا املريد الصادق إذا بعت نفس لشايخ أٍ ختفاي
باي وصادق باورك لاه يف بيعا ه ،وإذا كاذب وكاتم
عنه شيً ًا من عيوب  ،فاإٍ الباائ إذا ّ
حمقت بركة بيعه).
اعلم أهيا املريد ّ
أٍ الشايخ لايس إ ا ًا يعلام كال
مكتوب ًا يف كتب بع

عان املرياد؛ كاام وياد ذلا

الصوفية املبالغي ،إنام الشيخ عبدٌ يطلعه اهلل عىل كثري مان أحاوا

مريد القريب منه ويفوته الكثري أيض ًا.
بن سباب كتامن السالك حوالط عن شيخط:
 -1احليا من الشيخ :وذل يف حا كانت أحوا السال خمزية ،كفوات صالة
الفجر ،وميله إى النظر إى النسا و ري ذل ...
 -2التواض  :وذل يف حا كانت أحوا املريد حسنة أو متميزة ،فإنه ال ير ب
بإخبار شيخه تواضع ًا يف نفسه وأمام شيخه.
ال لسلوكه .ويف ّ
 -3اإلمها  :وذل يف حا كاٍ السال مهم ً
كل هذ األساباب
دليل عىل ّ
و ريها السال الكاتم خمطي .ويف السنة النبوية املطهرة ٌ
كل ما ذكرنا :عن أي
أمامة قا  :أٍ فتى شاب ًا أتى النبي  فقاا  :ياا رساو اهلل ائاذٍ ط بالزناا ،فوقبال القاوم
عليه فزيرو وقالوا :مه..مه ..فقا ُ (( :دن ُط)) فدنا منه قريب ًا ،قاا  :فجلاس ،قاا :
(( حتبـــط ألبـــك؟)) قاااا  :ال واهلل؛ يعلناااي اهلل فااادا ك ،قاااا (( :وال النـــاس نبونـــط
ألبهاهتم)) قا  (( :فتحبط البنتك؟)) قا  :ال واهلل ياا رساو اهلل؛ يعلناي اهلل فادا ك،
قا (( :وال الناس نبونط لبناهتم)) قا  (( :فتحبط ألختك؟)) قاا  :ال واهلل؛ يعلناي
اهلل فدا ك ،قا (( :وال الناس نبونط ألخواهتم)) قا  (( :فتحبــط لعمتــك؟)) قاا ال
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واهلل؛ يعلنااي اهلل فاادا ك ،قااا (( :وال النــاس نبونــط لعامهتــم)) قااا  (( : :فتحبــط
خلالتك؟)) قا  :ال واهلل يعلني اهلل فدا ك ،قا (( :وال الناس نبونط خلــاالهتم)) قاا :
فوض يد عليه وقا (( :اللهم اغفر ذنبط وطهر قلبط وحصن فرءط)) فلم يكن بعد ذلا
الفتى يلتفت إى

رضه عىل الطبيب األعظم  ملا شفا اهلل تعاى.
 .فلو أ ي ْع ْ
()1

 )10ومن أدب املريد مع شيخه :أال يفع مع الشيت شيئنً يو ش قلب الشيت منه ،فإن اهلل
تعنىل يغضب لغضب الشيت ويرضو لرضنه
ّ
إٍ عالقة املريد م شيخه اية يف الرقة والدقة واحلذر ،وهي مبن ّية عاىل العاّفاة
احلب يف اهلل،
املمزوية با يبة .والشيوخ العارفوٍ كتل ٌة من العاّفة الربانية القائمة عىل
ّ
فليحذر املريد أٍ جير قلوهبم بوفعا ال ترضيهم ،فيثور اهلل م ممن اذ قلاوهبم ألدام
أولياؤ وأحبابه ،ففي احلدي القديس :بن آذى يل ولي ًا فقد استح حماربتي .
ّ
يفار قلا ب شايخه بإدخا ا السا ارور
واملريد املوفو من باو
بكل ما يملا أٍ ّ
عليه ،فإٍ من فعل ذل كافو اهلل تعاى وكسب رضا الشيخ وهو باب رضا اهلل تعاى.
وقد كاٍ الصحابة الكرام  يبذلوٍ ما يملكوٍ من أيال إدخاا السا ارور عاىل
قلب النبي  ،ومن ذل  :ماا ورد عان سايدنا عمار  حيانام سام أٍ النباي ّ 
ّلاو
نسا قا  :فدخلت عىل رسو اهلل  فإذا هاو مضا طج عاىل رماا حصاري لايس بيناه
وبينه فراش قد أثر الرما بجنبه ،متكً ًا عىل وسادة من أدم حشوها ليف ،فسلمت عليه
ثم قلت وأنا قائم :يا رسو اهلل أّلقت نسا ك؟ فرفا إط بصا ار فقاا (( :ال)) ،فقلات:
اهلل أكّب ،ثم قلت وأنا قائم أستونس :يا رسو اهلل لو رأيتني وكناا معشا ار قاريف نغلاب

( )1روا أمحد يف املسند ( ،)22265وروا البيهقي يف الشعب ،)362/4( :رقم.)5415( :
( )2أخريه أمحد ( ،)26236( )256/6وأبو نعيم ( ،)5/1وابن عساكر (.)2٧٧/3٧
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النسا فلام قدمنا املدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم ،فتبسم النبي  ،ثم قلت :يا رسو اهلل
لو رأيتني ودخلات عاىل حفصاة فقلات اا وال يغرنا أٍ كانات يارتا أوضاو منا
وأحب إى النبي  يريد عائشة فتبسم النبي  مر ًة أخر  ،فجلست حي رأيته تبسم
وليعلم املريد أنّه ليس ملا يريض الشيوخ ويسخطهم تع ّلو بالادنيا ،إناام

()1

ورهام

وحزدم يتعلو باآلخرة ،إال النازر اليسري كام سيوال...
م ّا يدخ الرسور عىل قلوب الشيوخ:
 -1حسن أحوا إخوادم الروحية والعلمية والدعويا ةّ :
فاإٍ ذلا يفار قلاب
الشيخ ،ألنّه ير ثمرة عمله ويهاد يف الدعوة وتربية املريدين ،ويريو من اهلل القبو .
 -2انتشار الدعوة وا داية بي املسلمي.
 -3أخبار انتصار املسلمي هنا وهناك.
 -4دخو

ري املسلمي يف اإلسالم.

 -5عودة املرتدين عن السلوك إى السلوك ...و ري ذل .
ما يدخ احلنن عىل قلوب الشيوخ
 -1سو أحوا إخوادم الروحية والعلمية والدعوية.
 -2رؤية وسامع أخبار انتشار الفسوق بي املسلمي.
 -3أخبار انتشار النفاق يف قلوب بع

أهل العلم.

 -4أخبار تس ّلط الكفار عىل بلد من بالد املسلمي وقتل أهلهاا وتشا اريد أّفا اا
واملسارس بحرمة دينها.
 -5ارتداد بع

املريدين عن السلوك وختلفهم عن حضور جمالس السلوك.

( )1روا البخاري (.)48٩5
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 )11و من أدب املريد مع شيخه :أن يعيقد أنّ أدبه مع شيخه هو هنوان أدبه مع ربّه ،فال
ينبغي له من دام يف بداينت السلوك أن يقب هلو هبندةٍ إال بإذن شيخه
قد ِّيفهم هذا األدب ً
خطو من ضعا الفهم وقصريي النظر فيقولوٍّ :
إٍ الشايخ
يض نفسه موض اإلله ،ويدعو مريديه إى اإلرشاك باهلل تعاى! حاشا أٍ يكوٍ ما يظا ّن
أولً  ،فام مراد الشيخ إالّ وصل قلاب املرياد بااهلل وحاد وحماو األ ياار مناه ،وإٍ أو
دررس يعلمااه الشاايخ للمريااد أٍ يقااو افتتااا كا ّال عماال دينا ي ودنيااوي( :إ ااي أناات
مقصودي ورضاك مطلوي).
يرباوا املرياد عاىل األدب أوالً،
ومراد أهل التصو والسلوك من هذا األدب أٍ ّ
ثم القيام بالعبادة م األدب ،ليكوٍ املرياد مقباوالً عناد اهلل  ،إذ ال تقبال عباادة دوٍ
أدب ،أو ال يكوٍ ا يدو  ،فالصالة مث ً
ال أدهبا اخلشوع والذكر ،فمن فل يف صاالته
أو أ يشعر بذله بي يدي ر ّبه فيها فقاد أساا صاالته ،وأدب القاراٍ تاد ّبر والعمال باه،
فمن قرأ دوٍ تدبر أو قرأ وأ يعمل به فقد أسا ....إلخ.
قا اإلمام الشعرا قدرس ّ ّ ( :
مترٍ عىل
إٍ مرتبة الشيخ بالنسبة للمريد مرتبة ّ
كمه املريد م شيخه ال يص له فعله م ربه
ب ْ
األدب قبل معاملته هلل  ،فكل أدب أ ِّ ْ
املقرب إليه؟
 .)وكيف يص ّ أدبه م اهلل وهو ال يزا ال يتقن األدب م عبد اهلل ّ
فالسال الصادق هو الذي يستوذٍ شيخه حتى يف ّاعته لربه ،وال يعني هذا ّ
أٍ
الشيخ قد ينها عن العبادة والتقرب إى اهلل  ،ولكن الشايخ يويهاه إى أدب العباادة
قبل العبادة ،كام أسلفنا ليكوٍ مقبوالً عند اهلل.
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ومثا ذل :
بج إال بإذٍ شيخهّ ،
فإٍ معرفة األدب م رب البيات مقدماة عاىل احلاج
 -1أال ّ
إى البيت وعىل معرفة أدب البيت ،و اية أمر من بج بال إذٍ شيخه إسا ته
األدب م اهلل يف بيته ،واإلحلاد يف احلرم ولع ّله يسقط من عي ر ّبه.
 -2أٍ يسكت عن الذكر إذا أسكت الشايخ اجلامعاة يف جملاس الاذكر لينتقال إى
املوعظة واإلرشاد ،فليس له بعد ذل أٍ يذكر اهلل بلسانه ،وال مان أٍ يستمر عىل
مومور بدوامه.
الذكر بقلبه ،بل هو
ٌ
 -3أال يتكدر السال إذا أقامه الشيخ يف خدمة وقت حضور جمالس الذكر ،فإٍ
الشيخ إنام يستعمله فيام يرا خري ًا له من سائر الويو .
واعلم أهيا السال أٍ معرفة األمور التي يق هبا الفات رايعاة إى الشايخ ال إى
أهال الشايخ
السال  ،وكم من املريدين من ال يفات علايهم إال مان بااب اخلدماة ،فا إذا ّ
املريد ليش من اخلدمة (للشايخ أو اإلخاواٍ أو الادعوة عموما ًا) ِّعادّ ذلا مان يزيال
النعمة ،وعليه أٍ ُيل

نيته يف ذل .

 -4أال برض جملس فالٍ العاأ أو الواعل إذا داا شايخه عان حضاور  ،وذلا
ّ
أمي عليه يف كل
ألٍ شيخه ٌ

يرقيه أو يوقفه أو ّ
يؤخر .

وليس مراد الشيخ من هذا األدب إال املحافظة عىل شخصاية املرياد املبتادئ مان
اخللط ،فقد يكوٍ العاأ املادررس اري أهال علا ًام أو حااالً أو سالوك ًا...وملّا يصاري املرياد
ال لطلااب العلاام فا ّ
مااؤه ً
اإٍ الشاايخ هااو ماان ياادف املريااد إى حلقااات العلااام لينهاال ماان
علومهم.
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 -5أال يقرأ القراٍ بعوض من الدنيا -وإٍ كاٍ ذل يائز ًا بالرشع -ألٍ الشيخ
إنام يومر بالرتقي ،وقرا ة القراٍ بالعوض ال ترق فيها عند أهل السلوك.
قا اإلمام الشعرا قدرس ّ ( :املريد الصادق م شيخه كامليت م مغساله ال
كالم وال حركة ،وال يقدر ينطو باي يدياه مان هيبتاه ،وال يادخل وال ُيارا وال ُياالط
أحد ًا وال يشتغل بعلم وال قراٍ وال ذكر إالّ بإذنه).
ونكرر دائ ًام ّ
أٍ كل هذ اآلداب خاصة بالشيخ املرشد الكامل العار باهلل ،ليس
م من هو دونه من العلام العاملي والشيوخ ري الكاملي روحي ًا.
 )12ومن أدب املريد مع شيخه :أال يشرك مع شيخه أ داً من الننس يف احملبة ،لكي يأمن
تغري اهيقنده فيه
ّ
إٍ كل من ّلب الوصو إى مقامات الريا بغري حمبة شيخ فقد أخطو السلوك.
وجيب أٍ نعلم ّ
أٍ الشيوخ يميزوٍ بي املبتدئ واملتقدّ م واملنتهي يف السلوك.
باب إال شايخهّ ،
وإٍ حمباة األشاياخ ال
ّبا املبتــدئ :فاال ينبغاي لاه أٍ جياالس أو ّ
تسام أٍ يشارك هبا شيً ًاّ ،
وإٍ هذا احلب يف املريد هو الذي يقد يف قلبه نور اإلياامٍ،
كام قد احلب اإلياامٍ يف قلاوب أصاحاب رساو اهلل  ،إٍ املرياد يف مرحلاة املبتادئ
ِّتبنى شخصيته اإليامنية ،وال ينبغي للبنا السليم إال أٍ يكوٍ مهندسه واحد ًا.
وإٍ ابتعاد املريد عن سو شيخه يبعد عن ق ّطاع السلوك من العلام ري املزكاة
يغاريوا عقيادة الساال
نفوسهم ،الذين يطعنوٍ يف الشيوخ املرب ّي حساد ًا ،يريادوٍ أٍ ّ
جتا شيخه .إذٍ :املريد املبتدئ يف حالة محاية من األمراض السارية.
ّبا املتقدم يف السلوك :فيؤذٍ له بمجالسة بعا
معي.
128

الشايوخ واالنتفااع مانهم بقادر

يرض
ّبا املنتهي :فيصري أمري نفسه ،يفعل ما يشا ال ّ

.

ولاايعلم السااال أٍ ماان ِّبادد املراحاال الااثالث هااو الشاايخ لا يس السااال  .ويف
املراحل مجيعها تبقى حمبة الشيخ هي املحبة األوى يف القلب بعد حمبة رسو اهلل .
خريطة احلب يف القلب
املريد املوفو من جيعل حمبة اهلل وساط قلباه ،وجيعال حمباة رساو اهلل  واألنبياا
حميطة هبا ،وحمبة شيخه حميطة بمحبة األنبيا  ،وحمباة األولياا وصااحلي املاؤمني خلاف
ذل  ،وحمبة األهل والولد عىل قرشة قلبه ،وما سو ذل ال مكاٍ له أبد ًا.
 )13ومن أدب املريد مع شيخه :أن يكثر من شكر اهلل تعنىل ال ي مجعه بله ،وال يلي فلت
لشيء من الدنين بعد ذلك ،فإن يف معرفة الشيت لريي الدنين وابلرة
يقو اهلل سابحانه وتعااى:

ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ [إبااراهيم]34 :

فاال

يمكن إحصا نعم اهلل  عموم ًا وعىل املؤمن خصوص ًا.
والنعم الرئيسية ثالث عىل الرتتيب الزمني:
 نعمة اإلجياد - .نعمة اإلمداد - .ونعمة اإلرشاد.واألخرية أ ّم النعم اإل ياة ورأساها ،وها ي وحاي اهلل إى اإلنسااٍ ،وإرسا اله إلياه
األنبيا ليد ّلو عىل ّريو احلو وسعادته يف الدنيا واآلخرة .ومن بعد األنبياا العاارفوٍ
باهلل :وهم أفضل النعم عىل اإلنساٍ ملن عر كيف ينتفا مانهم ،وإٍ املخاذو مان ال
ينتف منهم ،وم عميو األسف أٍ نر املسلمي اليوم يبلغوٍ مليار وثالثامئاة ملياوٍ،
ليس منهم منتف ٌ من مرشد كامل ِّيعلمه الكتااب واحلكماة ويزكياه! إال مان رحام ري،
لاام ُيا
وقليل قليل ماا هام .ف ّ

اهلل مؤمنا ًا باوٍ جيمعاه بعاار بااهلل أو وط مان أوليائاه،

فيصب من مجلة إخوانه وخدامه فليعلم أٍ هذا اختصايف عظيم يد ًا من اهلل له.
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إذٍ :فاملريااد املوفااو الااذي ال ينف ا عاان شااكر اهلل تعاااى عااىل ايتامعااه بشاايخه
وصحبته له.
إٍ كثري ًا من املسلمي ال يعتقدوٍ ّ
أٍ التزام العار بااهلل واياب ،فارت الواحاد
منهم يصوم ويصيل ويظن نفسه مسلم ويقو  :ماا ط وللشايخ؟ فايظن أٍ االلتازام عناد
عار باهلل زيادة نافلة أو سنة أو مان مكماالت الادين ،وال يعلام أٍ هاذا االلتازام هاو
الفارض األسااايس ،وأٍ اإلياامٍ احلقيقااي ال يصا إال هبااذا االلتازام .فا ال يعار ّعاام
اإليامٍ إال من ايتم م عار باهلل وأحبه ،ومن عاش احلالتي يدرك هذ النعماة باي
املري ما عرفت ري.
ما كاٍ عليه وما صار إليه ،وحاله يقو  :لوال ّ
اعلم أهيا السال أٍ معرفة الشيوخ وصحبتهم هي ِّأوى الانعم وأعظمهاا ،وهاي
ملن أراد اهلل أٍ يرمحه ويدخلاه اجلناة ،قاا تعااى :ﮋ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ [األنعام،]122 :

فام معنى الصيام والصالة والتعبد إٍ أ متكنه معرفة االستغراق يف الشهود؟
يتاذوق معاا اإلياامٍ بادوٍ صاحبة املاري؟ وكياف بصال عاىل املعرفاة
وكيف
ّ
احلقيقة التي هي إرشاق النور يف القلب إذا أ يصحب؟ وهذا موالناا خالاد النقشابندي
أثر يف بنا
كاٍ قبل معرفة شيخه عاأ العراق األو ؛ ولكنه أ يكن له مرشوع دعوة وال ٌ
اإلسالم وال معرف ٌة باهلل ،فصار بصحبة الشيخ ما صار.
فاألدب يقو  :إذا كااٍ املرياد فقاري ًا وأكرماه اهلل بمحباة وصاحبة العاارفي ،فاال
ينبغي له أٍ يصف نفسه بالفقر ،حتاى ولاو فقاد ماا يوكال؛ ألٍ اهلل تعااى أ ناا بصاحبة
أوليائه ،وهي خري من الدنيا وما فيها ،وليعتقد ّ
أٍ معرفته بشيخه هي نا احلقيقي.
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أ ّما إذا كاٍ املريد ني ًا فال ينبغي أٍ جيعل نا يشغله عان شايخه ،وإال فاام عار
نعمة اهلل.
كثري من السالكي كاٍ سبب ناهم إرشاد الشايخ ام يف أماور
من يهة أخر ٌ :
باي ذلا النباي
دنياهم بعد أٍ كانوا فقرا  ،فللشيوخ يدٌ كذل يف إ نا مريدهيم ،وقد ّ
لألنصار(( :

 فقا

ءدكم عالة فأغناكم اهلل يب)).

وليذكر كل سال كيف وفقه اهلل ومجعه بشيخه ،فإٍ ّ
لكال مرياد قصاة خارقاة يف
ذل .
 )14ومن أدب املريد مع شيخه :أال يرى نفسه يسيغين هن هلم شيخه الربنني ،ولو صنر
املريد من مشنيت اإللالم
ما أعظم هذا األدب الذي اعتمد وأمج عليه أبنا السلوك :وهاو اعتقااد املرياد
الصادق أنّه ال يستطي يف حا من األحوا أٍ يستغني عان تربياة شايخه وعلماه بااهلل،
ّ
فإٍ العارفي باهلل تعاى مالحظاوٍ مان اهلل تعااى ،وتلا العناياة تاورثهم علا ًام لا دن ّي ًا ال
ِّب َّصل من كتاب أو جتربة ،وإٍ ّريو األوليا عطا ٌ خايف زائد عىل علوم الظااهر ،فاام
صحب عاأ ٌ مشايخ القوم إال ازداد علمه نور ًا عىل نور ،فالعاقل من اختذ لاه شايخ ًا ،وأ
يكتف بام عند من علم الظاهر.
ب العلام باإذٍ
ثام أتبعهاا ّلا ِّ
إٍ املريد الذي سل عىل ياد شايخه بالرتبياة أوالًّ ،
شيخه ال ُِّيشى عليه من التعاط عىل شيخه واالنفصا عنه ،ولك ّن اخلطر ّملاا ياوال املرياد
إى الشيخ عامل ًا أو ّالب علم ،فإنّه ما إٍ ِّيشتهر بي العامة حتى يشعر بونّه اساتغنى عان
شيخه.
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قا اإلماام الشاعرا ِّقادرس

( :ولاو أٍ العااأ أتاى إى العاارفي خالصا ًا مان

العلل واألمراض ألوصلو إى حرضة اهلل يف حلظة ،ولكنه أتاهم بعلل وأمراض ظاهرة
وباّنااة ماان دعااو العلاام ،وحمبااة الاادنيا وشااهواهتا ،وباّنااه مملااو ماان احلسااد واملكاار
واخلداع واحلقد ،والغف و ري ذل  ،فلذل أمرو بعالا ذل ليتطهر منه).
واعلم أهيا املريد :ما نظر مريد إى شيخه بعي توقري ووداد إال كاٍ ساالك ًا سابيل
حو ورشاد ،واملريد يعيف ويموت عاىل مائادة شايخه فقاري ًا إى إرشااد ولاو كااٍ عااأ
زمانه وكاٍ شيخه عامي ًا بالنسبة له ،وهذا ما درا عليه أهل السلوك.
يرو ّ
أٍ اإلمام النووي رمحه اهلل كاٍ يدخل عىل شيخه الشيخ ياسي املزين رمحه
اهلل يف اية التواض  ،ويسام مناه إرشااد  ،وقاد أرشاد الشايخ وكااٍ شاا ّب ًا أ يتجااوز
اخلامسة واألربعاي إى إعاادة ماا اساتعار مان الكتاب إى أصاحاهبا والتوياه إى بلاد ،
ففعل النووي رمحه اهلل ،فامت يف بلد فور وصوله ودفن فيها بري الذمة .وكذل كااٍ
اإلمام ابن دقيو العيد رمحه اهلل عاأ القارٍ السااب ا جاري يادخل عاىل شايخه يف اياة
التواض ويض عاممته عىل األرض .وعىل مثل ذلا كااٍ اإلماام السايوّي والعاز بان
عبد السالم وابن حجر والقائد صال الدين األيوي و ريهم رمحهم اهلل مجيع ًا.
أهيا املريد سوا كنات عاملا ًا أم عاميا ًا؛ احفا ل كال ماا تسامعه مان شايخ ولاو أ
تفهمه حا السامع ،فإٍ قلم قلب شيخ ربام كتب يف قلب ماا ال تفهام أنات معناا يف
احلا لتفهم معنا يف املستقبل ،فاحتفل به حتى جيي أوانهّ ،
فإٍ الشيخ احلقيقي املرشاد
الكامل ال يتكلم إال باحلو بإذٍ اهلل تعاى ،كيف ال وهو حجة اهلل يف زمانه!
وإذا صحت نسبت من شيخ كاٍ توثري باإلمداد في أكثر من تاوثري أذكاارك
ومجي أعامل  ،وإذا صدقت ات عي أستاذك ومربي .
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وكاٍ الشيخ أمحد كفتاارو ِّقادرس

ال يفات علياه بيشا إال قاا ( :هاذا بّبكاة

شيخي لقد قدّ مت ّ
كل ماط لشيخي ،وخدم ِّته بجسدي اللياط ال أنام أبد ًا رياا رضاا ،
عيل يف الشارق والغرب).
واحلمد هلل كاٍ املردود من فضل اهلل ما فت اهلل ّ
يقو اإلمام الشعرا رمحه اهلل( :حكم مدد األستاذ حكم حبة وضاعها يف أرض
قبو تلميذ ثم سقاها بتفهمه وتوييد  ،فمهام ظهر من التلميذ أو عناه فهاو مان ثمارات
تل احلبة ونتائجها ،وإٍ كثرت فإنام هي مل لغاررس احلباة يف أرض حمال اساتحقاقه،
فكل ما ظهر من التلميذ من رشد وصال فإنام هو يف احلقيقة حو ألستاذ  ،فليحذر أٍ
يظن يف نفسه أنه ظفر بيش أ يظفر به أستاذ ).
 )15ومن أدب املريد مع شيخه :أال حيدّث نفسه مبفنرقيه وأال ييسنه هبجره
ّ
إٍ الثبااات عااىل اإليااامٍ يتقدمااه الثبااات عااىل صااحبة أهاال اإليااامٍ ماان العااارفي
يعرفوٍ القلوب باهلل ،وشاهد
والصاحلي ،وأصل معرفة اهلل هو معرفة الصاحلي الذين ّ
ذلاا

قولااه تعاااى :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ

]11٩

فقد أنز ا اهلل  عىل النبي  بعد ايات توباة الثالثاة الاذين ختلفاوا عان صاحبة

[التوبااة:

النبي  يف زوة تبوك ،فاملع ّية للصاحلي هي التي تثبت القلب عىل حمبة اهلل وذكر  ،وملا
معرض ًا يف كل حلظاة للرياوع
ُيلو القلب من حمبة الصاحلي يصب فار ًا من كل خريّ ،
عن احلو.
ّ
إٍ أو ما يبذ الشيطاٍ يهد يف إبعاد السال عان شايخه ،ألٍ وياود الشايخ
الشايطاٍ الساال يف الزناا ورشب اخلمار ّ
ِّ
ٌ
يتوبا ه
أماٍ للساال  ،ولاو أوقا
فاإٍ الشايخ ّ
ويصل حاله م ر ّبه ،ولكن يف حا خلاو املاؤمن مان الشايخ فاال توباة وال دضاة مان
إٍ الساال إذا حادّ ث نفساه باالنقطااع عان الشايخّ ،
الغفلةّ .
فاإٍ هاذا بداياة اخلاذالٍ،
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فحدي النفس مقدمة للعمل والتنفيذ ،فإذا كاٍ السال موفق ًا تاب ويدّ د العهاد عاىل
الصحبة.
ٌ
ريل من قمة يبال وزلقات
مثا تردي حا السال الذي يرتك شيخه؛ إذا نز
ريله ،فإنّه يصري خال دقيقتي أسفل الوادي مك ّ ًا وال عودة إى القمة بعد ذل .
فعىل السال أٍ يتمس بشيخه أكثر من متساكه باووالد ومالاه ،فا إٍ ف ْقادهم ال
خ اٍ فيه بل إذا صّب رب األير ،أما إذا خ

السال شيخه خ

دينا ه ،وهاو أ اىل

ما يمل اإلنساٍ.
بن سباب وقوع ن ّية بفارقة الشيخ يف القلب:
 -1ضاعف املحبااة :وهااو أكاّب األسااباب ،فلااو ّ
أٍ السااال حمبتاه كاملااة مااا ّ
فكار
رضة
باملقاّعة .فام دام احلب يف قلب املريد فهو يف أماٍ .وسبب ضعف املحباة؛ دخاو
ّ
حاب الادنيا أو حمباة إنسااٍ منكار عاىل شايخه ،وقاد
إى القلب ،و الب ًا ما تكوٍ الضارة ّ
يكوٍ املنكر من إخواٍ الشيخ ،فال ختلو حلقة من حلقات الشيوخ من مفسد.
 -2ضعف االعتقاد بوالية الشيخ بعد صحته :االعتقاد هو الذي يرقي السال ،
فإذا ضعف االعتقاد بالشيخ بعد االعتقاد بصلة شيخه باهلل وبمقامه العاط وق يف نفسه
املقاّعة.
ومن أسباب ضعف االعتقااد؛ ا ارتار املرياد بعلماه ،السايام إذا كااٍ يااه ً
ثام
ال ّ
تع ّلم حتى صار عامل ًا أو مدرسا ًا يف اجلامعاة ،وقاد يكاوٍ شايخه لايس لا ه تلا الدرياة
العلميةّ ،
وملاا كااٍ للماربي جتااوزات نساب ّية حمادودة ملصالحة الرتبياة خمالفاة ملاا يتعلماه
ّالب العلم يف املنهج األكاديمي ،يصري السال املتعلم ياد ّقو كاالم شايخه وتصا ارفاته
معرتض ًا عليها ،ولو صّب قلي ً
ال لرأ ثمرات تصارفات شيخه وبركات تربيته.
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ومن أسباب ضعف االعتقاد :وسوسة الشايطاٍ للمرياد باوٍ شايخه صاار باب
الدنيا لتصار تصارفه الشيخ ،كوٍ يعدّ د الشيخ يف الزويات ،وقاد يكاوٍ الشايخ ،قاد
عدّ د لعذر رشعي -كمارض يف الزوياة يمنعهاا الفاراش -ال لقضاا شاهوة كاام يفعلاه
اليوم كثري من العلام املِّدّ عي للصال .
إٍ ضااعف االعتقاااد بالشاايخ لاايس لااه دوا إال جمالسا ة إخااواٍ الشاايخ املحبااي،
وبمجالستهم تعود حمبة الشيخ واالعتقاد به من يديد.
وليس من الرضورة أٍ يستمر كل من يدخل حلقات الشيوخ م شيوخهم هناك
من يصاحب الشيخ أربعي سنة ثم يرتك شيخه .وقد ورد عن بع

من كاٍ من

الصحابة ثم ارتدوا عن اإلسالم ك ّله ،وقد وكانوا مان كتاّ اب الاوحي ،وكاذل حصال
لبعضهم بعد وفاة النبي  ،كلهم كانوا يعتقدوٍ أنه رسو اهلل!
قاا الشاايخ أمحاد كفتااارو قادرس ّ ( :ماان دخال إى حلقااة الشايخ أماارد ًا لاايس
ثم تويف عىل املحبة والعهد،
ثم شاب شعر  ،وما زا خملص ًا لشيخه مؤدب ًاّ ،
بويهه شعر ّ
فهي كرامة أكرمه اهلل هبا من ِعداد كرامات األوليا ).

ومن خذالٍ السال  :أال يباط بمقاّعة الشيخ له ،كوٍ يعرض بويهه عناه ،فلاو
كاٍ السال صادق ًا ال ينام الليل حتى يستعيد رضا الشيخ.
يقو الشيخ حممد وفا قدرس

( :كل مريد هجار أساتاذ وأ يتاوثر مان ذلا ،

وأ يشتو إليه ،وأ يبادر لتطييب خاّر عليه ،فقد مقته اهلل ومكر به).
ودر ٌة يتيم ٌة ،ولو يعلم
اعلم يا أخي املريد أ ٍّ الشيخ احلقيقي عمل ٌة نادر ٌة ويوهر ٌة ّ
املريد ما يف قلب الشيخ من حرصه عليه لبكى املريد عىل قلة وفائه م شيخه.
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و ّ
إٍ الشيخ احلقيقي ليس له مان دنيااك واخرتا ساو أٍ تصاب مؤمنا ًا كامال
اإليامٍ .و ّ
إٍ الشيخ يسهر الليل يدعو ملريد ويتويه إليه بروحانيته ،فهل يدري املريد؟
يقو اإلمام الشعرا قدرس ّ ( :علي أهيا املريد التقيد بإشارة شيخ  ،فلًن
تسري قدم ًا واحد ًا عىل أثر قدم شيخ أحسن ل من مًة ألف فرسخ تسريها هبواك ،ال
ينبغي ملريد أٍ يفارق شيخه وال خدمته حتى يعاين السلوك ،ذوق ًا ال علا ًام ،فاال يقنا با ا
(سمعت و ِّرويت) ،وإنام يقو  :شهدت ورأيت).
 )16ومن أدب املريد مع شيخه :أال ييعبه يف تربييه بأن يكون مسيعنً مليعنً لك من يلأمره
به ،وال يقول له( :لِمَ) قط  ،فقد أمجع األشينخ هلو أن ك مريد قنل لشيخه (لِمَ) ال يفل يف السلوك
إٍ السلوك كلها أدب وتودياب ،فمان تاودب ما شايخه ،تاودب ما حضا ارة اهلل
تعاى ،ومن أسا األدب م شيخه أسا األدب م حرضة اهلل تعاى ،كم من السالكي
من ال بمل إال اسم السال وال حقيقة لسلوكه بسبب سو أدبه.
قا اإلمام الشعرا قادرس ّ ( :ال جتالساوا الشايخ إال باودب ،فقاد أساا قاوم
األدب م الشيخ فمقتوا وحمي اسمهم من ديواٍ أهل اإلرادة).
فمن أعظم اآلداب :عادم إتعااب الشايخ بالرتبياة :وذلا بإمهاا أوامار وتارك
العمل بوصايا  ،وليس املراد بإتعاب الشايخ تعباه يف ختلاي

املرياد مان ضاعف إرادتاه

وضااعفه أمااام نفسا ه ووقوعااه يف اخلطااو قهاار ًا ،وإنااام اإلتعاااب للشاايخ بإمهااا السااال
الساالوك وعاادم مباالتااه باااألعام  .وإٍ ماان السااالكي ماان يبلااغ مبلااغ الكااام بااو ع
األوقات لصدقه م شيخه ،فال يشعر الشيخ بتعب يف تربيته ،ويفتخر الشيخ به ،فلايس
املريد من يفتخر بشيخه ،وإنام املريد من افتخر شيخه به.
 بن عالبات صدق املريد بع شيخط:136

 -1أال بويه إى تصاري أمر أو دي ،ال سيام بحرضة من لايس مان الساالكي،
بل يفهم من الرمز واإلشارة.
 -2أٍ يصّب عىل يفائه ،فإنه ربام امتحنه برتك ما بب يريد به اخلري ،ليكوٍ حم ً
ال
أل ار  ،ومطلع ًا ألنوار .
 -3أال يعارضه ،فربام ِّمن املريد من الزيادة يف املقامات أليل قوله لشايخه ( ِأ)،
فإنه ذنب عند أهل السلوك وال يشعر به ريهم.
 -4ال ينبغي لاه أٍ يكلاف شايخه بمكاشافته بعيوباه؛ ألٍ األشاياخ ِّمنا ا ّزهوٍ يف
كشفهم عن االّالع عىل العورات.
 -5أال ُيا النارس إذا أمر شيخه عاىل املاأل باومر فياه

مان الانق

يف نظار

النارس ،فكل مريد ُيا من النارس عىل حساب معصية شيخه فهو كاذب يف صحبته
ِ
ب له يف تربيته.
ِّم ْتع ٌ
طلب حمبتهم.
 -6ال يطالب الشيخ بمحبته ،فإٍ الشيوخ هم من ِّت ِّ
قا اإلمام الشعرا قدرس ّ ( :تطالبوٍ الشيخ بوٍ يكوٍ خاّر معكم!؟ بال
ّالبوا أنفسكم بوٍ يكوٍ الشيخ يف خااّركم ،فعاىل مقادار ماا يكاوٍ عنادكم تكوناوٍ
عند ؛ ألٍ مهتاه مصا اروفة إى حضا ارة احلاو تعااى ال إلايكم ،فاملرياد هاو الاذي يتعلاو
بشيخه ،ال أٍ شيخه يتعلو به).
اعلم أهيا السال أ ٍّ ّ
كل من يتعب شيخه اباتال اهلل تعااى بغفلاة القلاب وخدماة
النسا  ،وذل لغرية اهلل  عىل أصفيائهّ .
ماذنب ،مان حيا لاو
وإٍ من يتعب شايخه
ٌ
ا الشيخ الطاقة والزمن يف ري من السالكي خلرا منه اخلري.
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خري ًا :احاذر أهياا الساال بعاد قرا تا هاذا األدب أٍ يتالعاب با الشايطاٍ
خري ل  .فإٍ اإلتعاب للشيخ كام أسالفنا
فيقو ل  :أنت
ٌ
متعب لشيخ  ،انفصل عنه ٌ
هو بمعاندة الشيخ أو رمي أوامر ووصايا عىل األرض والالمبااالة بالسالوك ،ولايس
اإلتعاب عملية الرتبية ،فافهم.
 )17ملن أدب املر يلد مللع شليخه :أال ييج سللس ه للو لصو صلينته ر صلنً ه للو اهي قللنده
بشيخه ،وأن حيفظ ألراره الظنهرة و البنطنة يف نل كشفت له
برش كسائر البرش له خصوصياته يف الطعام والرشاب والنوم والنكا ،
إٍ الشيخ ٌ
ال بب -كسائر النارس -أٍ يطل عليها أحد ،فكيف والشيخ يف مقام الرتبية؟ واّاالع
املريد عىل بع

تل اخلصوصيات رباام نقصات حرماة شايخه يف قلباه جلهلاه باوحوا

ال ِّك ّمل ومعرفة مشاهدهم.
إٍ املريد من صحب شيخه كام يصحب النارس امللوك ،وأنشدوا:
إذا صاااااااااحبت امللاااااااااوك فاااااااااالبس

ماااااااان التااااااا َّاوقي أيااااااا َّال ملاااااااابس

وادخااااااااال إذا دخلااااااااات أعماااااااااى

واخاااااااارا إذا خرياااااااات أخااااااااررس

يتجسس قط عىل حا وال حركة وال سكوٍ ،وال يقف لاه
فال يص للسال أٍ
ّ
عىل نوم وال ّعاام وال رشاب وال سال مان يناباة ،وال أٍ يبادأ شايخه بالساؤا عان
يوكله هو وعياله يف ذل الوقت بخال ما ليس برضوري.
ولو كاٍ الداف للتجسس حب االقتدا والتويس ،فإٍ القدوة حق ًا هي النصويف
الصحيحة الواردة عن النبي املعصوم  ،والتي يب ّلغها الشيخ إلخوانه.
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ويف حا ِّك ِشف للسال

من خصوصيات الشيخ املاذكورة عماد ًا أو ساهو ًا

فال جيوز له كشفها لإلخواٍ أبد ًا ،كوٍ يقاو  :زرت الشايخ الياوم فويدتاه خاريا ًا مان
سل ينابة -يعر ذل من عالمة ظهرت له.-
واملريد البد أٍ يعتقاد أٍ ناوم شايخه وأكلاه ونكاحاه خاري وأفضال مان عبادتاه؛
الختال النوايا واملقاصد .وليعلم املريد أٍ من كاٍ ال ير من شيخه إالّ ويه برشيته
فقد خاب سعيه ،وال يزيد ما كشفه له مان احلاو املباي إال إعراضا ًا وتكا ذيب ًا ،فللشايخ
ويه ربا سو الويه الظاهر.
ومن مجلة ما جيب إخفااؤ مان خصوصايات الشايخ :عباداتاه اخلاصاة وكراماتاه
التي أخفاها عن النارس ،ففي حا ِّكشفت للمريد ال جيوز له كشفها للنارس ،وإٍ كانات
من األحوا الكاملية ،ال سيام للمنكرين من أعدا السلوك؛ لًال يقعوا يف الشيخ.
 )18ومن أدب املريد مع شيخه :أال يصحبه مبلك نفسٍ أو منل ،ب يرى نفسه مُلْكنً لشيخه
ييصلرف فيدن كيف يشنء
هذا األدب خايف يد ًا عند أهل السلوك وال يقو عليه إال ِّك َّم ِّل السالكي.
إٍ هذا األدب ال هيوٍ إال عىل من أحب الشيخ حب الفنا  ،وعر مقام الشايخ
الروحي عند اهلل .
ّ
إٍ املريد الصادق من يعتّب نفسه ِّم ْلك ًا لشايخه ،رقيقا ًا مان أرقائاه ،خادما ًا لاه هاو
وأوالد  ،فلو أمر الشيخ بالعكو عىل بابه وترك جتارته وعملاه ودراساته ،لفعال دوٍ
أي تذمر وإحراا.
ّ
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وإٍ املريد الصادق من جيد نفسه ال يمل شيً ًا ،وإنام كل ما يمل مل ٌ لشيخه،
يفرغ بيته له وينام هو يف خيماة والشايخ لاه عادة بيا وت ملاا وياد حريا ًا يف
فلو أمر أٍ ّ
ذل  ،ولو أمر الشيخ أٍ يرتك عند سيارته لرتكها وأ يسوله شيً ًا ،العتقاد أدا ملكه.
وليحذر السال أٍ يتكدر من شيخه إذا عمل املريد له ّعام ًا ودعا فلم برض ،
أو عمل له ثوب ًا فلم يلبسه ،فإٍ ماا املريادين مكارو لألشاياخ يف اصاطالحهم ،إال إذا
صار املريد ير نفسه وماله لشيخه.
باجلملة :ال ير السال نفسه أنه كافو أستاذ أبد ًا ولو خدماه ألاف عاام ،وأنفاو
عليه األلو من املا  ،ولايس عجبا ًا ذلا  ،فاإٍ ماا يعطاي الشايخ مان سالوك وتقاويم
وهداية بإذٍ اهلل تعاى ال يتناسب أبد ًا م ما يقدم املريد من بر وخدمة ،وأين خري الادنيا
من خري اآلخرة؟!
وليعلم املريد أٍ كال ماا ذكار لايس خاريا ًا عان الشا اريعة ،بال هاو عاي سالوك
الصحابة املقربي للنبي  متام ًا ،وإلي الشاهد :عن أي سعيد اخلدري  :أٍ رساو
اهلل  يلس عىل املنّب فقا (( :إن عبد ًا خريه اهلل بــني ن يؤتيــط بــن زهــرة الــدنيا بــا شــاه
وبني با عنده فاختار با عنده)) فبكى أبو بكر  وقا  :فديناك بآبائناا وأمهاتناا ،فعجبناا
له وقا النارس :انظروا إى هاذا الشايخُ ،ياّب رساو اهلل  عان عباد خاري اهلل باي أٍ
يؤتيه من زهرة الدنيا وبي ما عند وهو يقو  :فديناك بآبائنا وأمهاتنا ،فكاٍ رساو اهلل
املخري ،وكاٍ أبو بكر هو أعلمنا به ،وقا رسو اهلل (( :إن بن بن الناس عــ:
 هو ّ
يف صحبتط وبالط با بكر ،ولو كنــت بتخــذ ًا خلــي ً
ال بــن بتــي الختــذت بــا بكــر إال خلــة
اإلسالم ،ال يبقني يف املس د خوخة إال خوخة يب بكر

( )1روا البخاري ( )141٧ /3رقم (.)36٩1
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اعلم أهيا السال أٍ الشيوخ ال يطلبوٍ من املريد ّ
كل ذل أو حتى يز ًا منه إال
عىل سبيل خدمة الدعوة وليس شيخ ًا من يطلب ذل لنفسه أبد ًا.
فاخلدمة :إنام هي حلفل وقت الشيخ ليصارفه يف خدماة الادعوة ،فهال يصال أٍ
يرص الشيخ وقته الثمي لصال رشا الفجل والبندورة!
وكذل املا يكوٍ بي يدي الشيخ لإلنفاق عىل الادعوة والضايو والساالكي
املسافرين ،وال بد للشيخ -إٍ أراد اإلنتاا يف جما الادعوة -أٍ يتفارغ لاذل  ،ويكفياه
إخوانه مؤونة بيته وأوالد وضيوفه بكل راحة و ور.
أهيا الساال  :إٍ أ يطلاب الشايخ منا شايً ًا مماا ذكرناا؛ عليا أٍ تعتقاد بعادم
أهل ّيت  ،فإٍ ذلا أصال لقلبا  ،واعلام أناه لاو ّلاب وامتنعات أو ويادت حريا ًا
لكت.
 )19و من أدب املريد مع شيخه :أال يعيقد بننقلنهه هن تربية وإمداد شيخه بعد موته،
وال يعين ه ا اليغننؤه هن الشيت اثي
هااذا األدب ماان اآلداب الذوقيااة املحضااة التااي يتااذوقها م ان مااات شاايخه ماان
السالكي الصادقي .وقا سيد عيل بن وفاا -رمحاه اهلل( :إيااك أهياا املرياد أٍ تقاف ما
ظاهر شيخ  ،بل ِّاخرق إى شهود قلبه ،وانظر ما هو فيه تعر مقامه).
إٍ القاعدة العامة عند أهل السلوك تقو ( :مان صادق يف اإلرادة ما الشايخ ال
بتاا إى االياتامع بجسامه بال يكفياه التوياه إلياه بالقلاب ،ولكان إٍ حصال للمرياد
اجلم بي الصورتي فهو أكمل) .لكن هذ القاعادة تصادق ملان ملا شافافية روحياة
وصدق ًا بالغ ًا ليست لكل السالكي .ومن الشيوخ من ينتف به مريد الصادق بعد موته
أكثر من انتفاعه به حاا حياتاه ،ألٍ أروا الشايوخ يف حاا احليااة مساجونة يف قفا
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اجلسد إى حد ما ،ال تستطي جتاوز ولكن عناد املاوت تتحارر مان اجلساد ك ّليا ًا فيا زداد
نشاّها يف تربية القلوب .ودليل ذل

يف قولاه تعااى :ﮋ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮊ

[املطففي.]21-18:

وما ورد عن عبد اهلل بن كعب بن مال قا  :ملا حرضت كعب ًا الوفاة أتتاه أم برشا
ابن الّبا فقالت :إٍ لقيت ابني فوقرئه مني السالم ،فقا  :فر اهلل ل يا أم بارا نحان
أشغل من ذل  ،فقالت :أما سمعت رساو اهلل  يقاو (( :إن نســمة املــؤبن ترســح يف
اجلنة حيث شاهت ،وإن نسمة الكافر يف س ّ ني)) .قا  :بىل ،قالت :فهو ذل .

()1

إٍ كثري ًا من السالكي يروٍ شيوخهم بكشف صادق ال خيااط بضا اروٍ معهام
حلو الذكر والعلم التي كانوا يرتبعوٍ عليها يف حياهتم .وبعضهم من يسم هاتفا ًا مان
شيخه بدثه من قّب  ،يومر وينها  ،أو يرا يف رؤيا صادقة يرشد إى صحبة شيخ اخر.
ولك ّن كثري ًا من السالكي ُيدعوٍ هبذا األدب ،فيظنوٍ ّ
أٍ حضورهم عند قباور
شيوخهم الذين ماتوا أو شيوخ التصو عموم ًا لذكر اهلل يغنيهم عن البح عن شايخ
حااي؛ ينطااووٍ ااات يناحااه إلرشااادهم وتسااليكهم ،ويساااعدهم عااىل هااذا اخلااداع
كشوفات خيالية ال حقيقية اصل م.
قد يقو قائل :مادام املدار عىل الشيخ احلي فام فائدة الشيخ امليت؟
فاجلواب :إٍ دور الشيخ امليت؛ اإلرشاد العاام للاذين صافت أرواحهام وكانات
عىل استعداد تام لاللتقا الروحي ،أما الشيخ احلاي فهاو املرشاد املباارش املتااب لسالوك
املريد ،وبياٍ ذل يف هذ القصة:

( )1مسند عبد بن محيد (.)15٧1( )454/1
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حدّ ث األستاذ أبو اخلري الصباغ -حفظاه اهلل تعا اى -فقاا  :كنات يف شاباي أزور
مقام أحد الشيوخ العارفي ألنا من بركاته ،وبينام مر ًة كنت يف حرضته إذ فيت عيني
وأنا أقرأ القراٍ ،فرأيت الشيخ يف الرؤيا يقو ط :يا بناي ماا تفعال هناا؟ قلات :أتباارك
بكم يا سيدي ،فقا ط :يا بناي أناا كنات بركا ًة ألهال زماا  ،اذهاب إى شايخ زمانا !
فانتبهت دوٍ أٍ أتدبر وصية الشيخ ،وبعد أيام قليلة حصلت ط الرؤيا ذاهتا ،لكنه هاذ
املرة كاٍ بمل بيد عص ًا وقا ط :أما قلت ل اذهب إى شيخ زمانا ؟ ورفا العصاا
ليضاربني هباا ،ففاررت مناه وهاو يتبعناي بالعصاا -هاذا يف الرؤياا -إى أٍ وصالت إى
مسجد أي النور القديم ،ورأيت الشيخ أمحد كفتارو ِّقدرس

يادررس هنااك ،انتبهات
ّ

من الرؤيا فزع ًا ،وعىل الفور ذهبت إى مسجد أي النور القديم ،دخلت املسجد فرأيات
الشيخ أمحد كفتارو يقيم جملس ًا -وكاونني يف الرؤياا -يلسات يف املجلاس فقاا الشايخ
أمحد كفتارو قدرس

( :يا بني من ال يوتينا بشاراب الليماوٍ ناوال باه بعصاا الليماوٍ)

فعلمت حينها أٍ الشيخ أمحد هو صاحب الزماٍ.
 )20ومن أدب املريد مع شيخه :أن يكون غرضه فننينً يف اليينره ،وأال يأتي ضرته قطّ
إال بنلصدق ولو تكرر إتيننه ك يوم ألف مرة
أمج األشاياخ عاىل أٍ كال مرياد أ ُيلا

النياة يف اإلقاماة عناد شايخه للرتبياة،

ويلس لعلة أخر ال يفل يف السلوك أبد ًا ،ولو كاٍ شيخه من أكّب األوليا .
وكل مريد أقام عند شيخه أليل وظيفة أو أليل مصالحة دنيوياة فهاو خاائن ال
جيي منه

 ،ولو مك عند الشيخ ِّع ْمر نو .

( )1رحلة وفا م الوارث املحمدي الشيخ أمحد كفتارو (يف.)185:
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املراد بالصدق م الشيخ :صفا النية ،أي :الصاحبة أليال السالوك ،فيصاحب
الشيخ للرتبية فقط دوٍ علة أخر  ،من أكل أو رشب أو وظيفة ونحو ذل  ،فالشايوخ
باب إى اهلل .
ما هم إال ٌ
وعىل السال الثبات عىل الصحبة ولو يفا الشيخ املريد ،فام قا شيخ ملريد ياا
مها ِة ذلا املرياد
يطلب السلوك :اصّب يوما ًا أو ياومي أو سااعة ،إال ملاا يارا مان فتاور ّ
وسو أدبه ،ولو أنه رأ عند أدب ًا لبادر ألخذ العهد عليه.
إذٍ :ال ير السال اعتامد بعد اهلل إال عىل فضل شيخه ،وال وصو خري له إال
بواسطته.
قاا اإلمااام الشاعرا رمحااه اهلل( :مان ويااد مان شاايخه ضايق ًا وحريا ًا ومشااقة،
وويد نفسه نافرة مما يومر به أو ينها عناه ،فليصاّب ويوبا ًا إٍ أ يصال إى مقاام الرضاا
وانرشا الصدر ،وليسو اهلل تعاى كشف احلجاب حتاى يطلعاه احلاو تعااى عاىل ماراد
شيخه له).
وقا الشيخ عيل بن وفا قدرس ّ ( :قلب شيخ أهياا املرياد حضا ارة اهلل تعااى
وحواسه أبواهبا ،فمن تقرب إى حوارس شيخه بالقرب الشارعية املالئماة لاه فتحات لاه
أبواب تل احلرضة ،ومن أدب املريد أال يوال شيخه قط إال بن ّية أٍ هيتدي هبديه).
ولتوكيد ذل  :من أراد أٍ يدخل عىل شيخه ال بد له مان جتدياد النياة كاوٍ يقاو
منايي ًا اهلل تعاى( :إ ي أنت مقصودي ورضاك مطلوي) ولو تكرر دخوله كثري ًا بحكام
اخلدمة.
ّ
مقدرس ،وأٍ مالزمته لشيخه أفضل مان
إٍ ِّمعتقد املريد أٍ صحبة الشيخ ولقا
ٌ
سفر إى مكة ،ألٍ احلج والعمرة قد ال يقبالٍ ،ومها ال يعطياٍ السال اإليامٍ ،بل مها
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ثمرة وياود اإلياامٍ بالقلاب ،أماا صاحبة الشايوخ فإداا مدرساة بناا اإلياامٍ وصاناعة
اليقي .وليس ألحد أٍ يقو أٍ هذا القو ُِّيالف احلدي الرشيف :ال تُشــد الرحــال
إال إىل ثالثة بساءد ...فإٍ احلدي يريد ثواب األعام  ،فال مضاعفة لثواب األعاام
إال يف املسايد الثالثة املذكورة يف احلدي  ،ولكان مااذا لاو ساافر املاؤمن إى مكاة ثام أ
يتقباال اهلل منااه خللاال يف ّاعتااه أو إخالصااه؟ أمااا صااحبة الشاايوخ والساافر لاادخو
مدرستهم؛ فإٍ فيها تربية لقلوهبم عىل اإلخااليف هلل والعمال الصاحي الشا ارعي ،ثام
بعد ذل يومروٍ بالسفر إى مكة للحج والعمرة فيتقبل اهلل منهم و ِّيضاعف ثواهبم.
واعلم أهيا املريد أنه ما يا مريد إى حضارة أساتاذ بالصادق إال كااٍ مان أهلاه
وياز للشيخ كشف األ ار له.
ّ
إٍ سال الصدق ّ
يسخر للمريد شيخه ،وكم من املريدين الصادقي الذين ِّسخر
م الشيوخ من أماكن بعيدة ،من ذل  :حدثنا الشيخ بشري الرز حفظاه اهلل قاا  :حادثنا
الشيخ شاكر احلميص قدرس ّ  :أٍ شيخه أمر أٍ يوال دمشو ويقايم فيهاا حتاى يوتياه
عرفه باسمه أو وقت لقائه ،فبقاي الشايخ شااكر ِّقادرس
مريدٌ يوخذ عليه العهد ،وأ ِّي ّ
يف دمشو ثامٍ سنوات حتى أتا ذل املريد فوخذ عليه العهد وعاد إى مح

!!

 )21ومن أدب املريد مع شيخه :أن خيدم ملن قدّ مله ال شليت هل يله ملن إلوا نله؛ وإن كلنن
املُقَدَّم ميألراً هنه يف لقة الشيت أو أصغر منه لنّنً
قل من يعمل به من السالكي ،و ّ
هذا األدب ّ
قل أٍ ينجاو مناه ساال  ،والسابب؛
حسد األقراٍ الذي ّ
قل أٍ ُيلو من قلب سال أ ينتهي سلوكه.
فإذا ك ّلف الشيخ أحد املريدين يف أمر دين أو دنياا أو لتادريس علام أو وعال ،أو
تاما ًا باختياار
اختار ليكوٍ نقيب ًا عىل اإلخواٍ ،كاٍ عىل املريد الصادق أٍ يارىض رضا ًا ّ
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الشيخ ،ويعتقد أٍ الشيخ عىل صواب يف اختياار  ،ولاو كااٍ ّ
املكلاف يف العشا ارين مان
عمر والسالكوٍ يف الستي.
وإٍ من اعرتض عىل اختيار الشيخ أو ّعن يف الذي اختار الشايخ ،كوناه يعتقاد
تم نظر ًا منه ،أو ّ
ّ
أٍ شيخه خاائ ٌن لإلخاواٍ والادعوة،
أٍ شيخه ضعيف العقل وأنه هو أ ّ
أٍ شيخه صاحب هو يقدم مصلحته الشخصية عىل احلو ،أو ّ
أو ّ
أٍ شيخه ظاأ و اري
باّال ،حاشاا الشايوخ ال ِّك َّمال .ولايعلم املرياد أ ٍّ ّ
ٌ
كال
عاد باي املريادين ،وكال ذلا
منازعة للشيخ يف

فعله هو نق ٌ للعهد الذي أخذ عليه سابق ًا بالسم والطاعة.

َّ
املوكال،
رش هؤال املعرتضي الذين يشيعوٍ بي اإلخواٍ عدم صال ذل
وإٍ ّ
ولو كاٍ هذا املعرتض صادق ًا لفت إلخوانه باب األدب م الشيخ ،وأ لو عليهم باب
سو األدب معه ،فال يكوٍ مقدام ًا إلخوانه يف سو األدب م الشيخ مطلق ًا.
قا اإلمام الشعرا قدرس ّ ( :ماأ يعتقد املريد يف شيخه أنه يقادر -بعاوٍ اهلل
تعاى -عىل تدبري مملكة بو ها وإال فهو ناق

ٌ
وياهال بالشايخ ،ولاو كانات
االعتقااد

ويو املريدين مقبلة عىل حرضة رهبم ،الحرتموا كل من قدماه شايخه علايهم ،ولايعلم
املريد أٍ تعيي خليفاة للشايخ لايس مان ايتهااد الشايخ ،وإناام هاو اساتجابة إلشاارات
الغيااب أو إ امااات احلااو ،أو لرؤيااا صااادقة للنبااي  أو لشاايخ ماان شاايوخ السلساالة
العلية).
وينفضاوٍ عان السالوك،
كثري هم الذين ال يتبعوٍ من خ ّلفاه الشايخ ااحا ًة،
ّ
و ٌ
وذل لعدم اكتام تربيتهم ،وهذا ما شهدنا من كثري من سالكي زماننا ،أما من كملت
تربيته فإننا شهدنا منهم العجب ،من هؤال  :الشيخاٍ صابحي العاو وتوفياو اجلبااٍ

( )1يقصد سلسلة شيوخه إى رسو اهلل .
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رمحهام اهلل تعاى ،فقد صحبا الشيخ عيسى الكردي ثم الشيخ أمي الزملكاا قادّ رس اهلل
مها ،وناال من الثا اإليازة وأ ِّيعلِام أحد ًا بذل أبد ًا ،ثم صحبا الشيخ أمي كفتارو
ثم صحبا الشيخ أمحد كفتاارو قادرس اهلل

مها اّ ،
وملاا توفامهاا اهلل  وياد أبناؤمها ا يف

أ راضهم الشخصية إياز ًة ّ
لكال مانهام مان الشايخ أماي الزملكاا بكال ماا أيااز باه
شيخه الشيخ عيسى الكردي ،وأحرض األبنا اإليازتي إى الشيخ أمحد كفتاارو ِّقادرس
ففويي هبام وقا ( :رمحهام اهلل ،ما أعظم أدهبام !..كانا معي كمريدين صاغريين وأ
ُيّبا باإليازة أدب ًا) .فتومل!
وهكذا كاٍ الصحابة الذين رباهم النبي  وشهد م بذل  ،فقد عز عمر بان
وعي بدالً منه أبا عبيدة
اخلطاب خالد بن الوليد ريض اهلل عنهام يف أثنا زوة الريموكّ ،
بن اجلرا  ،فاستسلم خالد ألمار عمار متاما ًا ،وانتقال مان قائاد جلايف املسالمي إى
يندي فيه من عامة اجلنود ،ولو كاٍ صاحب هو ً لعمل هدنة م الروم وانقلاب عاىل
ّ
املدينة وقىض عىل عمر كام يفعل اليوم قواد اجليوش يف الدو .
أما تكليف الشيخ ألحد إخوانه بالتادريس أو الاوعل أو النقاباة فإداا ايتهادياة،
ليس بالرضورة أٍ تكوٍ دا ّلة عىل كام صاحبها ،وإنام هي من بااب الرتبياة للساالكي،
فوما املِّجاز فقد يكوٍ ناقص ًا فيشعر باملسؤولية ،فيصدق ويعمل عىل إصال نفسه ،وأما
الساالكوٍ فلِيماتحن الشايخ استسااالمهم ملان والهام علايهم وها و أقال مانهم قاادر ًا أو
السنّة :ك ّلف النبي  قبيل وفاته بيومي أسامة بان زياد  قائاد ًا عاىل
أحدث سن ًا .ويف ِّ
يايف أرسااله حلاارب الااروم ،ويف اجلايف كبااار الصااحابة وهااو ابان ساابعة عشااار ساانة!
وبحسب الظاهر كثري هم أحو منه بالقيادة سان ًا وهادي ًا وخاّب ًة عساكرية ،وما ذلا أ
يعرتض أحدٌ من الصحابة إال بع

املنافقي.
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 )22ومن أدب املريد مع شيخه :حتمّله شدة مننقشيه وتأنيبه وتعنيفه له برضوً وقبول تنم
وإن مل يعلمه ب نبه ،ومبندرته إىل مصنثة شيخه فور غضبه هليه
ّ
ومربااى ،وماان
مااري ّ
إٍ العالقااة بااي الشاايخ املرشااد الكاماال ومريااد عالقاا ة ّ
رضوريات الرتبية شدة املالم واملناقشة والتعنيف .ومن رضوريات املرياد املِّر َّباى قباو
الرتبية مهام كانت قاسية ،وسعادته هبا و ور بتعنيف شايخه لاه ألٍ ذلا مان أقاو
شم مناه رائحاة الصادق ،ولاو أ يكان صاادق ًا حمبا ًا لعاملاه معاملاة
األدلة عىل أٍ الشيخ ّ
األيانب من املالّفاة والرتحياب .واملرياد املوفاو يفار إذا ن ّقصاه شايخه باي إخواناه
وناقشه عىل النظرة واخلطرة والنقري والقطمري ،فإٍ ذل دليل عىل اعتنائه به وريائه لاه
اخلري والرتقي ،ولوال ذل لكاٍ أمهله كام أمهل من أ ير فيه خري ًا ،فليحاذر الساال أٍ
يقو  :إٍ ذل دليل عىل كراهة الشيخ ط.
حدثنا شيخنا العار باهلل الشيخ أمحد كفتارو قدرس ّ فقا :
(واهلل ما من خري أنا فيه من األحوا واملقاماات والنجاا العااملي يف الادعوة إال
بّبكة حبي لشايخي لايس إال ،لقاد قارأ الكثاريوٍ مثال ماا قارأت ولكناي زدهتام حباي
حب الفنا  ،واهلل كاٍ روحي وقلبي وحياال ،وكنت يف خدمتاه لاي ً
ال ودا ار ًا أناا
لشيخي ّ
وأهيل ،أ يق يوم ًا يف خاّري ري ما بب ،ما قلت له يوم ًاِ :
(أ) ،وقدمت لاه مااط ّ
كلاه
ومارة قارأت اخلاتم بسا ارعة عاىل اري
رضة أماي! ّ
ليشرتي بيت ًا ليتزوا بزوية ثانية هاي ّ
عادة ،فعقد الدررس بعد اخلتم ساع ًة كامل ًة وهو يؤنبني ويعنفني أمام ّ
كال املريادين وأناا
ِ
والعاأ الكبري ،فلام انتهى املجلس أخريات ّ
كال ماا كااٍ
ابنه واملوذوٍ من رسو اهلل 

ترص يسري ال ّ
ُيل باملعنى.
( )1يف الكالم ّ
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قلات :واهلل لاو فعلات ي ماا
معي من املا وقدمته له !..فتبسم ط وقا ( :مازعلت؟
ِّ
فعلت ما زاد ذل إال

ور ًا ،وكيف وذل عالمة اهتامم ي حلب ط؟).

فيا أهيا السال  :علي بالعكو عىل أعتاب شيخ ولو ّردك ،فال تاّب باباه
وسارقه يف القرب منه ،واعلم ّ
أٍ األشياخ ال يكرهوٍ أحاد ًا مان املسالمي حلال نفاس،
وإنام يق ذل منهم توديب ًا ملريدهيم .واعلم رمح اهلل أنه من تساهل يف عدم املباادرة إى
صل أستاذ فهو دليل عىل خذالنه ،وربام ريا إى حالاة أنقا

مان احلالاة التاي كااٍ

عليها قبل صحبة الشيخ.
قا اإلمام الشعرا قادرس

( :املرياد الصاادق إذا ضاب شايخه علياه تكااد

روحه تزهو منه ،فال يوكل وال يرشب وال يضاح وال يناام حتاى يارىض عناه شايخه،
وإذا اب عنه شيخه يف سفر أو مرض يعد ذل من مجلة شقائه ،ثم ال يزا عاكفا ًا عا ىل
عتبة باب شيخه إذا مرض حتى ُيرا ،فيكوٍ ذل اليوم عند أعظم من العيد ،واملريد
الكاذب يفر إذا اب عنه شيخه خوف ًا أٍ يناقشه يف أحواله).
وليس عجيب ًا أٍ ينقط املريد عن الطعام واملنام يف حا هجاراٍ شايخه لاه ،فاإٍ
بدهيي عند أهل السلوك من املحبي املتذوقي ،وهو عاي ماا حصال للنباي  عناد
هذا
ّ
فتور الوحي ،كام رو البخاري عن الزهري يف صحيحه من حماولته  أٍ يرمي بنفسه
حو أ يتقبله الاذين ال يعرفاوٍ معناى هجاراٍ األحبااب
من شواهو اجلبا  ،وهذا قو ٌ ر
وال يقد ذل بنوباوة سايدنا حمماد  بال عاي الكاام لشادة ظهاور حمبتاه وشاوقه هلل
تعاى.

( )1كلمة شام ّية معناها( :أما حزنت وتوملت؟).
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 )23ومن أدب املريد مع شيخه :أال يللب منه قطّ كرامة ،وال وقوع لنرقة وال كشفنً وال
غري ذلك ،ال ليمن إذا اليرت شيخه بني الننس ومل حتص له شدرة:
قا العارفوٍّ :
إٍ معرفة املريد بمقام شيخه أصعب من معرفته باهلل  ،فا إٍ اهلل
ظاهر معرو ٌ يف خلقه بكامله ويالله وقدرته ،بينام الشيخ خملوق يوكال ويشا ارب
تعاى
ٌ
وينااام ويتاازوا ولاايس لااه مياازة عاان النااارس إال بقلبااه ،وأحااوا القلااب يبيااة ال تظهاار
للعيوٍ ،فونى يعرفها النارس؟!
أما األنبيا فتميزوا باملعجزات اخلوارق إلثباات نباوهتم ،ولايس مان رضورياات
مرشعي ،وإنام هم عىل قدم األنبيا تابعي.
املشيخة خوارق العادة ،ألٍ الشيوخ ليسوا ّ
لذل ليس من األدب أٍ يطلب املريد من شيخه كرامة ليصدقه ،ال سيام إٍ كاٍ
شيخه مغمور ًا فيظ ّن أٍ شيخه ليس ذي مقام عند اهلل تعاى ،وهو ظ رن خاّيّ ،
فإٍ كثري ًا
من العارفي ال ِّيشتهروٍ بي أهل األرض ،لكنهم معروفوٍ من قبل يّبيل وميكائيال
وأهل الساموات من املالئكة وأروا األنبيا واألولياا يف الاّبزخ ،ولاو ِّك ِشاف لاه عان
نور ألضا ما بي السام واألرض.
والغمور أو اخلمو كرامة من مجلة الكرامات كام أٍ الشهرة والصيت كرامة من
الكرامات ،وليس من رضورياات الوالياة الشاهرة ،فقاد يكاوٍ صااحبها مغماور ًا وقاد
يكوٍ مشهور ًا ،ولكن الشهرة من رضوريات الوالية الكّب .
ويف حا ّلب السال ذل فإٍ الشيوخ ال يستجيبوٍ ملثل هذ الطلبات ،ألداا
ليست من مراد الرشيعة.
ّ
إٍ الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم أ يطلبوا من النبي  معجزة قاط ،ما أناّ ه ال
بورس بالطلب لكونه نبي ،وقد ّلاب الكفاار كثاري ًا مان املعجازات عنااد ًا فلام يساتجب
150

النبي  لطلبهم .قا تعاى :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ
ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ
[اإل ا .]٩3 – ٩0 :

إذٍ فعالمة صادق املرياد :االتبااع دوٍ ّلاب الكراماة ،كاام كانا ت العالقاة باي
الصحابة ورسو اهلل صىل اهلل عله وسلم.
وملا يصدق املريد هذا الصادق يشاهد مان شايخه الكراماات الكثارية دوٍ ّلاب
منه ،فتزيد تعلق ًا بشيخه.
اعلم أهيا املريد أٍ أوياب الوايباات عليا  :االهاتامم بسالوك وأورادك ،فا ال
تنشغل بام ال فائدة منه.
واملريد املوفو :هو الذي ير أنه ماا ظفار بشايخه إال بخصوصاية عناد اهلل تعااى
ولوال أنه خمصويف عند ما مجعه عىل من يوصاله إى حرضاته .قاا اإلماام الشاعرا
ّ
تستقل بمقام شيخ حي تر املعرضي عن اهلل تعاى،
قدرس ّ ( :إياك أهيا املريد أٍ
ال يقيموٍ له وزن ًا؛ فإٍ الوط يف كل عرص أ تز النارس ال يلقوٍ إليه بااالً ،ثام إذا ماات
ندموا عىل عدم اعتقادهم فيه حي يروٍ عدم ختلو أحد بوخالقه الرشيفة).
 )24ومن أدب املريد مع شيخه :أن ي زداد تعظيمنً لشيخه ه للو ملرّ األ يلنم ،وإذا للقلت
رمةُ شيخه من قلبه أن خيده ب لك ليداويه من ه ا املرض العضنل
سبو أٍ ادثنا أٍ املريد ينبغي أٍ يكاوٍ شايخه وأساتاذ يف قلباه ِّم ّ
وحمرتما ًا
عظا ًام ِّ
و ِّمهاب ًا لينتف به ،وهي قاعدة تربوية واقعية عريضاة ال ُيتلاف عليهاا مسالم وال كاافر،
وعىل قدر ما يسقط عنه من حرمة شيخه يطو زمن فتحه.
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فإذا وق يف قلب املريد

ٌ من سقوط مهابة الشيخ من قلبه فعليه أٍ يبادر دوٍ

انتظار بإبالغ الشيخ هذا املرض اخلطري ،وال هياب الشيخ يف ذل فإناه ّبيباه وال جياوز
للمري

أٍ يكتم عن الطبيب شيً ًا .واملقصود اخلواّر التي تستقر أما ما ال تستقر فاال

ينبغي له ذكرها ألدا مغفورة وتستغرق العمر كله.
ثم ال ُيفى علي أهيا املريد أنه ال ينبغي الترصي للشيخ باخلواّر املذمومة عاىل
رؤورس األشهاد إال إٍ كانوا كلهم من أهل الصدق.
وبن األسباب التي ُتسقط بهابة الشيخ بن قلب املريد:
 -1يلوسه م بع
املرضة بذل

إخوانه الناقصي :من إخوانه أو م تالمذة شيخ اخر ،فإٍ

يعة للمريدين الذين ال زالوا يف ّاور الرتبياة ،السايام إٍ كااٍ الساال

ضعيف االعتقاد يف شيخه وُيا علياه التزلاز  ،فلايس للمريادين االياتامع ببعضاهم
بعض ًا دوٍ نقيب أو مشار سوا كانوا مجاعة شيخ واحد أو م مجاعة شايخ اخار فاإٍ
افات ذل كثرية .وليس للمريد أٍ يزور أحد ًا من أشياخ العرص إال بإذٍ شيخه اب ًا
أو تعريض ًا ولو كاٍ ذل املزور من أكّب أصدقا شيخه.
 -2إاار عىل ذنب :فإٍ القلب كلام ازداد نقا ً ازداد رابطة بالشيخ ،والعكاس
صحي ...
 -3أال يعادي من عاد الشيخ وال يواط من واال .
 -4قلة األدب عموم ًا ،ومنه:
 أٍ يقاّ املريد الشيخ يف كالمه خارا أوقات الدررس. -أٍ يطو ِّف ِّرش شيخه بريله ،أما أٍ ينام عليه تّبك ًا فال بورس.
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 أٍ يزهد يف احرتام أصحاب شايخه اخلاصاي باه ،وعادم إكارامهم وتبجايلهمالبارين بشيخه.
وكذل أوالد شيخه ّ
 أٍ يتقدم عىل شيخه يف امليش و ري . أٍ بدّ برص يف ويه الشيخ. -أٍ جيلس بي يدي شيخه بقمي

واحد.

 أٍ يرف صوته أمام شيخه بالضح . أٍ يتساهل يف مدّ ريله جتا شيخه حي ًا أو ميت ًا ،لي ًال أو دار ًاً.
 أٍ يطلب من اإلخواٍ مساعدته يف مهمة ك ّلفه الشايخ هباا ليخفاف عناه ،كا وٍيرسله يف حاية وكاٍ مكادا بعيد ًا فيطلب للحاية حمم ً
ال ،إال إذا عجز عن محلها.
 أٍ يدخل خلوة أو بيت شيخه دوٍ إذنه اخلايف ،يعتمد عىل اإلذٍ العام.تنبيطّ :
وكل ذل ليس حرام ًا رشع ًا وال يؤاخذ به املريد ،وإنام ما نحن بصدد من
أبواب األدب الرفي للسالكي.
قا اإلمام الشعرا قدرس ّ ( :ال ينبغي للمريد إذا وهبه شيخه ثوب ًا أو نع ً
ال أو
قلنسوة أو سواك ًا أٍ يبغي به بدالً ،فربام يكوٍ الشيخ ّو للمريد فيه شيً ًا من أخاالق
الريا ) .ومراد  :كام ّو النبي  الردا ألي هريرة .
وقد ورد أٍ اجلنيد وهب الشبيل سواك ًا فوعطو يف ذل مًة دينار فوبى.
وإذا وهب الشيخ للمريد قميص ًا أو نع ً
ال فينبغي له أٍ ياوقر  ،فاال يعصا اي اهلل يف
ذل الثوب وال يميش بذل النعل إى موض معصية ،وليجتهد أٍ يكوٍ عىل أخاالق
شيخه من احليا والكرم.
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وينبغي للمريد أٍ يلبس ملجالسة شايخه أحسان ثياباه ،ويتاوب إى اهلل تعااى مان
كل ذنب كلام أراد أٍ جيالسه.
وال ينبغي له إذا خرا لزيارة شيخه أٍ يرشك معه حاية أخر  ،فاإٍ أرشك معاه
حاية أخر لقيه الشيخ بنصف البشاشة.
ومن أهم ما ينبغي عىل املريد أٍ يدعو اهلل تعاى :أال يوقعه عاىل

مان عياوب

شيخه فإٍ ظهور عيوب الشيخ للمريد يكوٍ سبب ًا لنفرته عان شايخه ،ثام ال يقا ذلا
إال ملريد أشقا اهلل وأ يرد له الكام  ،وقليل من املريدين من يثبت يف صحبة شيخه بعاد
أٍ رأ منه شيً ًا من النقائ

البرشية.

 )25ومن أدب املريد مع شيخه :أن يقدم أمره هلو مجيع أهوية نفسه ،وال خينلفه إذا أمره
برتك مبنحٍ من مبن نت الشريعة ،وال حييج هليه بأدلة اإلبن ة ،وأن يبندر لفع من يأمره بله و للو مل
يعلم له مثرة
هذا األدب وحد يكفي املرياد لوصاوله إى داياة السالوك ،ولكان مان يساتطي
ويقدر أٍ جيعل هوا تبع ًا و شيخه! ّ
إٍ العبارة سهلة اللفل لكنها نادرة التطبيو لد
السالكي ،وهي عي السنة ليست ِّمبتدعة :قا رسو اهلل (( :ال يؤبن حــدكم حتــى
يكون هواه تبع ًا ملــا ءئــت بــط)) .أي :فناا ٌ لشاخ
()1

وظهاور لشاخ
املا ؤمن
ٌ

نبياه 
ّ

وللشيخ ذل بحكم الوراثة .فمن خالف نفسه فقد أفل  ،ومن وافقها وخاالف شايخه
فكونه يعلها شيخ ًا له سو شيخه.
تقتض الرتبية أٍ يومر الشيوخ مريدهيم برتك املباحات ،لعلاة تاؤثر عاىل املرياد يف
ّريو كامله ،قد يكوٍ هذا املبا ألهل اإلرادة الضعيفة من املؤمني ،لذل يومر شيخه
( )1ذكر احلكيم ( ،)164/4وأخريه اخلطيب (.)368/4
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بالعزيمة وينها عن الرخصة .وما يعل الشارع املباحات إال ليتنفس فياه الضاعفا مان
مشقة التكاليف لغلبة امللل عليهم من كثرة التحجري يف األمور الرشعية.
واعلم أٍ من شوٍ املريد الصادق املجدّ  :األخذ بعازائم الشا اريعة دوٍ رخصاها،
ف ّ
إٍ ترك املبا ير ّقي املريد.
إٍ املريد املوفو يفقه هذ املعا  ،فيجعل كل أوامر شيخه كالفرائ

بالنسبة له.

أهيا السال  :اعلم ّ
أٍ السلوك ّريو عازائم ،والشايخ يرياد منا أٍ ترتقاي مان
الرخصة إى العزيمة وإى ا مة العالية ،ومن ريض باملريدية فعليه الطاعة.
وال ينبغي للمريد أٍ يتشبه بشيخه يف فعله املباا  ،فاملرياد ساال يف مرحلاة بناا
والشيخ منتهي يف مقام التعليم واإلرشاد بحكم اإلرث لرساو اهلل  فليحاذر املرياد
من قوله للشيخ :كيف تنها عن املبي الفاال وتفعلاه أنات؟! فاإٍ ذلا يادا بغاري
علم ونقض ًا للعهد.
باجلملة :ما دام املريد له اختيار وتدبري ورؤية خال ماا ياومر باه شايخه فهاو يف
مقام البعد عن شيخه وانعدام االنتفاع به.
وال يعرتض املريد عىل الشيوخ املربي الكاملي ،ألدام مو ّفقاوٍ ومسادّ دوٍ مان
اهلل تعاى ،فلو أخطؤوا بفظهم اهلل من اخلطو ويسد ّدهم وجيعل خطوهم صواب ًا.
ِّ
الشيخ املريد دوٍ أٍ يوضا لاه سابب ًا يكاوٍ ذلا اختباار ًا مناه لصادق
وملّا يومر
املريد ويكفي من بركات ذل ّاعة الشيوخ ،فهي ّاع ٌة لو ّط من أوليا اهلل تعاى.
أهيا املريد :إٍ كنت تريد والشيخ يريد فونت لست مريد ،وإذا كنت تريد ما يرياد
فونت مريد.
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 )26ومن أدب املريد مع شليخه :أال يي كلدّر إذا طل بله ل صلحبيه يف ال سلفر ،ليي جلرد ف يله
خلدميه ،وال يسأله أين؟ فإن الينر الشيت غريه را هلو ه يلنل شليخه يف غيب يله بنخلد ملة والل علنم
وقضنء اثواوج
ملا كاٍ الشيخ م إخوانه يمثلوٍ مؤسسة دعوية ،ايتها نرش الدعوة وا داية بي
املسلمي و ريهم ،وملا كااٍ الشايوخ كثاريو السافر لتنفياذ هاذا األمار ،والقياام باجلهااد
الدعوي وايب ،كاٍ عىل اجلمي أٍ يتعاونوا .وملّا دى رسو اهلل  أٍ يساافر الريال
وحد  ،ملا يف السفر مان املشاقة واخلطاورة فياه ،كااٍ مان عاادة الشايوخ أٍ ُيتااروا مان
يرافقهم من إخوادم.
و لب عىل املريدين التنافس عىل اختياار الشايخ مان ُيدما ه يف السافر؛ ل ِّيحققاوا
سنة أي بكر  ملا ّلبه النبي  للهجرة ،فقد ورد يف السرية عن عائشة ريض اهلل عنها:
(وملا دخل النبي  ت ّ
وخر له أبو بكر عن

يا ر فجلا س رسا و اهلل  ،ولا يس عناد أي

عنـي بــن عنـ دك))،
بكر إال أنا وأختي أسام بنت أي بكر ،فقا رساو اهلل  (( :خــرج ـّ
قا  :يا رسو اهلل إنام مها ابنتاي ،وماا ذاك فاداك أي وأماي؟ قا ا (( :إ ّن اهلل قـ د ذن يل يف
اخلـ روج واهل ــرة)) ،فقا ا أبااو بكا ر :الصااحبة يا ا رسا و اهلل! قااا (( :الصــحبة)) .تقااو
عائشة :فواهلل ما شعرت قط قبل ذل اليوم أٍ أحد ًا يبكاي مان الفار حتاى رأيات أباا
بكر يومًذ يبكي) .كاٍ أعظم وصف وصف اهلل به أبا بكار هاو الصاحبة ،قاا تعااى:
()1

ﮋﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝ ﮊ

( )1السرية النبوية البن هشام (.)6٩/2
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[التوبة.]40 :

أٍ خدمة الشيخ هي خدمة لإلسالم ّ
ليعلم املريد ّ
وكل خطوة ُيطوهاا يف خدمتاه
فيها أضعا مضاعفة من األير والثواب.
ومن األدب :ملّا ُيتار الشيخ مريد ًا لصحبته يف السفر ال ينبغي له االعتذار ،ومان
اعتذر فقد أسا األدب ،بل عليه أٍ يفر فرح ًا شديد ًا .ومن األدب :أال يقو له :أيا ن
ويهة السفر؟
واعلم أهيا السال يف حا اختار الشايخ اريك فاال تظا نن ّ
أٍ األيار قاد فاتا ،
فهناك باب اخر للخدمة هو قو النبي (( :بن ءهن غازي ًا فقد غنا وبــن خلــف غازيـ ًا
يف هلط فقد غنا)).

()1

فقدم للشيخ سيارت أو احجز له يف الطائرة عىل حساب  ،ليكاوٍ لا مشااركة
يف اجلهاد الدعوي ،وراعي عيا الشيخ يف يابه فاخدم بيته وأهله.
قا اإلمام الشعرا ( :من أدب املريد :أٍ ينفاو عاىل أوالد شايخه وعيالاه يف
يبة الشيخ وحضور ّ
كل ما بتايوٍ إليه حسب ّاقتاه ولاو أ جياد إال ثوباه أو عاممتاه
باعها واشرت

م بثمنها ما ّلبو منه ،وإال أ يشم رائحة الصدق م الشيخ).

وقد كاٍ جيتم عىل باب النبي  يفنات اللحم ،فليس يف قو اإلمام الشعرا
للسانّة أو ذ ر أومهانا ٌة للشايوخ ،فاإٍ خدماة الا دعوة واإلنفااق عليهاا
ِّقدّ رس ّ خمِّ الف ًة ِّ
للم ِنفو ،واملحروم من ِّح ِرم.
رش ٌ ِّ
 )27ومن أدب املريد مع شيخه :أن يغينم صحبة شيخه يف نل شبنبه وفراغه ويف نل
إذا تعدى العمر وأشرف هلو معرتك املننين

( )1صحي مسلم ( )42/6رقم احلدي (.)5012
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ّ
مومور باوٍ يغتانم الفاريف عما ً
إٍ املريد -بل املؤمن أص ً
ال بوصاية النباي :
ال-
ٌ
اغتنم مخس ًا قب مخي . ..واملريد مان بااب أوى يغتانم الفاريف التاي تقرباه هلل تعااى،
وأعظمهااا :صااحبة الشاايوخ العااارفي باااهلل .واملقصااود بالصااحبة :لاايس فقااط حضااور
املجالس ،وإنام املالزمة عن قرب كام كاٍ الصحابة م النبي .
ّ
إٍ الشيخ يف شبابه يكوٍ يف توسيس دعوته ،فيكوٍ من املمكن صحبته ومالزمته
لقلة إخوانه ومشا له ،أما عند تقدمه بالعمر وتوسعه بالدعوة واشاتهار الشايخ ،وكثارة
أسفار فيتعذر لقااؤ  ،أو قاد يساافر املرياد ويبتعاد عان شايخه ،فتضاعف الفرصاة عاىل
املريد .ولو قرأنا السرية لويدنا ّ
أٍ أعظم الصحابة إيامن ًا هم الذين صحبوا النبي  من
البداية ،وليس أحاد مان املتاوخرين اساتطاع اللحااق هبام ،حيا كااٍ النباي  جيلاس
ويصيل ويوكل معهم.
وملا انتقل إى املدينة أصب عىل بااب النباي  حجابا ًا ،وكثارت الوفاود وأصاب
اللقا اخلايف نادر ًا يد ًا ،وما كانوا يلتقونه إال يف الصالة وخطب اجلمعة.
وقد رأينا الشيخ أمحد كفتارو قدرس

متفر ًا كثري ًا يف بداية عمله الدعوي قبل

توس الدعوة ،فكاٍ له يف األسابوع ما ن سات إى ساب حما ارضات فقاط ،كااٍ حضاور
اإلخواٍ عىل ّبقات؛ منهم من برضها كلها ،ومنهم من برض واحدة ،ثم بعاد توسا
عمله الدعوي عاملي ًا صار يتغ ّيب عن عدد من املحارضات؛ لكثرة أسفار  ،فينقطا عان
إخوانه أحيان ًا من شهرين إى ثالثة أشهر ،فق َّلت إمكانية رؤية اإلخواٍ له فقرصت عاىل
مكاٍ خايف ووقت خايف ،وهكاذا كال الادعاة املجتهادين العااملي ،ونشاهد إخاواٍ
الشيخ يف البدايات ال يقارنوٍ بإخواٍ النهايات ،فال نسبة بينهم وال ويهة مقارنة.
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فاملريد املوفو يغتنم فرصة الشباب والفراغ واملصاحبة عن قارب فيحقاو إنجااز ًا
عظي ًام يف سلوكه ،ويكفيه أٍ يكوٍ اسمه من حمفوظات الشيخ وات نظر .
وأمااا ماان يتعاار عااىل الشاايخ يف اخاار أيامااه فلااه فرصااة أخاار حيا ال يمكاان
الصحبة عن قرب ،وهاي حصاوله عاىل زبادة حيااة الشايخ الروحياة والدعوياة ،فكااٍ
الشيوخ يف اخر حيااهتم يفر ا وٍ كال ماا عنادهم يف قلاوب إخاوادم ،ويعطاودم زبادة
حياهتم الدعوية ويوام الكلم والقواعد العامة للدعوة.
كذل من املِّالحل أٍ الشيخ يف اخر حياته ُيتار خليفته ،وهيب اخلليفة كل ما يف
قلبه ،فاملوفو مان هياو قلباه حلمال هاذ املساؤولية .فياا ساعادة مان الزم الشايخ املرشاد
أواخر عمر وزاد يف خدمته ،فإنه يمنحه ثمرة مجي جماهداته بال تعب وال نصب...
فيا أهيا املريد ال تنقط عن جمالسة الشيخ يف اخر حياته (السنوات األخرية) أبد ًا،
ّ
ألٍ فيها عطا إ ي عظيم يد ًا.
حاادثنا شاايخنا فقااا  :ملااا ماارض شاايخي الشاايخ أمااي رمحااه اهلل أخذتا ه إى لبناااٍ
للعالا ،فقا ط الطبيب :ا تنم اخر ساعاته إذ أنه مصاب بالسارّاٍ ،ففكارت وقلا ت
يف نفيس لن أخّب إخواٍ شيخي حتى أحظى باخلدمة وحدي فوحظى برضا الشيخ ثام
قلت :ال واهلل لان أكاوٍ أنانيا ًا وساوخّب إخاوا ليفاوزوا بخدماة الشايخ فينتفعاوا مناه،
فجمعتهم وأخاّبهتم أٍ ماا بقاي مان حيااة شايخهم أياما ًا معادودات ،فبكاى اإلخاواٍ
وحزنوا ،ولكنهم أ يتغريوا بالنسبة للخدمة والصحبة ،فخدمته وحدي حتاى توفاا اهلل
إليه وأكرمني اهلل برضائه القلبي الذي ال يوصف.
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أهله أٍ يكوٍ
إٍ الشيخ أمحد كفتارو رمحه اهلل أخذ يف شهر ونصف من شيخه ما ّ
يف املستقبل يف رضا اهلل ،لقد ا تنم الفرصة متاما ًا .وإٍ اري املوفاو مان ِّيضاي الفاريف
الكثرية ،ثم ملا يموت شيخه يبكي ويندم حي ال ينفعه الندم.
فال تض ّي أهيا املريد أية فرصة تؤدي ب إى لقا الشيخ وكسب رضائه.
ّ
إٍ املريد الصادق ال بتاا إى من ِّيذ ّكر هبذا الكالم ألنه من البدهييات.
وليعلم املريد أٍ الصحبة القليلة الصادقة ِّتثمر كثاري ًا ،وأماا الصاحبة العاماة مان
حضور املجالس العامة فهي لالستامع وليس فيها إال نف ٌ ظاهر.
 )28ومن أدب املريد مع شيخه :أن جيدد يف أن يليزم معه األدب بنطننً وظنهراً
لقد ذكرنا من قبل يف أكثر من موض يف هذا الكتاب أٍ التازام املرياد ما شايخه
يعني التزامه األدب م اهلل تعاى وم رسوله  ،فالشيخ مراٍ املريد.
ومن يهة ثانية :من أ ير شيخه نائب ًا عن رساو اهلل  يف إرشااد أ يتيسا اّر علياه
األدب م اهلل تعاى.
ّ
إٍ األدب م الشيوخ له حدر أدناى ولا يس لاه حادر أعاىل ،فكلاام ازداد املرياد أدبا ًا
ويد أمامه فسحة من الزيادة ،وإذا نز عن احلد األدنى خرا من السلوك.
قا العارفوٍ( :املريد الصادق يكاد يمل قلب شيخه من كثرة األدب معه وم
اإلخواٍ ،ملا هو علياه مان املارو ة واخلدماة ،ومان أحباه شايخه ساعد ساعاد ًة ال يشاقى
نائب عن رسو اهلل ؟!).
بعدها أبد ًا ،وكيف ال والشيخ ٌ
وقد بالغ بع

املريدين يف الوقار للشيخ حتى صار ال يستطي أٍ ينظر إى وياه

أمر خارا عن إرادة املريد فال اعرتاض عىل حاله ذل .
الشيخ أبد ًا ،وهو ٌ
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وقد كاٍ الصحابة  ال بدّ وٍ النظر بويه النبي  ،وترتعد فارائ

بعضاهم،

ليس خوف ًا منه وإنام هيبة له .
اعلم أهيا السال أٍ األدب لايس متكلفا ًا وإناام هاو حاا ٌ ال يمكان دفعاه ،وإنا ام
تك ّلف األدب هو شوٍ املريد يف البدايات.
قا اإلمام الشعرا قدرس

ٌ
منديل وهباه
( :كنت يوم ًا يف البيت خالي ًا وعندي

الشيخ ط ،فوق عىل األرض فصدم رييل اتفاق ًا ،فتوأ لذل باّني ،وهالني ملس قدمي
ليش من أثر شيخي ،فويدت بعد ذل بركة عظيماة مان اهلل  الحرتاماي ألوليائاه،
وكثري ًا ما تصحبني ا يبة فوصري أرعد من هيبته ملا أقف أمامه ،وكثري ًا ماا كااٍ بصال ط
شبه ختدير يف يسدي ،حتى أنه لو رز أحد ي إبرة ملا أحسست هبا).
وليس من فراغ إذ ًا ما حصل عليه اإلمام الشعرا من مقام عظيم.
بن تلك اآلداب:
 -1إذا يلس املريد م الشيخ أٍ يلزم السكوت وال يتلفل بحضا ارته قاط إال إٍ
ويد أمارة عىل إذٍ الشيخ له يف ذل  ،وما أ ير أمارة فالوايب عليه أدب ًا السكوت.
ومن الكالم املنهي عنه :احلدي عىل اجلوا  ،فاملريد يقفال يوالاه قبال الادخو
ّ
ورٍ اجلوا ال ير ّد وال يستوذٍ الشيخ باالرد ،بال ِّيغلاو
عىل شيخه ،ويف حا نيس ذل
اجلوا عىل الفور إال إٍ أشار إليه الشيخ بوٍ يتكلم ،فيخارا خاارا املجلاس ويقتصا ار
الكالم ثم يعود وهو يستغفر اهلل تعاى.
 -2أٍ بذر من رفعه الصوت بحرضته ولو يف قارا ة علام ،إال إٍ ّلاب الشايخ
منه ذل .
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 -3ال ينبغي له أٍ ينبسط ويكثر الضح بحرضة شيخه ،إال إٍ ضاح شايخه
وافقه وإٍ أ يكن ما سم يضحكه.
 -4أال يتزوا أبد ًا من امرأة ما شيخه إى التزوا هبا ،وال امرأة ّلقها شيخه أو
عي إنام هو من باب األدب.
مات عنها ،وليس يف ذل
اريم رش ر
ٌ
عرض لاه برتكهاا فلايس
 -5أال يشتغل بحرفة وال وظيفة إال بإذٍ شيخه ،ومتى ّ
يرص
له إال الرتك ،وال ينتظر النهي املبارش لينتهي ،فإٍ الشيخ ال ّ

الب ًا بالنهي لضاعف

إيامٍ املريد ،بل يشري بمساوئها يريد إشعار املريد أال يامرسها.
 -6أال يك ّلف شيخه قط امليش إليه ليسلم عليه من سفر أو يعاود مان مارض أو
يعزيه يف موت أحد ،بل هو الذي يزور يف حا ري من سفر حج أو ري .
قصاها علياه ،أوحاا
 - ٧أال يلزم شيخه اجلواب عن مسولة سو ا إياا  ،أو رؤياا ّ
حصل معه ،بل يذكر ما يشا ثم يسكت ،فإٍ أيابه شيخه فذاك ،وإال صاّب وأ يعااود
املسولة ،لًال يصري شيخه حمكوم ًا عليه بإلزامه باجلواب ،وقد ال يكوٍ اجلواب يف صال
املريد ،السيام فيام يتع ّلو باألحوا والرؤ  ،وقليل من السالكي من يتن ّبه إى ذل .
ب تكم إى شايخه ويطلاب مناه أٍ
 -8إذا وق بي املرياد وباي أخياه شاحنا أال ا
يكوٍ معه عىل أخيه؛ اعتامد ًا عىل خدمات قدمها للشيخ أو بار سااقه إلياه ،بال الواياب
عليه انتظار ما بكم به الشيخ ويرىض به ،ألٍ الشيخ بكم برشع اهلل تعاى دوٍ ا ّيز إى
ّاار

ماان األّااارا  ،قااا تعااااى :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ

[النسا ]65 :

 -٩أال ُياّب شيخه إال عىل ويه االستفهام ويتجنب صيغة األمر.
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فمث ً
تفضل ايلس ،ولكن يقو له :هل اب أٍ جتلاس؟ ال يقاو
ال ال يقو لهّ :
له :تفضل ِّك ِل الطعام ،ولكن يقو له :هل اب أكل الطعاام؟ الطعاام يااهز ،ال يقاو
له :ارشب الدوا  ،ولكن يقو له :هل اب أٍ ترشب الدوا ؟ وهكذا..
 -10وال يبدأ شيخه بالكالم ،لقوله تعااى :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ

[احلجرات.]1 :

 -11وال جييب شيخه إال عىل احلدّ املراد ،فال يكثر الكالم.
 -12وال جيهر له بالقو كجهر إلخوانه من املريدين ،فال يقو  :يا شيخ فاالٍ،
أو يا أبا فالٍ ،وال يقو له :يا شيخ ،بل يقو له :يا سايدي الشايخ ...لقاو اهلل تعااى:
ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮊ [النااور ]63 :والشاايخ لااه نصاايب
من اآلية بحكم وراثته لألنبيا  .وقد كاٍ الصحابة يدعوٍ النبي  با (يا رساو اهلل ،أو
يااا نبااي اهلل) وهااو أرش األلقاااب وأعظمهااا وفااوق لقا ب الساايادة ،ألٍ لقااب الساايادة
يتشارك فيه كثري من النارس بام فيهم ري املؤمني ،بينام ال ُي
النبي  ،وأما دعوة بع

لقب النبوة والرسالة إال

حلباه اذا
الصحابة با(يا أبا القاسم) فإدا بناا ً عاىل ّلباه ّ 

االسم.
 -13أال يصيل يف موض يستدبر فيه شيخه ما أمكن إٍ كاٍ شايخه حاارض ًا ،إال
رشعي ،كوٍ يصيل يف الصف األو ثام يلتحاو شايخه بالصاالة
أمر
إٍ عارضه يف ذل
ر
ٌ
بعد أٍ بدأ املريد الصالة ف ِّيصيل شيخه يف الصف الثا ّ ،
فاإٍ ذلا ال يضا ا ّر إٍ شاا اهلل
تعاى.
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 -14أال جيلس بي يدي شيخه إال كام جيلس اخلادم باي يادي السالطاٍ ،وباذر
من اإلكثار من جمالسة الشيخ (اإلختالط ّوا النهار) فإٍ كثرة جمالساته تاذهب هيبتاه
عند الب املريدين ،كام تذهب حرمة الكعبة من قلوب أهل مكة وقلوب من ياورها.
 -15أال جيلس أبد ًا يف جملس شيخه اخلايف بوبنا الادنياّ ،
فاإٍ املرياد لايس لاه يف
ذل منفعة ،وال ينبغي للمريد أٍ يتوثر من شايخه إذا زيار عان اجللاورس ما هاؤال ،
وليحذر املريد من اعرتاضه عىل الشيخ يف جمالسته ألبنا الدنيا فإٍ ذلا لايس إال تولفا ًا
لقلوهبم ليرصفهم عن حمبة الدنيا باملسارقة شيً ًا فشيً ًا.
 -16أال ياادخل عااىل شاايخه وال جيلااس بااي يديااه أبااد ًا إال عااىل ّهااارة ظاااهرة
بالوضو ما أمكن ،وباّناة بتجدياد التوباة وكثارة االساتغفار قبال الادخو  ،وليادخل
مس ّل ًام مستسل ًام لشيخه كام سبو ذكر .
 -1٧إذا شاور شيخه يف فعل أمر من األماور أٍ يارد األمار يف ذلا إى الشايخ
أا الشايخ أيابا ه ،لا يس بصايغة
ثالث مرات فيقو ( :كام تومروٍ يا سيدي .) . .فاإذا ّ
األمر افعل وال تفعل ،وإنام بذكر

من حماسان ماا يرتاا لاه املرياد مان األمار وذكار

مساوئ ما ال يرتا له من ذل األمر.
 -18أٍ بذر من توويل كالم شيخه عن ظاهر إذا أمر بومر ،بل يباادر إى فعال
ذل األمر من ري توويل وما أتى عىل أكثر املريدين اخلذالٍ إال من التوويل ،فإناه حال
النفس ،ومن وافو حل نفسه ال يفلا  ،ولناا يف السارية النبوياة موعظا ٌة بليغا ٌة يف توويال
الصحابة الرماة ألمر النبي  يف زوة أحد فحصلت الكارثة.
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 -1٩أٍ يبادر المتثا أمر شيخه له بالذكر يهار ًا بااملأل وال يتعلال باحلياا  ،فاإٍ
لألشياخ يف ذل أ راض ًا صحيحة :قا العارفوٍ :من أ يك

قف

ّبعاه أ يكشاف

له حجاب.
قا ابن الفارض:
وخاا ّال سااابيل الناساااكي وإٍ يلاااوا

متساا بوذيااا ا ااو واخلاا احليااا
قا اإلمام الشعرا قادرس

( :ماراد بخلا احلياا كسا ار قفا

الطبا وهاو

االستحيا من ذكر اهلل تعاى أو التوايد بحرضة النارس ال احليا الرشعي).
رسه يف عالقة املريد بع شيخط:
 مجلة بن قوال اإلبام الشعراين قدس ّ( -1إذا رأيت أهيا املريد شيخ يتشوش من إذا أرشكات يف حمبتاه شايخ ًا اخار
فإياك أٍ تيس به الظن ،بل اشهد أٍ ذل من أخالق اهلل  ظهر عىل لساٍ وليه ،وقد
قا تعاى :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ النسا  .) ]48 :وهي من الغرية املحمودة.
( -2إنام كاٍ أستاذك أعلم بوحوال من ألناه مكلاف مان اهلل برتبيتا ومعااٍ
عليها).
ِّ ( -3اخدم العار باحلو ِّختدم ،وإياك أٍ ختاالف شايخ عاىل املشااهدة فا ِّتلعن
وتطرد ،فإٍ إبليس ِّل ِعن وّرد برتكه السجود لكونه كاٍ يف حضارة املعايناة ،وكام تارك
ااري السااجود والصااالة ،لكاان ملااا كاااٍ هااذا عااىل يهاال وحجاااب ِّأمهاال وأ يعاياال
بالعقوبة).
قا أحد السالكي خماّب ًا شيخه:
دمت ملاااا أٍ ات مااان خااادم
ِّخاا ِّ

ودام ط الاااااا ا ا ور ماااااااان نعماااااا ا

وكانااااااات احلااااااا وادث تطرقناااااااي

فاستحشمتني ملا أٍ ات من حشام
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( -4وإياك أٍ تستغرب من شيخ نطقه باملغيبات ،فإٍ القلاب إذا انجاىل أخاّب
صاحبه بام مىض وبام هو ات ،وليس ذل من الغيب املمنوع منه).
( -5واعلاام أهيااا السااال أٍ األوليااا كااالعرائس املخبااوة يف خاادورها ،فإياااكم
واإلنكار عىل

من أحوا م وأنتم ِّم ِ
عرضوٍ عن اهلل ،فإٍ القلب إذا أعرض عان اهلل

صحبته الوقيعة يف أوليا اهلل).
( -6وال ينبغي للمريد أٍ يتع ّلل لرتك حضور جمالس الاذكر باالشاتغا باالعلم،
فإٍ شيخه لو را خملص ًا يف علمه ملا قا له :اتركه واذكر اهلل أبد ًا؛ ألٍ من كاٍ خملصا ًا يف
علمه فهو يليس اهلل كالذاكر هلل عىل حد سوا ).
( -٧من ظهر له يف شيخه نق

ِّعدم النف به ،ومان ياالس الاذاكرين انتباه مان

فلته ،ومن خدم الصاحلي ارتف بخدمته).

166

الفص الثالث :األدب بع اإلخوان يف السلوك
ال يقل هذا الفصل أمهية عن الفصل الساابو ،فا إٍ لألخاوة بااهلل دور ًا أساساي ًا يف
السلوك ال يقل عن دور الشيخ املري ،ال سيام يف بدايات السلوك.
واملراد من األخوة :األخوة اخلاصاة ،أي :إخاواٍ الشايخ املاري الاذين يف حلقتاه
ومدرسته ،وهي أخوة أعمو وأشد ربط ًا وأكثار نفعا ًا ال شا يف ذلا  ،وسايوال يف هاذا
الفصل تفصيل ذل .
اعلم أهيا السال أٍ تع ّلم املريد من إخواٍ شيخه املحبي أكثر ّ ً
كام من تع ّلمه مان
شيخه ،وإٍ ذل يعود إى ارتفاع حجاب ا يبة بينه وبي أقرانه من اإلخواٍ ،بينام بو
حجاب هيبة الشيخ عن تعلم كل

من الشيخ.

من يهة أخر  :إٍ أهم ماا ياتعلم املرياد مان إخاواٍ شايخه تعاريفهم لاه بمقاام
الشيخ الروحي ،فالشيخ ال جيلس عىل الكاريس ويقاو  :أناا ..أناا ..فاإٍ حياا مان اهلل
تعاى يمنعه من ذل  ،فيقوم إخواٍ الشيخ هبذ املهمة.
وإٍ معرفة الشيخ كام أسلفنا أو ما ينبغي للمريد معرفته ليزداد نفعه من شيخه.
واعلم أهيا السال أٍ أو الوايبات عىل املريد :البح عان املحباي الصاادقي
من إخواٍ شيخه ،وليحذر املنافقي منهم الاذين يصاحبوٍ الشايوخ الساتجرار املنااف
منهم ،وليس البعد والقرب اجلسدي عن الشيخ ٌ
دليل عاىل صادق اإلخاواٍ ،فكام مان
خادم للشيوخ ليس فيه ذر ٌة من أخالق أهل السالوك ،وكام مان اري مان البعادا عان
الشيخ بويسادهم هم من أوليا اهلل تعاى.
قا اإلمام الشعرا قدرس

ِّ ( :جتم اداب السال م إخوانه با:

 -1أال يعاملهم إال بام بب أٍ يعاملو به.
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 -2وأٍ يريو م من اخلري واملساحمة يف ذنوهبم ما يريو لنفسه.
 -3وأٍ بمل أحوا م عىل أحسن املحامل).
تنبيط :إٍ املريد يف البدايات ال يقدر عىل أدا مجي اآلداب املتعلقاة بإخواناه ،ألناه
مشغو بحو اهلل تعااى عان حقاوقهم ،فاال يقادر عاىل اجلما باي حاو اهلل تعااى وحاو
عباد  ،وإناام ياؤمر بابع
وبع

أخاالق الباد منهاا يف ّرياو اخللطاة واملجااورة كالوايبا ات

السنن ،ثم إذا انتهى سري وبلغ مبلغ الرياا فهنااك يطالاب باالتخلو باوخالق

الكام كلها.
بتون يف بن دب املريد بع إخوانط:
 )1ومن أدب املريد مع إلوانه يف السلوك :أال يكون له نظرٌ يف هيوهبم ،وأالّ يييبع هوراهتم،
وأال يظن هبم لوءاً ولو رآهم هلو نقص ،ب حيم أ واهلم هلو أ سن احملنم
ينبغااي للمريااد أٍ يعلاام أنا ه مااا دام يف مرحلااة الساالوك فهااو ِّمعا ّار ٌض للوقااوع يف
الذنوب وحتى الوقوع يف الكبائر ،وذل ال يعني فساد ّ ،
فلعل له مان األحاوا الطيباة
يف السلوك ولكن كل ابن ادم خ ّطا .
فودب املريد م إخوانه أال يتتب عاوراهتم ولاو رأ مانهم ماا رأ مان وقاوعهم
بالذنوب ،وال ييس الظن هبم بل بسن الظن ،فيقو مثالً( :ربام كانت تل الزلة التاي
وقعت من أخي قدرها اهلل تعاى عليه بتخليته بينه وبينها لِي ِّسدَّ اهلل تعاى ِّثلمة حادثت يف
دينه من عجب أو كّب ،فيكوٍ هبا كامله من حي أثرها).
خاري مان ّاعاة
ثم يستشهد له بقو الصاحلي( :معصي ٌة أورثات ذالً وانكساار ًاٌ ،
أورثت عز ًا واستكبار ًا).
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إٍ سو الظن باملريد ٌ
ّ
الظااٍ ،وماا دام يار يف أحاد
دليل عىل نجاسة باّن ذلا
نقص ًا فهو ناق

.

وأما األشياخ فإدم إذا ِّكشف م يف السال نقص ًا ،فإنام ذل بإ ام من اهلل تعاى
ملصلحة تربية السال فينقذو من اآلفات ،وليس عندهم ازدرا ٌ ألحد.
فليحذر املريد من إشاعة زلة راها من أخيه احتقار ًا له؛ فإنه إٍ فعل ذل عارض
نفسه للوقوع هبا ،وكل من أ يسرت عىل إخوانه ما يرا فيهم مان ا فاوات فقاد فات عاىل
نفسه باب كشف عورته بقدر ما أظهر من هفواهتم.
قا اإلمام الشعرا قدرس

( :ما يوقف املريد عن الرتقي إالّ وقوعاه يف يباة

أحااد ماان املساالمي ،وماان ابااتىل بوقوعااه يف ذل ا  ،فليقاارأ الفااااة وسااورة اإلخاااليف
واملعوذتي ،وهيدي ثواهبا يف صحائف ذل الشخ

 ،فإ رأيت رسو اهلل  يف املنام

وأخّب بذل ).
هناك من السالكي من ينكر عىل إخوانه أحواالً راقية اشتهرت عنهم أ جيدها هو
يف نفسه ،فيحرم الوصو إليها وبرم بركتها .ومن السالكي من يكشف له روحي ًا عان
مساوئ إخوانه .وقا العاارفوٍ( :إٍ ّ
كال كشاف اّلا صااحبه عاىل

مان عياوب

النارس فهو كشف شيطا جيب عليه التوبة منه).
إٍ سبب تتب املريد لعورات أخيه احلسد لإلخواٍ ،ومن كاٍ ذا حسد فال يريى
له ارتقا ٌ أبد ًا ،إذ احلسد من الكبائر.
قااا اإلمااام الشااعرا قاادرس

( :ماان تتلمااذ عليا ماان إخوان ا فتتلمااذ لااه

واسم له وال ختالفه ،فإٍ ق ّبل يدك فقبل ريله ،ومن تقا دم عليا يف البادا ة يف الاذكر
فقدمه وال تظن به إالّ خري ًا ،فربام كاٍ قصد بالبدا ة بالذكر تعجيل رضا اهلل عنه ال
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حل النفس ،وهذا وايب عىل املريد أٍ يظنه بوخيه).
حدثني الشيخ نصاو احلمصا اي رمحاه اهلل تعااى :أناه كااٍ باب جمالساة إخاواٍ
الشيخ أمي الزملكا قدرس ّ املتقدمي بالسن لينتف مانهم ،وكاانوا بالعقاد السااب
وأ يكن هو يتجاوز العرشين من العمر ،وأكثر من مرة كاٍ ي ق يدهم يقبلها ،فيفاياو
هبم يقبلوٍ قدمه ب عة خاّفة ،حتى صار ال يقبل أيادهيم خوفا ًا مان تقبايلهم لقدماه.
فرمحهم اهلل تعاى كم كانوا عىل قدر كبري من األدب يف السلوك.
 )2ومن أدب املريد مع إلوا نله يف ال سللوك :أال ي شلغلدم هلن ر هبلم  ،وإذا رأى أ وا لله
تراجعت ومهيه يف السلوك ضعفت ،فليخرج من بيندم ،وليح ّرهم من لوء نله
مبناي عاىل الرقاة والشافافية ال سايام يف
عااّفي
ٌ
ملاا كااٍ السالوك
ر
ر
ّرياو روحاا ر
البدايات ،وملا كاٍ السالكوٍ ُيتلفوٍ يف السلوك بي متقدم ومبتدئ ،وباي عااط ا ماة
وضعيفها ،وباي حاافل للوقات ومضايعه ،كانات املعاملاة ما األخاواٍ يف اياة الدقاة
واخلطورة.
فودب املريد أٍ ينص إخواناه ،ومان نصايحتهم :أٍ يتجنابهم ،ال سايام املبتادئي
منهم يف حا كاٍ قلبه عىل ري ّهارة كوٍ تكاوٍ الشاهوة فياه الباة ،أو يكاوٍ يف قلباه
ضعف يف حمبة شيخه ،أو اعرتاض ،أو ري ذلا مان النقاائ

 ،فإناه ياؤذهيم ويسا ا ّرب

إليهم نقائصه .والوايب عليه أٍ يبح عن األخ الذي مت ّكن اإليامٍ يف قلبه ،فيجالساه
ليدف عنه الشكوك ،ويطهر قلبه بمجالسته .أو ُيّب شيخه وجيالسه ،فإٍ الشيخ املرشا د
كنّارس القلوب ،ويطلب منه أٍ يسمي له من األخواٍ من ينتف بمجالسته.
فيا أهيا املريد :إذا رأيت أخاك متويه ًا إى اهلل فدعه وال تشغله عن اهلل تعاى.
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وإذا رأيته مهت ًام بوقته وبب أٍ يميش يف الطريو وحد ليذكر اهلل تعاى فدعه وال
تطلب صحبته يف الطريو .وإذا رأيته بب النوم باكر ًا ليقوم نشيط ًا إى صاالة الليال فاال
تزور بعد العشا لتضطر إى السهر وتضيي القيام ،فإٍ كاٍ القيام عندك هامشي ًا فإناه
أسايس.
عند
ّ
حدثني الشيخ نصو احلميص رمحه اهلل فقا ( :رأيات مارة يف أحاد ّارق الشاام
أحد الشيوخ املجازين من إخواٍ الشيخ أمي الزملكا قدرس

 ،وكنت عادة أزور

يف بيته ألنتف منه ،فاقرتبت منه وسلمت عليه فقا ط عىل الفور :يابني ابتعد عني فاإ
مشوش يد ًا ،وأنت رقيو القلب قد تؤذ كثري ًا ،فرتكته لعلمي بحبه ونصحه ط).
 )3من أدب املريد مع إلوانه يف السلوك :أن يؤثرهم هلو نفسه بنلدنين والدين واخلدمة.
اإليثار :ضد األثرة ،تقديم حظو اإلخواٍ عىل حظو النفس.
األثرة :تقديم حظو النفس عىل حظو من سواها من النارس.
وماان أدب املريااد ما إخوانااه :أٍ يقاادم كاال إخوانااه عااىل نفسااه ،واإليثااار خلااو
الكاملي ،واملريد الذي ال يؤثر إخوانه عىل نفسه نااق

يف السالوك والرتبياة أ تكتمال

تربيته بعد .فالرتبية تقتض اإليثاار الاذي هاو مان صافات املاؤمن الكامال ،قاا تعااى:
ﮋﯷﯸ ﯹ ﮊ [احلرش.]٩ :

املريد يؤثر خاه عىل نفسط يف الدنيا والدين واخلدبة:
با بالدنيا :فيقادم أخاا عاىل نفساه بالشاهوات وامللا ذات .قاا اإلماام الشاعرا
قدرس

( :من أ يتفقد عيا أخيه يف يبته بام بتايوٍ إليه فقد خاٍ الصحبة).
فمث ً
ال :لو أتا ّعام وهو يائ  ،أعطا ألخيه ،وال ِّيعلمه بحايته إليه أو حبه ذا

الطعام ،وكذل إذا يا ما ٌ يعطيه ألخيه ولو كاٍ هو أحو به منه.
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وكذل يؤثر يف الراحة ،فينام هو عاىل األرض ويا دع السا ارير ألخياه ،وكاذل
يؤثر يف يلب الطعام وصانعه واضاري وتنظياف األوا بعاد  ،فيعمال هاو كال
ويؤثر أخا بالراحة .كذل إذا أتا ثوب يديد هيديه ألخيه ويبقى هو بالثوب القاديم،
فاملريد الذي يؤثر أخا عىل نفسه يقدمه يف كل األمور املستحبة واملستحسنة.
وليس العطا من باب الصدقة بل من باب اإلكارام ،إٍ الغناي إذا أعطاى يعطاي
الفقااري تصاادق ًا ،بخااال املريااد ،فإنااه -وإٍ كاااٍ فقااري ًا -يعطا ى املااا إيثااار ًا ماان باااب
اإلكرام .يقو اإلمام الشعرا قادرس ّ ( :أمجا أولياا اهلل تعااى عاىل أٍ املرياد متاى
ترخ

يف ادخار الدنيا من ورا إخوانه تربى يف باّنه البخل والش  ،وليعلم أٍ اهلل ال

يتخذ ولي ًا بخي ً
ال) .كوٍ يدخر الطعام والفواكه وامللذات عان إخواناه ،وماا هاذا بحارام
ولكنه نق

 ،واملريد جيب أال يعر الانق

ّ .
إٍ ّرياو البخال إشاارة إى اخلاروا مان

السلوك ،فال يتعب البخيل نفسه بالعباادة ،فلان يفات اهلل علياه إال إذا ختاىل عان بخلا ه،
وصار من أهل اإليثار .واعلم أهيا السال أ ٍّ الذاكر يتلذذ باإليثار؛ ألناه يتقارب باه إى
اهلل.
با اإليثار بالدين :وهو إيثار األخ بالثواب واحلسنات والتقرب إى اهلل ،وهو أمر
يستغربه العلام

ري الربانيي لقوله تعاى :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮊ [احلديااد .]21 :وليس يف اآلية تعارض م ما نقو  ،فاملريد إذا بلغ درية
الكام  ،وقدم إخوانه عىل نفسه بالتقرب إى اهلل ،حاز عىل عي السابو ،ومقاماه عناد اهلل
أعظم من مقام أخيه .ومن صور ذل عند الصاحلي :كاٍ بعضهم ال يلقي السالم عاىل
أخيه حتى يبدأ هو بالسالم ،ليحوز أخو عىل األير األكاّب .ومان اإليثاار بالادين :أٍ
يؤثر أخا بصالة الليل ويبقى هو يف احلراسة .وأٍ يقدم أخا لإلمامة يف الصالة ،ألٍ
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اإلمام يوخذ من الثواب عىل قدر عدد املصلي ،وقد يكوٍ املريد أقرأ وأعلام مان
أخيه .أو أٍ يقدم أخا يف جملس دعوة إى اهلل ليقدم املوعظة للمسلمي.
ّ
إٍ الذي يؤثر أخا عىل نفسه بالدين يكسب شيًي:
أو ام :أنه اثر أخا فرفعه اهلل وأثابه.
ثانيهام :أنه زكّى نفسه من حب الرياسة ،وحب الرياسة اخر ما ُيرا من القلب،
فد عىل متام التزكية .وهذا اإليثاار بالرياساة ناوع مان تربياة املرياد لنفساه ،وأسالفنا أٍ
ُي ط اخلطاوط
الرتبية ال تق عىل عاتو الشيخ وحد دوٍ مشاركة السال  ،إناام الشايخ ا
العريضة وّرق الرتبية ،وعىل السال أٍ يتاب نفسه بالسلوك وفو إرشاد الشيخ.
با اإليثــار باخلدبــة :املاراد باخلدماة؛ خدماة الشايخ والادعوة ،وإٍ مقاام اخلدماة
ريب ثقيل عىل ري السالكي املحبي ،وهو أخطر اإليثار وأصعبه عىل الساالكي ،ألٍ
خدمة الشيخ هي أكثر ما يقرب املرياد إى اهلل ،ومان مويباات الفات  ،فاونى للمرياد أٍ
ّ
إٍ رفعة مقام اخلدمة وصعوبة اإليثار به عىل السال يعاود
يؤثر أخا بالفت ؟! وكذل
إى أٍ املحب بب أٍ ير حمبوبه ،ومن كاٍ يف اخلدمة فهو يف رؤية حمبوبه عىل الادوام،
إٍ اإليثار خلو الصاحليّ ،
فكيف يؤثر أخا هبا؟! ّ
قل وندر من يقاوم باإليثاار يف خدماة
الشيخ بي السالكي ،وقد رأينا من ترك السلوك كله ملّا زامحه أحد إخوانه عىل اخلدمة!
حق ا ًا إٍ اإليثااار يف اخلدمااة حم ا ر ِّي ِ
ظه ار السااال عااىل حقيقتااه .فا آثر أهيااا املريااد
إخوان يف خدمة الشيخ واهلل يكتب ل النية.
وممن رأيتهم قاموا هبذا اإليثار :النادر إخواٍ سامحة الشايخ أمحاد كفتاارو قادرس
ّ (الشاايخ رمضاااٍ ديااب والشاايخ ريااب ديااب والشاايخ نصااو احلمصا اي) كااانوا
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يتناوبوٍ يف خدمته من بعد العشا إى صالة الفجر يوميا ًا ،وملاا كثار اإلخاواٍ زامحاوهم
عىل هذ املناوبة فوفسحوا م املجا بكل نفس ّيبة.
قا اإلمام الشعرا ِّقدّ رس ّ ( :من ميز بي ثيابه وثياب أخيه يف امللا فاام شام
للصحبة رائحة ،وإنام صحبته نفاق ،ليس بوخي من احتجت إى استًذانه يف أخذ
من كيسه ،ال تكمل صحبت إال بانشارا صدرك بكال ماا أخاذ اإلخاواٍ مان مالا
وثياب وّعام  ،ومتى ويدت انقباض ًا لذل فونت منافو يف صحبت ).
أخري ًا :كن أهيا املريد خادم ًا إلخوان  ،مؤثر ًا م عىل نفس  ،حمتم ً
ال أذاهام بعاد
ذل  ،واحذر أٍ تر نفس أعىل منهم فتق يف حفرة ا و واحلرماٍ.
 )4من أدب املريد مع إلوانه يف السلوك :أن يكون شفيقنً هلو ديندم ودنينهم.
َّ
خائف ،وأنا ِّم ْش ِف ٌو من هاذا األمار
ٌ
الشفو :اخلو  ،تقو  :أنا ِّم ْش ِف ٌو علي  ،أي:
خائف ،و َّ
الشفق ِّة :أٍ يكوٍ الناص ِّ من بلوغ ِّن ْص ِحه خائفا ًا عاىل املنصاو  ،تقاو :
ٌ
أي:
أشف ْق ِّت عليه أٍ يناله مكرو َّ ،
والش ِف ِّيو :النَّاص احلري عىل صال املنصو  .وقا
()1

اهلل  :ﮋ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ الطااور .]26 :إٍ الشاافقة عااىل اإلنساااٍ
عامة وعىل املؤمني خاصة وعىل اإلخواٍ أعمو خصوصية ،من عالمة االنتفاع بالاذكر
وتزكية النفس من ا و  .إٍ الشفقة خلو األنبيا  ،انظر إى قو م :ﮋ ﮘ ....ﮘ
 ....ﮘ...ﮊ انظر إى قو إباراهيم  :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ

[هود.]٧6 – ٧4 :

( )1هتذيب اللغة (.)143/3
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وانظااار إى قاااو املساااي  :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻ ﮊ [املائاادة .]118 :انظر إى شفقة النباي  :عان أي ذر  قاا  :قاام النباي 
بآية ليل ًة حتى أصاب  ،واآلياة :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﮊ ( )1وعن عبد اهلل بان عمارو بان العاايف أٍ النباي  تاال قولاه  يف إباراهيم:
ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ
[إبااااراهيم ،]36 :وقااااا عيسااااى  :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻﮊ فرف يديه وقا (( :اللهم بتي)) وبكى فقا اهلل ( :يا ءني اذهب إىل
نب ّيي حممد -ورب أعلم -فسلط با يبكيك) فوتا يّبيل  فساوله فاوخّب رساو اهلل
نبيـي حممــد فقـ لــط :إنــا
 بام قا -وهو أعلم -فقا اهلل تعاى( :يــا ءنيـ اذهــب إىل ّ
سنر يك يف بتك وال نسوهك)ّ .
إٍ خلو الشفقة السيام الشفقة العامة عاىل اإلنسااٍ
()2

ال يكوٍ بالعلم والتعلم ،وإنام هو من ثمرات كثرة الذكر والتبتل ،فإٍ من أكثر ذكار اهلل
تعاى ،أخذ من أخالق اهلل تعاى فتوس قلبه وامتأل من رمحة اهلل تعاى.
 بن ظواهر شفقة املريد عىل إخوانط: -1أٍ ينبههم وقت السحر للقيام إى صالة الليال بلطاف؛ فاال يا رىض أٍ يوخاذ
اخلري وحد  ،ويتوأ ألخيه الذي ينام عن اخلري العظايم النااز يف األساحار ،وقاد ساهل
اليوم عىل املريد إيقا إخوانه إى صالة الليل بواسطة ا واتف الثابتة واملحمولة.
 -2أٍ يذكرهم دائ ًام باهلل تعاى وبآداب السلوك بلطف :وذل ألٍ شوٍ اإلنساٍ
النسااياٍ ،فاملريااد الصااادق يف ساالوكه م ا إخوانااه يااذ ّكر إخوانااه بمااواعل الشاايخ وبااام
( )1روا النسائي يف (االفتتا ) (.،)1٧٧/2
( )2روا مسلم يف كتاب اإليامٍ) رقم.)202( :
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أوصاااهم ماان اداب ساالوكية وبإساالوب ااري مبااارش وبااذر ماان أساالوب (التمشاايخ)
عليهم.
 -3أٍ يدعو م يف ليله ودار ؛ فيتخذ الدعا م ورد ًا من أوراد  ،وقد ورد عن
الصاحلي :أٍ أحدهم كاٍ يدعو لسبعي أخ ًا من إخوانه يف سجود يسميهم بوسامئهم.
 -4أٍ بزٍ كثري ًا ويتوأ قلبه ملا ير أحدهم ترايا يف السالوك والاذكر؛ وذلا
ألنه بب م ما ببه لنفسه من اخلري ،ويكر م ما يكرهه لنفسه.
 -5أٍ يراعي مواّن فلة إخوانه عان الاذكر ،فياذكر اهلل تعااى وحاد يف وقات
فلتهم لتنا از الرمحاة عاىل إخواناه؛ فيحسان إلايهم باذل  .فلايس بمرياد مان ي ْشامت
بإخوانه لتقصريهم ،وليس بمريد من بساد إخواناه فيفار ملاا ياراهم باانوا عان الاذكر
والسلوك ليبارز هو.
 -6أٍ بزٍ ملا ير أخا بال عمل قد اعرتا الفقر واحلاية؛ فرت املريد الصادق
م إخوانه يسعى م بالعمل .و ري ذل من العالماات التاي تظهار عاىل سالوك املرياد
الشفيو عىل إخوانه.
 )5من أدب امل ريد مع إلوانه يف السلوك :أال يكون مقدامنً هلم يف لوء األدب ال لليمن ملع
الشيت املرشد
ركاي يف السالوك ،وقاد يكاوٍ يف
سبو وب ّيناا أٍ مقاام األخاوة يف اهلل تعااى ركا ٌن
ٌ
بع

األحياٍ مقدم ًا عىل صحبة الشيخ املري ،وقد ينتف املريد باألخ يف اهلل تعاى أكثار

من نفعه من الشيخ املري ألسباب عدة.
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لقد يعل النبي  للصحبة شون ًا عظي ًام ،وإٍ كثري ًا مان الصاحابة أخاذوا علمهام
وحا م من كبار الصاحابة أمثاا  :العبادلاة :ابان عباارس وابان عمار وابان عمارو وابان
مسعود  النشغا النبي  بومور األمة.
لم وقادو ٌة مان حيا ال
فيا أهيا املريد القديم يف السلوك والصحبة :اعلم أن مع ٌ
تدري لألخ اجلديد يف السلوك ،فال بد أٍ اذر من كل حركة من حركات وساكنة مان
سكنات .
وبن التصـــرفات الســيئة لــبعا الســالكني القــدباه يف الســلوك ،وغــري املنتفعــني
بالشيوخ بع طول صحبتهم:
 -1أٍ بدث إخواٍ الشيخ اجلدد بخرويه من ات يد شايخه واساتقالله :وإٍ
كاٍ هذا بإذٍ الشيخ أو توييهه ،ال ينبغي له أٍ ُيّب السال املبتدئ بذل  ،بل عليه أٍ
يذكر له بداياته يف السلوك واستسالمه لشيخه وانتفاعه من إرشاد ...
يعرض بذل  :فمن فعال
 -2من املريدين من يعرتض عىل شيخه أمام إخوانه أو ّ
ذل أسا إلخواناه إساا ًة عظيما ًة ،فليحا ذر املرياد مان ذلا  ،وليخفاي اعرتاضاه عاىل
شيخه بينه وبي نفسه ،وإال يفعل فإنه هيدم ما يبني الشيخ.
يباي ذلا
 -3من املريدين من يتزوا أو يسافر بغري إذٍ شيخه :فال ينبغي له أٍ ّ
إلخوانه ،بل عليه السكوت ،ويف حا علم إخوانه ُيّبهم بندمه وعدم توفيقاه؛ بسابب
عدم استًذانه؛ حرص ًا عىل صال قلوب إخوانه.
 -4من السالكي من يقدّ م الدنيا عىل اآلخرة ،وتسم ّ
يل حديثه يف الادنيا ،فاال
ينبغي له أٍ يفعل ذل أمام اإلخواٍ اجلدد ،فإٍ ذل إلقا خليبته عليهم.
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 -5من املريدين من يقوم من جملاس الشايخ بادوٍ إذٍ ،فا ِّيع ّلم اإلخاواٍ اجلارأة
عىل سو األدب!! فينبغي للسال أال ينرص من جملس الاذكر الاذي بضا ار الشايخ
ولااو حلايااة رضوريااة ،إال بعااد اسااتًذانه الشاايخ اب ا ًا أو باإلشااارة ،ثاام يكثاار ماان
االستغفار.
ثم إذا ِّد عوا وانرصفوا من جملس الذكر فال ينبغي ألحدهم أٍ يتحدث ما أخياه
بكااالم مطلقا ًا إال لضا ارورة رشعيااةّ ،
ألٍ كااالم اللغااو بعااد جملااس الااذكر يطفااي النااور
احلاصل من الذكر.
 -6من السالكي من يتحدث لساانه باالفواحف أماام إخواناه ،كاذل رباام قاا
اإلخواٍ اجلدد :إٍ كاٍ هذا بعد صحبة الشيخ كذا سنة أ يتز ّكى لسانه فالشيخ إذ ًا ليس
عىل قدر من قوة التزكية .فييس األخ الفاحف الكالم إى السال والسلوك.
 -٧من السالكي القدما ري املنتفعي م ْن يدخن الساجائر أماام إخاواٍ الشايخ
اجلدد ،وهذا ٌ
عمل اي ٌة يف اإلسا ة إى إخوانه ،وتشجي ٌ م عاىل التادخي ،واهتاا ٌم اري
مبارش للشيخ بسو تربيته.
 -8ومن السالكي ري املنتفعي يف السلوك مان ياوال إى جملاس الشايخ متاوخر ًا،
فيشج اإلخواٍ عىل التوخر.
وال ينبغي للسال املتوخر أٍ يقيم احلجج عىل إخوانه إذا المو عاىل ذلا  ،فإناه
جياد عن النفس بالباّل ،بل ينبغي له املبادرة إى االساتغفار وقولاه :يازاكم اهلل تعااى
عني خري ًا ،وهذا دليل عىل شدة حمبتكم ط وأنكم أشفو عىل ديني مني.
وقس عىل ذل من األخطا الفاحشة يف السلوك لإلخواٍ القدما .
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كاٍ سفياٍ الثوري  يتهم نفسه ويقو ألصحابه( :احذروا أٍ تقتدوا بوفعاط،
فإ ريل قد خ ّلطت يف ديني).
ّ
إٍ املريد املوفو من ينظر يف صفات شيخه التي هو عليهاا ما إخواناه الصاادقي
فيقتدي هبا ،ويسو شيخه من جيالس من اإلخواٍ؟
 )7من أدب املريد مع إلوانه يف السلوك :أن تكون لجييه الصف هندم يف ك شيء آذوه
به من قول أو فع أو لوء ظن
السجية :اخللو الثابت يف النفس الذي ال يتغري وال يتبد  ،أي :ما صار عاد ًة عند
اإلنساٍ ال يتكلفه.
إٍ املريد يف السلوك ويف أثنا معارشته إلخوانه يتعارض لساو ظان أو حساد أو
يبة فاألدب العام للمريد مساحمة إخوانه والصاف عانهم .لا يس املرياد مان بقاد عاىل
إخوانه ،وليس املريد من ينتقم لنفسه.
بن مجلة با يعاب املريد بط إخوانط:
 -1أٍ يكرم ويؤثر بحقوقه الدنيوية ،فال يكوٍ له التفات إى الدنيا ،وال يطالبهم
بمعلوم وظيفته إال إذا كاٍ مضطر ًا.
 -2أال يصدّ ق يف إخوانه ّنامم ًا وإٍ نقل إليه ما نقل.
 -3أٍ يشتغل باهلل يف الوقت الذي يشاتغل إخواناه باه ،وبالادعا ام يف الوقات
الذي يغتابونه به .قا اإلمام الشاعرا رمحاه اهلل تعااى( :ماا صاّب مرياد عاىل الكاالم يف
عرضه واشتغل باهلل وريض بعلمه تعاى ،إال يعله اهلل تعاى إمام ًا يقتد باه عان قارب،
تضجر مريدٌ من كالم قيل فيه إال صار ورا النارس).
وما
ّ
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 -4أٍ يقوم بخدمتهم ثم يعتذر إليهم بونه ما قاام بواياب حقهام ،ليتعلماوا مناه
األدب والسلوك املستقيم فتنقلب عداوهتم إى حمبة ،قا تعاى :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ

فصلت.]34 :

ّ
أٍ هذا األدب السلوكي ليس باألمر السهل عىل املرياد السايام
اعلم أهيا السال
املبتدئ ،وال بورس يف البداية من التك ّلف إى حي يتحو اخللو إى ملكة.
 )8من أدب املريد مع إلوانه يف السلوك :أن يؤتيدم من يؤتي نفسه ،فإن هجز فيحب هلم من
حيب لنفسه من ال قرب إىل طريق الوصول ومراتب الكمنل.
يقو احلدي الرشيف املشهور :ال يــؤبن حــدكم حتــى نــب ألخيــط بــا نــب
لنفسط  .هذا احلدي الذي عجز عن تطبيقه والعمال باه معظام املسالمي ،لايس ها و
بمرتبة األحسن عند أهل السلوك! واألحسن عند أهل السلوك أٍ ياؤال الساال أخاا
أمر ٌ
سهل،
ما يؤتيه نفسه ،ليس جمرد حمبة ما بب لنفسه ،ألٍ حب حصو النعمة لألخ ٌ
كتمني مقام عند اهلل ألخي  ،أو متناي حصا و عطاا دنياوي ّ
لكال اإلخاواٍ ،وإٍ كااٍ
حب ذل يد عىل خلو القلب من احلقد أو احلسد أو البغ

جتا أخي .

أقل مقامات السلوك أٍ اب ألخي ما ااب لنفسا  ،فاإذا حصال لا عطاا
خللو من البذ .
تتمنى أٍ بصل ألخي مثله ،وهذا مقام ِّي ْقد ِّر عليه ّ
دنياوي فتحولاه
اي أو
ر
أما أٍ تؤال أخاك ما تؤتيه نفس  ،كوٍ بصل ل عطا ٌ إ ر
بالنبوة فطلاب ألخياه هااروٍ 
إى أخي  ،كام فعل سيدنا موسى  حي ك ّلفه اهلل
ّ
مشااااركته فيهاااا ،قاااا تعااااى ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂ ﰃ ﰄﰅﰆﰇ ﰈ
( )1صحي البخاري (ا/1يف.)14
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ﰉ ﰊ ﰋﮊ [ّه .]36 - 2٩ :فام نساي أخا يف أساعد حلظاتاه ،حلظاة خطااب اهلل لاه
وتكليفه ،فا آتى أخاا ماا أوال هاو ،وها ذا املقاام مان أعظام مقاماات السالوك ،وكاذل
العطا الدنيوي ال يمكن للمريد الصادق إال أٍ يشارك أخا فياه ،فاإذا أراد رشا متااع
من أمتعة الدنيا اشرت ألخيه مثله! ولع ّله ال أحد يقوم هباذا العمال .ودليال ماا نقاو :
ورد يف بع

روايات احلدي  :عان عباد اهلل تعااى بان عمارو قاا  :قاا النباي :

حب ن ينحنح عن النار ويدخ اجلنة فلتدركط بن ّيتط وهو يؤبن باهلل تعاىل واليوم
((بن ّ
اآلخر ويأيت إىل الناس با نب ن يؤتى إليط)).

()1

ومعنى اإليتا  :العطا بال مقابل ،أما العطا مقابل العطا فال منّة للمعطي فيه.
ني عن عباد  ،فهو الذي يؤتيهم عطا ً روحيا ًا وياؤتيهم
إٍ اإليتا ِّخ ِّلو اهلل ألنه ر
عطا ً مادي ًا ،فاإليتا إذ ًا خلاو املسالم الكامال الاذي ختلاو باوخالق اهلل تعااى ،وإٍ مان
السالكي من إذا عجز عن إيتا أخيه ما يؤتيه لنفسه اثر أخا بالعطا دوٍ نفسه!!.
ويف حا عجز السال عن إيتا أخيه ماا ياؤال نفساه لفقار علياه أٍ باب اخلاري
إلخوانه ،وليس بعد ذل سلوك ،واألرقى أٍ يؤثر أخا بالعطا وبرم نفسه.
اعلم أهيا الساال أنا إذا أ اصال عاىل هاذ الثمارات ،فلسا ت عاىل

مان

الذكر أو السلوك.
هكذا جيب أٍ يكوٍ قلب السال هبذ الطهارة والنقا والربانية ،فالسلوك ليس
أوراد ماان ذكاار اهلل فقااط ،إنااام للااذكر ثماارات هااذ إحااداها ،والوايااب أٍ تظهاار عااىل
السال .

( )1روا اإلمام أمحد بن حنبل يف مسند  :رقم ( )6٧٩3كتاب :مسند املكثرين من الصحاية.
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ّ
إٍ هذا األدب وإٍ كاٍ فيه مشاقة يف البداياة لكنا ه عناد صافا القلاب يف النهاياة
يصب سه ً
ال ري متكلف.
أهيا السال  :إذا كنت ال تستطي إيتا أخيا دوٍ مقابال ،فوعطاه ماا متلا مان
قا ّيم وخاذ ماا يملا مان

عاادي ،كااوٍ تعطاه بيتا الكبااري وتوخاذ أنات بيتااه

الصغري .وال تتعجب من هذا األدب ،فالصحابة كانوا كذل  ،وذل عندما اخى النبي
بي األنصار واملهايرين ،اثر األنصار إخوادم من املهايرين بام يملكوٍ ،وشااّروهم
املتاع واملسكن والعمل.
وكذل كاٍ التابعي ،فقد شاّر اإلمام مال اإلمام الشافعي ماله وضياعه.
واعلم أٍ العطا ليس حمصور ًا عىل العطاا املاادي وحساب ،ألٍ العطاا املاادي
سهل ،بل من العطا أيض ًا العطا الروحي ،هل تستطي إيثار أخي بعطا روحي نلتاه
من اهلل بوٍ اوله إليه؟
ومان أعجااب الساالوك :أٍ يتمنااى السااال أٍ يكاوٍ هااو السااال الوحيااد عنااد
أعجر ري يان
حب
شيخه لينا العطا واحلب كله وحد  ،وهذا من سك ِر احلب ،لكنه ر
ٌ
بحاية إى صقل وترقية.
ترياى
إٍ اإليثار بالعطا الروحي أدب مويود يف ساورة ّاه كاام أسالفنا حيا
ّ
سيدنا موسى  ر َّبه وعلل نفسه كي يتخذ اهلل أخا نبي ًا.
او والية اهلل ل إى أخي ؟ إذا فعلات فقاد
فهل تستطي أنت أهيا السال أٍ ّ
ارتقيت أعىل منه مقام ًا ،وحزت عىل كل خري ألٍ هذا هو حقيقة السلوك.
وممن كاٍ عىل مذهب سيدنا موسى  :الشيخ أماي كفتاارو قادرس ّ  ،فقاد
قا خلليفته الشيخ أمحد قدرس

رب العازة يف
قبل وفاته بليا ( :يا بناي رأيات الليلاة ّ

182

عيل يا أمي؟! فقلت :يا رب ذهب سني ورق عظمي واقرتب أيايل،
املنام فقا ط :مت ّن ّ
ما أردت أٍ تعطيني فبفضل ح ّوله إى الشيخ أمحد)!!
مارٍ
أهيا السال  :كل هذ اآلداب أمانة يف عنقا فعليا أداؤهاا والعمال هبااّ ،
نفس عىل العطا إلخوان  ،وأقل الدريات أٍ تتمناى ام اخلاري الاذي بصال لا ،
فعلينا أٍ نؤدب أنفسانا هباذ اآلداب ،وال نعتماد عاىل الشايخ فقاط ،ألٍ مهماة الشايخ
يطور نفسه عىل منهج شيخه.
املرشد كام أسلفنا أٍ يق ّعد القواعد العامة ،واملريد هو من ّ
 )9من أدب املريد مع إلوانه يف السلوك :أن يكون نصو نً إللوانه هلو الدوام رصنً هلو
تقدمدم يف السلوك ،ويف نل نُص هو يقب النصيحة و يدهو لصن بدن
يتميز أهل السلوك عن سواهم من حلقات العلام باودم يكثاروٍ نصا بعضاهم
بعض ًا ،لًال ُِّيدع السال بسلوكه من يهة ،وليكوٍ السال من يهة أخر عىل هد ً
من ربه ،عىل ّريقة أمري املؤمني عمر بن اخلطاب  يف قوله( :رحم اهلل امر ًأ أهد إ ّط
عيوي) ،بينام نجد أفراد احللقات العلمية بسادوٍ بعضاهم بعضا ًا ،ويتمناى كال واحاد
ألخيه التقهقر واخلذالٍ ،ليتم ّيز عىل سائر الطالب.
وأدب النصاايحة لإلخااواٍ أٍ تكااوٍ بطريااو التعااري

 ،كااذكر قصااة أو قااو

الناص  :كنت م الشيخ مرة فسمعته يقو  :كذا ..أو بخطاب أخ واملراد اخر ..وهكذا
لًال يتعد املريد عىل مقام املشيخة.
ويف النص لإلخواٍ مساعدة كبرية للشيخ عاىل تربياة إخواناه ،فاإٍ األخ يتجارأ
عىل اخلطو أماام إخواناه وال يتجارأ علياه أماام شايخه ،وإٍ األخ الصاادق رباام يقاوم يف
بع

األوقات مقام الشيخ.
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ويف حا ِّنص السال عليه أٍ يقبل نصيحة إخوانه ،بال و اريهم ،وليحاذر أٍ
يق فيام حذر به النبي  يف قوله(( :وإن بغا الكالم إىل اهلل ن يقــول الرءـ للرءـ :
ّ
وإٍ رف
اتق اهلل .فيقول :عليك نفسك)).
()1

النصيحة من الكّبيا  ،واملتكّب أبعاد عان

السلوك من السام إى األرض.
وبضمون النصيحة ك إرشادات الشيخ السلوكية وبن مهها:
 -1أٍ ّ
بذر إخوانه من سلوك مواّن التهم ،بحي يصري أحدهم إذا ِّنسب إلياه
فسو من حرام أو فاحشة يصدّ ق النارس فيه ذلا  ،وذلا مماا يسا اي إى أهال السالوك
ويزهد النارس فيهم فتتعطل الدعوة.
 -2أٍ ب إخوانه دائا ًام عاىل جملاس الاذكر صاباح ًا ومساا ً  ،وياذكرهم بّبكاتاه
وفضله ،السيام يف حا سفر الشيخ.
 -3أٍ يد ّ إخوانه عىل دخو حرضة رهبم من أقرب الطرق التي عرفها.
 -4أٍ يرشد إخوانه إى ترك البغي عىل من بغوا عليهم.
 -5أٍ بذر إخوانه من الوقاوع يف الادعاو التاي ال يكاوٍ عاىل ظااهرهم منهاا
دليل ،وإٍ كاٍ م عليها دليل يومرهم بسرت املقام حتاى يتاوى اهلل تعااى إظهاارهم بغاري
مراد منهم ،وقد هل يف هذا األمر خلو كثري.
 -6أٍ ب إخواناه عاىل مراعااة اهلل تعااى بقلاوهبم ،فا ال يكتفاي أحادهم بشاكر
النارس له عىل ما يظهر من أعامله ،م أنه ميل بالنقائ
فإٍ ذل من عالمات املقت.

( )1سنن النسائي الكّب (.)10685( )212/6
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والعيوب فايام بيناه وباي رباه،

 -٧أٍ ب إخوانه عىل دوام احلمية يف األبداٍ والقلوب والنفورس ،وذل برتك
املخالفات وعدم الركوٍ إى األ يار وترك الدعاو  ،فإٍ من وقا يف واحادة مان هاذ
اخلصا وأ بت ِم عنها ،فهو معدود من رعاع النارس وأراذ م.
 -8أٍ بذر إخوانه من أٍ يطلبوا بعباداهتم مقام ًا أو حاالً ،فإٍ من ّلاب لنفساه
حاالً أو مقام ًا فهو بعيد عن ّرقات املعار  ،وقد ّالت السلوك عىل الب النارس من
فلتهم عام قلناا  ،فحجباوا بااألعام عان املعماو لاه ،ولاو أدام الحظاوا املعماو لاه
الشتغلوا به عن رؤية األعام .
 -٩وكذل ينبغي له أٍ بثهم عىل عامرة أوقاهتم باملوافقات ،ويسا و م أٍ ّ
بثاو
إى كذل .
 -10أٍ ب ا إخوانااه عااىل العماال عااىل اصاايل مشاااهدة احلااو تعاااى يف حا ا
عملهم.
و ري ذل من إرشادات الشيوخ السلوكية واألخالقية والرشعية واحلياتية.
 )10ومن آداب املريد مع إلوانه :أال يضيع قوقدم
قا اإلمام الشعرا قدرس

( :قالوا :من ضي حقوق إخوانه اباتال اهلل تعااى

بتضيي حقوقه).
ومن مجلة اداب املريد م إخوانه:
 -1أال يغفل عن خدمة من مارض مان إخواناه ال سايام يف الليال ،فيلازم املشافى
ويسهر إى يانبه يعينه عىل خالئه ،وينظف اته ،فالسال أوى النارس بوخيه الساال يف
هذ اخلدمة إٍ كاٍ عزب ًا وإال فالزوية أوى بزويها من الريا أ ّي ًا كانوا.
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 -2أٍ ينفو عليه من ماله يف مرضه فيدف فااتورة احلسااب ،يف حاا كااٍ أخاو
فقري ًا ،ويف حا ما ويد السال ما ينفو عىل أخيه اقارتض لاه عاىل ذمتاه ،وال يعتاّب ماا
أنفو عىل أخيه من الصدقات أو الزكوات بل يعتّب ذل املا حق ًا من حقوق أخيه.
 -3أٍ يدعو إلخوانه باملغفرة والرمحة والعفو وتنوير القلاب ومتاام السالوك قبال
أٍ يدعو لنفسه ،ال سايام يف أوقا ات الصا فا ما رباه  ،ساوا كااٍ يف ليال أو داار أو
سجود أو ري  ،وعىل األقل يدعو م بعد كل صالة.
إٍ كل من أ يدع إلخوانه يف السلوك حاسبه السلوك ،وحماسبة السلوك تقتضا اي
ّرد أو حرمانه من التجليات اإل ية فليحذر السال .
 -4أٍ يعرت

م بالفضل دائ ًام وأال يذكرهم أمام النارس إال بوحسن الاذكر ولاو

كانوا خمتلفي فيام بينهم.
 -5أال يوايه أخا بكذب أبد ًا أبد ًا فاإٍ الصادق شاعار السالوك ومادار األخاوة
وألٍ يف ذل استهانة بحقه.
 -6وكذل مان حاو األخ أٍ يقاوم لاه أخاو يف السالوك إذا ورد علياه أو التقياا
السيام أثنا املصافحة؛ فإٍ مان أقاب السالوك مصاافحة القاائم يلوسا ًا ،ويازداد احلاو
واألدب م األخواٍ محلة القراٍ والعلم واملتقدمي يف السلوك.
 -٧أٍ يرف كلفته عنهم ،فإٍ زارهم وأراد الطعام أكا ل ماا وياد يف البيات ،فاال
يكلفهاام ّبخ ا ًا وال ّعام ا ًا ياااهز ًا ماان السااوق ملااا ورد نــا و وليــاه بتــي بــر آه بــن
التكلف .

( )1أ أيد يف املراي األكرتونية التي بي يدي ،وأيزم أنه حدي مرفاوع أذكار متاما ًا يف مطالعااال لابع
كتب احلدي .
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 -8أٍ يبادر خلدمة بيوت خال إخوانه؛ تّبك ًا بخدمتهم وتواضع ًا ام ،ودوٍ أٍ
ياارا أحااد ماان النااارس احتساااب ًا لويااه اهلل تعاااى ،فااإٍ للاانفس لااذة وحااالوة إذا عرفاات
بالتواض أعظم من لذة الكّب.
وباجلملة :فام خدم أحد إخوانه إال صاار عا ىل ويهاه ناور وأناس ،وال تكاّب عان
ذل أحد إال صار عىل ويهه ظلمة.
وقد أخّبنا شيخنا الشيخ أمحاد كفتاارو قادرس

أناه دخال مار ًة بيا وت اخلاال

ليتوضو يف وقات ضاحوة النهاار واملساجد مقفال ،ففاويي بريال متمادد عاىل األرض
ينظف اخلال بيد ! اقرتب منه فإذا هو شيخه الشايخ أماي!! فقاا  :ياا سايدي أرياوك
يدي هاتي سيتحوالٍ إى نور
نحن ننظف ....فوشار الشيخ أمي له :اري يا ولدي إٍ ّ
يوم القيامة.
فريض اهلل عنهم كم بلغوا يف سلوكهم من الصدق والتواض واإلخاليف ،فاوين
الشيوخ اليوم من خرجياي اجلامعاات والدراساات العلياا الاذين اساتغنوا عان السالوك
بالشهادات األكاديمية؟ أين هم من هاذ الرتبياة الراقياة؟ لقاد خ اوا أنفساهم وضال
عنهم ما كانوا يدعوٍ.
 -٩أٍ يو ّدع إخوانه بالعناق إٍ كانوا رياالً يف حا إرادة السافر أو العاودة مناه،
وإال ودعهم باإلشارة إٍ كانوا صغار ًا.
 -10أٍ جيتمعوا يف األكل عىل السفرة ،وال يوكلوٍ فراد إال لعذر رشعي.
وأٍ يتودبوا بآداب الطعام العامة ومنها:
أ -أال يع ّ أحادهم اللقماة فيجادها حاارة ماث ً
ال فريدهاا إى الوعاا يف حضا ارة
إخوانه عىل الطعام ،ألٍ ذل تعافه النفورس.
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با -كذل ال ينبغي له أٍ يتناو لقمة كبرية ،ثم يقطعها بفمه ويرد باقيها إى ّبو
الطعام.
يا -أال ينظر إى يليسه يف األكل.
د -قلة التحدث عىل األكل.
ها -قلة الضح واملزا  ،فإدم حقيقة عىل مائدة اهلل  ،وهو نااظر إلايهم وإى
اداهبم.
و -ال يوخذ الكورس أبد ًا باألصاب التاي يوكال هباا الطعاام ،السايام الطعاام الزفار
كالسم أو البصل أو الثوم.
و ري ذل من اآلداب الواردة يف السنة.
تنبيط :ليعلم السال أنه ليس من السلوك أبد ًا اختاذ أخت ًا يف اهلل تعاى من مريدات
شيخه؛ فإٍ الرشع دى عن ذل  ،بل وعن النظر إى النسا  ،وإدا وإٍ كانات أختا ًا لا
يف احلقيقة لكنها أينبية رشع ًا ،وكم هم الذين تالعب هبم الشيطاٍ ودخال علايهم مان
هذا الباب ،فالوايب الفصل بي مريدي الشيخ من الريا والنسا  ،فيجتما الرياا
يف مكاٍ والنسا يف مكاٍ اخر منفصال .وليحاذر الساال مان وحاي الشايطاٍ القائال
لبع

الساالكي :إٍ نفسا ماتات وساقط عنا التميياز باي الصاور ،فاال باورس مان

مؤاخاة فالنة وفالنة من مريدات الشيخ...
فاعلم أهيا السال أٍ ذل من خطوات الشيطاٍ فال تتبعها.
دب السالكني اجلامعي:
ملا كاٍ من خصاائ

اإلساالم اجلامعاة واقياو اجلساد الواحاد ،وكااٍ السالوك

اقيو العمل اإلسالمي بإخاليف ،اهتم السلوك بجامعة السالكي ووض
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ا اداب ًا.

من مجلتها:
 -1أٍ يتعرض السالكوٍ لنفحات اهلل تعااى باايتامعهم عاىل ذكار اهلل ،ليجاذبوا
النفحات واألنوار يف الساعات واأليام املباركة ،وعندما جيتم السالكوٍ عاىل ذكار اهلل
تعاى تصب هذ اجللسة مباركة واملكاٍ الذي يلسوا فيه مبارك ًا ،وكذل الساعة التاي
ذكروا فيها اهلل تعاى جمتمعي .والبد للسال من التعارض للنفحاات ما اجلامعاة ولاو
مرة يف األسبوع عىل األقال لساامع املوعظاة والاذكر ،فالاذكر اجلامعاي جياذب أناوار اهلل
ومالئكته ونفحاته.
ومن أدب الذكر اجلامعي :أال يقوم املريد من اجللسة حتاى ينهاي الشايخ الاذكر،
فإذا أداها لوحد أسا لنفسهّ ،
فإٍ للشيخ بع

التصا ارفات أثناا الاذكر ،فقاد يتوياه

الشيخ إلخوانه أثنا الذكر ،وقد يتوخر العطا فيطيل الشيخ اجللسة.
فمخالفة الشيخ عىل اإلمجا خروا عن األدب.
 -2أال جيتمعااوا ملجلااس سااامع بقصااد ذل ا  ،فالسااعي للسااامع لاايس ماان اداب
روحوا القلوب ساعة
السالكي ،أما إٍ صادفهم السامع فال بورس يقو رسو اهلل ّ :
فساعة  .إٍ السال دائ ًام مشاغو ٌ بالاذكر والتوياه والسالوك ،ال يفكار بغاري ذلا ،
واإلنشاد مضيعة للوقت.
 -3أال يقعد معهم يف جملس الذكر منكر عىل التصو والذكر والسالوك ،أماا يف
ري جملس الذكر فال بورس إٍ كاٍ املراد موعظتاه ،وكاذل إٍ يلاس شاخ

حماياد يف

جملس الذكر فال بورس ما دام املراد يذب قلبه إى اهلل تعاى ،أما املنكر فإنه يشوش
القلوب ويمن الفت وال ِّيريض اهلل

يلوسه بي أوليا .

( )1ذكر صاحب الكناز ( ،)334/35وذكر صاحب مج اجلوام .
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 -4أال يرضوا بويود املنكرات يف جملسهم ،فإٍ ِّويدت سارعوا مجيعا ًا إلزالتهاا
أو القيام من املجلس إٍ أ يقدروا إزالتها ،فال يقبلوٍ ببقا املنكر ،مثا ذل  :التدخي،
أا املِّ ّ
دخن منعو يف حا كاٍ املجلاس
فيبدؤوٍ بالنص بلطافة وموعظة حسنة ،فإٍ ّ
جملسهم ،أو قاموا إٍ كانوا ضيوف ًا عىل املجلس .وجيب إزالة املنكر بشاكل مجااعي؛ ألٍ
املريد وحد قد يكوٍ ضعيف ًا ال يقدر عىل إزالة املنكر ف ِّيعذر ،أما كاودم مجاعاة فوياب
عليهم تغيري املنكر وال ِّيعذروٍ أبد ًا.
 -5أال يغف بعضاهم بعضا ًا :إذا كااٍ بارم ّ
اف املسالم عموما ًا وحتاى الاذمي
(املسيحي) ،فكيف باألخ الذي له قدسية ومكانة روحية متميزة؟! فالسالكوٍ هام مان
يتناصحوٍ ويتولفوٍ قلوب بعضهم بعض ًا.
 -6عىل مجاعة السا الكي إذا رأوا مجاعاة أو أفاراد ًا يعصاوٍ اهلل أٍ ينظاروا إلايهم
ِ
واملعرتض والعايص ،ويتمنوا م ا داية
نظرة رمحة وشفقة؟ وكذل نظرهتم عىل املنكِر
يقروا م معصيتهم ويدعوا م اهلل تعاى.
وال ّ
وليس من أدب السال التشدد والتغ ّلل يف إزالة املنكر أو دعوة النارس إى اهلل.
والوايب عىل السال عند رؤيته العايص أٍ ياتعل باه ،ويار نعماة اهلل وفضاله
ومنّته عليه إذ هدا ويذبه فيشكر اهلل ،فال جيوز أٍ ينظر السال إى العايص نظر اقاري
وإذال .
روي أنه كاٍ أحد الصاحلي وإخوانه عىل شاّي ديلة ،فمرت هبم قارب امال
املنكرات من مخر ورق

و نا و و ،فونكر السالكوٍ ذل  ،وس ّلط بعضهم لسانه عىل

الذين يعصوٍ ،وأرادوا مجيع ًا تقويمهم بالقوة وتكسري املنكر ،فمانعهم الشايخ ،فساولو
أٍ يدعوا عليهم ليجعلهم اهلل عّبة ،فرف الشيخ يدا وقا ( :اللهم كام هديتنا فاهادهم
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وكام أذقتهم السا ارور يف الادنيا أذقهام إياا يف اآلخارة) .فتعجاب الساالكوٍ مان دعاا
الشيخ ولزموا الصامت أدبا ًا ،وبعاد دقاائو ارتفا صاوت املتوايادوٍ الراقصاوٍ عاىل
القاااارب ،وأوشاااكوا أٍ يتقااااتلوا ويغااارق هبااام القاااارب ،فتااادخل الشااايخ وإخواناااه
وأخريوهم وصاحلوهم ودعوهم إى اهلل باحلسنى ،فوخاذهتم خشاية فتاابوا إى اهلل عاىل
يد الشيخ وصاروا من مريديه.
فسقوٍ ،بال يادعوٍ إى
اعلم أهيا السال أٍ السالكي ليسوا عصابة يك ّفروٍ و ِّي ّ
اهلل باحلكماااة واملوعظاااة احلسااانة عما ا ً
ال بالسا انّة :بـــن بـــر بمعـــروف فلـــيكن بـــره
بمعروف

( )1أخريه أيض ًا :البيهقى ىف شعب اإليامٍ ،٩٩/6( :رقم.)٧603 :
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الفص الرابع :دب املريد بع سائر فراد امل تمع
الصويف السال الربا  :هو كتلة من األدب وكتلة من الذوق والتفاعل اإلجيااي
م كل أفراد املجتم ألنه املسلم الكامل ،وإنام أّلقنا عليه اصطال (الصاويف) لنمياز
بو علمه إى يوارحه وسلوكه ،وأ يكن عىل عقيادة وإخااليف يف
عن املسلم الذي أ ّ
قلبه وينانه.
إٍ املراد من األدب م سائر أفراد املجتم  :األدب م اإلنسااٍ عموما ًا؛ املاؤمن
والعايص والكافر .وليس عجب ًا األدب م الكافر إذا فهمنا معناى ذلا  ،فلايس املعناى
تودب األدنى املسلم م األعىل الكافر! حاشا أٍ نقو ذل  ،فإٍ الكافر هو رش من يطو
عىل األرض ،قا تعااى :ﮋ ﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃﮄﮊ

األنفااا :

ٌ
ٌ
خملاوق هلل تعااى ،فااألدب
إنسااٍ
 ،]55ولكن املراد باألدب ما الكاافر :النظار إلياه أناه
ٌ
خملوق هلل تعاى ال م ذاته.
لكونه
بتون يف دب املريد بع سائر فراد جمتمعط:
 )1من أدب املريد مع لنور أفراد جميمعه املؤمن :أال يُكفّر أ داً من أه القبلة ب نب ولو
الث مجيع الننس به.
فمهام بلغ السال من العلام والدراياة ومعرفاة األحكاام ودالالهتاا وأصاو ا ال
يكفر من قا  :ال إله إال اهلل حممدٌ رسو اهلل م تنازيه اهلل عان اجلسام والشابيه واملامثلاة
إذا ال ينف توحيد دوٍ تنازيه وتويه إى القبلة ،وذل ألسباب:
 -1ال يعلم ما يف القلوب إال اهلل ،ولعله ِّيك ّفر من كاٍ خري ًا منه عند اهلل تعاى.
 -2األعام باخلواتيم وال يعلم السال ِّ ما ُيتم له هو فكيف لغري !
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 -3ال يتوى عىل اهلل تعاى فإٍ التكفري من شونه سبحانه ،فهو يعلام مان ضال عان
سبيله ممن اهتد .
ومما ورد يف السنّة من النهي عن التكفري:
قا رسو اهلل  :ال تتــأ ّلوا عــىل اهلل ..ال تتــأ ّلوا عــىل اهلل ،فإنــط بــن تـ ّ
ـأىل عــىل اهلل
كذبط اهلل .
قا رسو اهلل  :كان رء يصــىل ،فلــام سـ د تــاه رءـ فــوط عــىل رقبتــط،
فقال الذي حتتط :واهلل ال يغفــر اهلل لــك بــد ًا ،فقــال اهلل

تـ ّ
ـ :عبــدي ال غفــر
ـأىل عـ ّ

لعبدي فإين قد غفرت لط .
شوٍ الساال إٍ رأ عاصاي ًا جمااهر ًا بعصايانه أٍ ينصاحه ،وأٍ يقاو يف نفساه:
(اللهم اسرت بسرتك اجلميل وارزقني حسن اخلامتة).
تنبيطِّ :يستثنى مما سبو حا كا وٍ الساال قاضاي ًا فلاه أٍ ّ
يكفار مان ظهار لاه مان
األدلة أنه كافر إلقامة احلد عليه ،وليس ذل إال للقايض املجتهد.
واعلم أهيا السال أنه يف حا كشف ل كشاف ًا ابا ًا عان كفار إنسااٍ ماا فاال
جيوز ل فضحه ،وإنام اتفل بعلم يف نفس لنفس  ،ونسو اهلل السرت.
 )2من أدب املريد مع جميمعه اإلنسنني :أال حيقر أ داً من للق اهلل تعنىل فلنهلل ت علنىل ملن
ا يقره ني صوره.
واملراد باخللو هنا :اإلنساٍ .لقاد ذكرناا مان قبال أٍ الساال مان صافت روحاه
ّ
حسه وتنامت مشاعر حتى صار كاملل رباني ًا.
ورق ّ

( )1أخريه الطّبا  ،22٩/8( :رقم .)٧8٩8
( )2أخريه الطّبا  ،100/10( :رقم .)10086
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ّ
إٍ من أحوا السال  :شهود صفات اهلل تعاى تتجىل عىل خلقه ،ومان صافات
املصور) ،وإٍ اخللو مجيع ًا من تصوير اهلل تعاى ،واهلل ال يصدر منه إال صاور
اهلل تعاىّ ( :
مشوه ًا فاإٍ هلل حكما ًة يف تصاوير هباذا
الكام  ،فلم يصور اهلل القبي  .وإٍ ويد إنسان ًا ّ
التصوير ،وهذا أ ينشو عن ضعف يف القادرة أو ساو يف التصاوير .تعااى اهلل عان ذلا
علو ًا كبري ًا.
أما اإلنساٍ الكافر أو امللحد أو املنافو فإٍ اهلل تعاى أ يومرك أٍ اتقار ذاتاه؛ ألٍ
ذاته صن اهلل تعاى ،ولكن أمرك أٍ اتقر اعتقاد الاذي هاو مان صان اإلنسااٍ نفساه،
وأمرك أٍ تنكر عىل أفعاله املخالفة ملا رشعه ال اري ،فتاومر العاايص وتنهاا وأنات اري
حمتقر لذاته .وقد ثبت أٍ النبي  قام جلنازة هيودي مات عىل هيوديتاه ،وقاا  معلا ً
ال
قيامه :ليست نفس ًا؟  .وعىل العموم السال ليس من أخالقه العلو عىل أحاد مان
النارس يف أمار مان أماور الادنيا أو الادين ،فحاب العلاو عاىل الناارس مان أقاو أساباب
االنتكارس يف السلوك.
تنبيط :إٍ من أخطر ما يق منه بع

السالكي بداف حب شايوخهم احتقاار مان

سو شيوخهم من العلام والصاحلي أو احتقار إنتايهم الدعوي ،وهذا االعتقااد مان
الكبائر يف السلوك ألٍ ّريو أهل اهلل واحدة ،تري إى واحد وإٍ تعددت.
وإٍ لكل شيخ من شيوخ املسلمي دور ًا يف سدّ ثغرة من ثغور اإلساالم ،فلايفهم
السال ذل وليحرتم كل شيوخ املسلمي وعلامئهم.
وال مان إٍ أحب شيخه أكثر من اجلمي  ،بل ذل أنف لقلباه يف السالوك ،لكان
م األدب واالحرتام والتقدير لكل علام املسلمي.

( )1صحي البخاري ( ،)1250( )441/1صحي مسلم (.)٩61( )661/2
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 )3من مجلة آداب املريد مع جميمعه:
 - 1أال يطم بام يف يد اخللو ،السيام ري املؤمني ،فإٍ املريد ينظر إى صفات اهلل
تعاى الغني الرزاق املعطيّ ،
عفيف ّاهر ،قاا تعااى :ﮋ ﮦﮧ
ٌ
وإٍ املؤمن
ﮨﮩﮪﮊ [البقرة .]2٧3 :وإٍ الطم بام يف أيدي النارس تعد عىل حقوقهم ،فام
رزقهم اهلل تعاى فهو م ليس ألحد سواهم.
 -2أال يؤذي أحد ًا من النارس:
من ذل  :أال يرف صوته يف مكاٍ يتوذ أحد به ،وقد ورد أٍ من صافات النباي
حممد  يف التوراة أنه (ليس صخاب ًا يف األسواق).
وال يرفا صااوت مزمااار ساايارته ،وال يركااب درايااة ناريااة يف اللياال أو الصاابا
الباكر يؤذي بصوهتا النارس ،وال يرف صوت التلفاز أو املسجل و ري ذل ..
ومن ذل  :أال يقود السيارة يف األماكن املزدمحة ب عة كي ال يرعب النارس.
ومن ذل  :أال يض سيارته يف أماكن يؤذي النارس فيها .قا العار باهلل الشيخ
بشري البا قدرس

( :من أتى إى املسجد باكر ًا فإٍ األدب أٍ ي ْر ِّكن سيارته بعيد ًا عن

املسااجد ،ليفس ا املجااا للمتااوخرين أٍ يركنااوا الساايارة عااىل باااب املسااجد فياادركوا
الصالة) .وكاٍ هو قدرس

يفعل ذل  ،فكاٍ يومر من يوصله من اإلخواٍ أٍ يركن

سيارته بعيد ًا .وإٍ هذا األدب من اجلواهر والدرر الربانياة ،ولايس هاو إال شااهدٌ عاىل
عظمة صفا قلب قائله قدرس ّ .
وماان ذل ا  :أال يتجاااوز إشااارة املاارور بساايارته لكاايال يااؤذي النااارس بصااناعة
االزدحام.
ومن ذل  :أال يستعمل الضو العاط أثنا القيادة يف حا كانت سيارة مقابله.
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ومن ذل  :أال يتخىل يف الظل كام ورد يف احلدي .
ومن ذل  :أال يضا درايتاه ا وائياة يف أمااكن ضايقة ،أو يساري هباا يف األمااكن
املزدمحة كاألسواق.
ومن ذل  :حمافظتاه عاىل نظافاة الشاوارع واألحياا وعادم رماي األوسااخ مهاام
كانت صغرية إال يف حملها ،قا رسو اهلل  :إن اهلل طيب نب الطيــب ،ن يــف نــب
الن افة ،كريم نب الكرم ،ءواد نب اجلود ،فن فوا فنيتكم وال تشبهوا باليهود .
 -3أٍ برتم كل ذي شيبة مسلم ،فال يغفل عن نصحهم له يف أمور احلياة السيام
نصائ كبار السن ،فيقو

م :يزاكم اهلل خري ًا؛ أرشدمتو .

ولو كانت النصيحة ً
خطو ،فإٍ لكبار السن املداراة واالحرتام.
 -4مساعدة وقضا حوائج العجزة ولو كانوا اري مسالمي ،كإرشااد األعماى،
ومحل أثقا م...
 -5رف األذ عن ّريو النارس ،قا رسو اهلل  :بيــنام رءـ يمرـ بطريــق
وءد غصن شوك عىل الطريق فأخره فشكر اهلل لط فغفر لط
 -6التواض لكل من رفعه اهلل تعاى عليه ،يف علم أو عمل أو يا ونحاو ذلا ،
أدب ًا م اهلل تعاى الذي رفعه عليه ،فكيف للسال أٍ ِّيذ ّ إنسان ًا أراد اهلل له الرفعة؟!
ويف ذل معنى ما ورد :ننلوا الناس بنازهلم .
و ري ذل من اآلداب الكثرية ،فمن كاٍ عىل قدر من السلوك ع ّلمه اهلل تعاى.
ويف حا وق السال يف مثل هذ اإلسا ات األدبية مضطر ًا يستغفر اهلل تعاى.
( )1أخريه الرتمذي ،111/5( :رقم .)2٧٩٩
( )2روا البخاري (ا )233/رقم.)624( :
( )3سنن أي داوود (.)4842( )6٧٧/2
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الفص اخلابي :دب السالك بع خملوقات اهلل تعاىل
قلنا من قبل إٍ السال احلو فوق املالئكة يف ادابه وسلوكه وأخالقه.
وماان مجلااة اداب السااال  ،أدبااه ما كاال خملوقااات اهلل تعاااى؛ ألدااا منسااوبة إى
موال  ،خملوقة ذاكرة له ،ور م أٍ اإلنساٍ هو سيد املخلوقات ومجيعها مسخرة له ،فهو
أرقى من احليواٍ والنبات واجلامد ،لكنه يتودب م املخلوقات التي دوناه تاودب األعاىل
م األدنى .وإٍ هذ املعا واآلداب أ يصل إليها أحد من الفالسفة واألخالقياي مان
قبل ،وإنام هي من الفيوضات الربانية عىل قلوب أوليا اهلل تعاى.
دب السالك بع احليوانات
احليوانات خملوقات اهلل تعاى ،أمر املؤمن أٍ هيتم ويعتني هبا ،وإٍ كانت أقل مان
اإلنساااٍ شااون ًا ،ودافا ذلا كودااا ذاكاارة هلل تعاااى معرتفااة بنبااوة األنبيااا  ،فقااد ورد يف
الدالئل شهادة الضب للنبي  وبكا اجلمل عاىل قدمياه ،و اري ذلا  ،ولعلهاا مكلفاة
تكليف ًا خاص ًا هبا لقوله تعاى :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ
[األنعام]38 :

ولقوله  :لتؤدن احلقوق إىل هلهــا حتــى يقــاد للشــاة اجللحــاه بــن الشــاة

القرناه

وقد سمى اهلل تعاى أسام كثري من سور القراٍ بوسام احليوانات.

ومن أهم األحادي التي دفعت أولياا اهلل تعااى إى دعاوة الساالكي إى األدب
م احليواٍ :قوله  :اركبوا هذه الدواب ساملة ودعوها ســاملة ،وال تتخــذوها كــراي
فرب بركوبة خري بن راكبها و كثر ذكر ًا هلل بنط)).
ألحاديثكم يف الطرق واألسواقّ ،
ساملة :خالصة عن التعب.

( )1صحي مسلم ( ،)2582( )1٩٩٧/4وصحي ابن حباٍ (.)٧363( )363/16
( )2أخريه أمحد ( ،43٩/3رقم .)1566٧
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()2

وال تتخذوها كرايس :ال جتلسوا عىل ظهورهاا ليتحادث كال مانكم ما صااحبه
وهي واقفة كجلوسكم عىل الكرايس للتحدث.
وقد ح ّ النبي  عىل الرفو بااحليواٍ فقاا (( :إن اهلل كتــب اإلحســان عــىل كـ
يشه فــإذا قتلــتم فأحســنوا القتلــة وإذا ذبحــتم فأحســنوا الــذبح وليحــدّ حــدكم شــفرتط
ولريح ذبيحتط)).

()1

اإلحساٍ :مصدر أحسن ،من إمتام اليش  ،وهو هنا إمتام الرمحة.
فوحسنوا القتلة :هيًاة القتال باوٍ ُيتاار أساهل الطارق وأخفهاا إيالما ًا وأ عهاا
إزهاقا .وشفرته :هي السكي.
ودى عن وسم ويه الدابة وعن تعذيبها.
وأخّب أٍ امرأة دخلت النار بسبب هرة ،فقا  :عذبت ابر ٌة يف هرة حبســتها
حتــى باتــت ءوع ـ ًا فــدخلت فيهــا النــار قــال اهلل :ال نــت طعمتيهــا وال ســقيتها حــني
حبستيها وال نت رسلتيها فأكلت بن خشاش األرض .
وبــن هــم اآلداب :عاادم احتقااار صااور بع ا

احليوانااات واحلشااارات قبيحااة

الشكل ،فإٍ هلل تعاى حكم ًة يف تصويرها هباذ الصاور ،ومان يهاة أخار إٍ فيهاا مان
اإلبداع ما ِّيعجز و ِّيبهر العقو .

( )1روا مسلم ( ،1548/3رقم .)1٩55
( )2أخريه البخاري ،834/2( :رقم .)2236
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دب السالك بع النباتات
أي :م األشجار واملزروعات واملرا األخرض...
والنبات دوٍ درية احليواناتِ ،
وع ّلة األمار بااألدب معهاا أداا ذاكارة هلل تعااى،
خملوقة هلل تعاى ،واألدب معها :أال يمسها السال بسو  ،وقد قا رسو اهلل  :بــن
اهلل ال بن رسولط لعن اهلل قاطع السدر .
وكثري من أوليا اهلل تعاى ال يطؤوٍ املرا األخرض خشية أٍ يؤذوا مان ياذكر اهلل
ٌ
تعاااى ،وهااو معنااى ريااب بعيااد الفهاام عااىل أصااحاب القلااوب القاسااية ،ولعلهاام ال
يتقبلونه ،ويف كل األحوا هو ليس فرض ًا وال سنة ولكنه أدب ألهل الكاام  ،أ يكلاف
به النبي  النارس ملشقته.
دب السالك بع اجلامدات
ماذكرنا عن النبات كذل عن اجلامدات فالع ّلة كودا ذاكرة هلل خملوقة له.
إٍ السال ّلي م اجلامدات ،فال يرضاب بااب السايارة بعناف ،وال يرماي نعلاه
عىل األرض بعنف ،وال يسب مجاد ًا من اجلامدات.
وكاااٍ أبااو عااثامٍ املغااري ِّق ادّ رس ّ يقااو  :ساامعت البًاار تقااو  :اهلل ...اهلل...
اهلل....
إٍ السال إلقباله عىل الذكر يرتش عنه من األدب ماال ُيطر ببا املتكلف اا،
فال يعجب أحد من ذل  ،فإنه من الذوق الرفي ال يدركه إال من أذاقه اهلل ذل .

( )1أخريه البيهقى ( ،140/6رقم .)11545
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فاعلم أنه :ال إله إال اهلل حممد رسو اهلل
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل اله وأصحابه أمجعي
واحلمد هلل رب العاملي.
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الفهرس العام
الصفحة

املوا يع
التعريف باملؤلف والكتاب

2

اإلهدا

4-3

خمطط الكتاب كامالً

6

مقدمة

٧

مقدمة الطبعة الثانية

10

الفصل األو  :السلوك

11

متهيد

14

املبح األو  :أصو السلوك

15

أوالً :احلب:

15

ثاني ًا :الذكر:

15

أ -الذكر ودور يف السلوك:

15

ب -من بركات الذكر

16

ا -أهيام افضل الذكر أم القراٍ؟

1٧

ًا؟

1٧

د -أهيام أنف الذكر يهر ًا أم
ها -ذكر اهلل يف السنة:

1٧

و -الذكر اجلامعي:

1٩

ي -تلقي الذكر:

21

ك -اداب الذكر:

22

ثالث ًا :خمالفة النفس ما هتو من املحرمات واملباحات واملشتهيات:

26

رابع ًا :تطيب اللقمة:

2٧

املبح الثا  :اداب السلوك:

28

أوالً :اجلوع:

28

ثاني ًا العزلة:

28
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ثالث ًا :قلة النوم والسهر يف العبادة:

28

رابع ًا :قلة الكالم املبا :

2٩

املبح الثال  :املريد والسلوك:

30

متهيد:

30

أوالً :مراحل السلوك:

31

ثاني ًا :افات املريد يف البدايات :وهي سبعة:

31

تعريف اآلفة:

31

التزويج

31

ّلب العلم الرشعي

31

عرشة األضداد

31

الغنى

31

الشب

31

حمبة املرداٍ من اإلخواٍ

32

مد النارس وإقبا م عىل املريد

32

املبح الراب  :متوٍ يف ادب املريد يف السلوك:

33

وبن دب املريد يف السلوك :ن يصدق يف حمبة شيخط ،ألنط دليلط يف السلوك.

33

من عالمات صدق املريد يف حمبة شيخه.

33

وبن دب املريد يف السلوك :ال يدخ يف عهد شيخ حتى يتوب بن سائر الــذنوب

36

ال اهرة والباطنة.
تصحيح بفاهيم

36

وبن دب املريد يف السلوك :ال يكون لط إال شيخ واحد ،فال جيع لط قط شيخني.

3٧

وبن دب املريد يف السلوك :ال يتتلمذ إالَّ لشيخ قد تضلع يف علوم الرشيعة.

38

وبن دب املريد يف السلوك :ن يالزم شيخط ظاهر ًا وباطناً فــال ينفــك عــن صــحبتط

3٩

يتعرض لن رة بن ن راتط تصادف ساعة جت :فيحيى قلبط بإذن اهلل.
بد ًا؛ فلعلط َّ
وبن دب املريد يف السلوك :إذا بات شيخط قب ن تكتم تربيتط ن يتخذ لط شيخاً
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41

آخر ُيتم لط السلوك.
وبن دب املريد يف السلوك :ن يلتنم بام يأبره بط شيخط فيام خيص سلوكط ،وال يتبع

43

با عليط إخوانط بن بريدي الشيخ ،وال يقلد شيخط بك عاملط وسلوكط ،ويثبت عىل إرشــاد
شيخط ،وال ينتق إىل غريه فيموت كام متوت الغرسة ،بالتنق بني املغارس.
تنبيه

43

وبن دب املريد يف السلوك :حفظ عهده بع اهلل تعــاىل عــىل بالزبــة التوبــة بــن كـ

45

ذنب وجتديدها دائ ًام.
وبــن دب املريــد يف الســلوك :بالزبتــط امل اهــدة لنفســط فــال يصــطلح بعهــا بــد ًا،

46

وصورة امل اهدة :خمالفة هوى نفسط فال يوافقها قط فيام هتواه.
وبن دب املريد يف السلوك :بعانقتط األدب عىل الــدوام بــع اهلل تعــاىل وبــع وليائــط

4٧

وإخوانط.
وبــن دب املريــد يف الســلوك :ن يتحم ـ ابــتالهات البــدايات ويثبــت حتــى يشــتدَّ

48

عوده.
ومن البال الذي يتعرض له السال :

48

وبــن دب املريــد يف الســلوك :ال ين ــر إىل زالتــط القديمــة قب ـ دخولــط الســلوك

50

واحلديثة ثناه سلوكط ،وال يستبط الفتح ،ب يعبد اهلل تعاىل لوءهط الكــريم قانتـاً خاشــعاً،
سواه َ ُفت َحت عني قلبط ورفع احل اب عنط م ال.
وبن دب املريد يف السلوك :ال ُيكثر بــن بطالعــة كتــب الســلوك وغريهــا فكتــاب

52

املريد شيخُ ط ،و ال يكون عنده بنافسة ألحد ،وال جيادل يف رشيعة وال حقيقــة ،وال يصــحح
عامل غريه ،ب يشتغ بذكر ربط  ،فإنط اجلاله لقلبط.
نشاّات وأعام السال يف البدايات:

53

بن دب املريد يف بدايات الســلوك :ن يكــون ذا صــن شــديد عــىل بالزبــة الســهر،

54

والت وع ،واعتنال الناس ب سده وقلبط ،وبالزبة اجلهاد حتى النهايات.
مراحل املجاهدة

54

املرحلة األوى

54
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فوائد التجوع:

54

املرحلة الثانية

55

املرحلة الثالثة

56

املرحلة الرابعة

56

املرحلة اخلامسة

56

وبن دب املريد يف السلوك :ن جيع ر س بالط حذف العالئق الدنيوية.

5٧

وبن دب املريد يف السلوك :ن يوطن نفسط عىل حتم الشدائد فيط.

5٩

وبن دب املريد يف السلوك :ن جيع ر س بالط التحم والصفح بطيب نفي عن

61

ك بن تى إليط بمكروه.
وبن دب املريد يف الســلوك :ن خيفــي حوالــط التــي تكــون بينــط وبــني اهلل تعــاىل بــا

62

بكن إال عن شيخط لئال تقطعط عن السلوك.
وبن دب املريد يف السلوك :ن يكون لط شاهد بن حالــط عــىل كـ بقــام حتــدث بــط

63

عىل الناس.
وبن دب املريد يف السلوك :ال يقنع بحكايات ه السلوك دون بنازلة بقاباهتم.

64

وبن دب املريد يف السلوك :نفي الغفلة عن قلبط وبكابدة خواطره.

65

وبن دب املريد يف السلوك :الَّ يلتفت بقلبط إىل يشه بــن بــور الــدنيا خــرج عنــط،

6٧

و ن يغا برصه عن رؤية الصور املستحسنة با بكن.
وبن دب املريد يف السلوك :الَّ يتصدر إللقاه درس سواه كان يف علم األحكام م

6٩

يف علم السلوك ،و ال جيع لط بريد حتى يأذن لط شيخط.
مقارنة بي املوذوٍ و ري

6٩

وبن دب املريد يف السلوك :ن نافظ عىل آداب الشـريعة ويتبــع ظاهرهــا ،ويأخــذ

٧1

باألحوط يف دينط ،وخيرج بن خالف العلامه إىل وفــاقهم بــا بكــن ،وال يت ــاوز حــدوده يف
االءتهاد واإلفتاه إن يكن عاملاً ،وإنَّام برءعط ه العلم.
وبن دب املريد يف السلوك :ال يسافر لتحصي دنيا قب ن يقبلط السلوك ويستأذن
شيخط.
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٧3

من علل السفر

٧3

متى يوذٍ الشيخ للمريد بالسفر

٧4

وبن دب املريد يف السلوك :التباعد عن ك فع و قول يميت قلبط ،ككثرة اللغــو

٧5

والغفلة وجمالسة بناه الدنيا بن الت ار ونحوهم.
وبن دب املريد يف السلوك :ال يكون لط التفــات إىل بعلــوم رزق ،و ال يقبـ رزقـاً

٧٧

إال برشف.
رشوط قبو ِ
الّب

٧8

وبن دب املريد يف السلوك :إذا افتــتح جملــي الــذكر ال يســكت حتــى نصـ لــط

80

الغيبة عن األكوان كلها.
وبن دب املريد يف السلوك :ن يكــون جمتهــد ًا يف طاعــة ربــط ،هل ـاً بــذكره يف ســائر

81

وقاتط السيام يف بدايتط ،و ن يقل بن النوم با بكن السيام وقت األسحار.
ـري األب ـ  ،ءــا َّد ًا يف
وبــن دب املريــد يف الســلوك :ن يكــون زاهــد ًا يف الــدنيا ،قصـ َ

83

الطاعات.
وبــن دب املريــد يف الســلوك :ن يكــون كثــري اإلطــراق إىل األرض إذا ءلــي و

85

بشى ،ويقل بن االلتفات وفضول الن ر.
وبن دب املريد يف السلوك :ن يكون ذا هنضــة ونشــاط عــىل الــدوام يف العبــادة ويف

٧8

خدبة إخوانط.
وبن دب املريد يف السلوك :ن نذر ك احلذر بــن االهــتامم ب هــور دبــط وانتشــار

8٩

صيتط وبن االلتفات بقلبط إىل تنكية الناس لط.
وبــن دب املريــد يف الســلوك :ال يقــر علــم الشـــريعة إالَّ عــىل بــن ُع ـرف بالنهــد

٩2

والورع بن العلامه.
وبن دب املريد يف السلوك :ن يكون بواظبـاً عــىل العبــادة لــيالً وهنــار ًا ،و ال يطيــع

٩4

املل بن قراهة األوراد التي بره ــا شــيخط بـ يؤدهيــا كابلــة ،وال ينيــد عليهــا إال يف حــال
األني.
محـاالً لـ ذى بانشـــراح صــدر ،و ال ينكــي
وبن دب املريد يف السلوك :ن يكــون َّ
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٩6

نفسط عند إيذائط ،ب يتهم نفسط فيقول يف نفسط :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔﮊ [يوسف.]53 :
وبن دب املريد يف السلوك :ال نسد بن اصطفاه اهلل تعاىل عليط بن قرانط وءعلــط

٩٧

إباباً يف السلوك دونط وانقادت إليط األبراه واألكابر.
من أراد أٍ يصري إمام ًا يقتدي به النارس فعليه با:

٩٧

بن دب املريد يف السلوك :التباعد عن ثالثة :عن ك عا ال يراه يعم بعملط لــئال

100

يرسق طباعط فيهلك ،وعن صحبة بناه الدنيا املعر ني عن طريق شيخط ،وعن ك ســالك
يربي ه السلوك بالنقص لينكي بسلك شيخط.
وبن دب املريد يف السلوك :ن يكون عنده شــوق للطريــق و هلهــا فــال َّ
يملـط ،وال

102

يطف هليب قلبط وال هيد لط شوق إال بلقاه وءط ربط ،و ن يوبخ نفسط ونثهــا عــىل الســري يف
السلوك كلام وقفت بع حظ بن ح وظها.
من أهم األسباب املويدة للحرقة إى السلوك:

103

من عالمات عدم صدق املريد:

103

وبــن دب املريــد يف الســلوك :ن يكثــر العمــ واإلخــال

فيــط ،و ن ال يطلــب

105

العوض بن اهلل عن عبادتط:
ومن ويو ّلب األير عىل العبادة

105

وبن دب املريد يف السلوك :ن يكون ورعاً عن الشــبهات يف بأكلــط وبلبســط ،و ال

10٧

يتساه يف ك طعام بن يغش يف بعابلتط و يأك بدينط.
وبن دب املريد يف السلوك :ال ينشغ بطهارة ثيابط وحسن بن ره عن طهارة قلبــط

10٩

وتقديي باطنط بن سائر العيوب ،وإال خرس جت :ربط.
مسل الطهارة

110

املريد الصادق ال بد أٍ يرتك من الدنيا شيًي:

111

وبن دب املريد يف السلوك :ال يسكن بقلبط إىل غري ربط وال يفرت عن الذكر قط ب

112

رس ًا وءهر ًا ،حتى تقوى روحانيتط ونص لط بنط حال.
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وبن دب املريد بع شيخط يف البدايات :ن يدوام عىل ربط قلبط بط وترائيط بعــط يــنام

136

ح َّ  ،ويرى ن اهلل تعاىل ءع مجيع إبداده ال خيرج إال بن باب شيخط.
وبن دب املريد بع شيخط :إذا تعــذر عليــط الفــتح ن يقــيم العــذر لشــيخط ،وجيعـ

140

اللوم عىل نفسط.
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ن يقوم باخلدبة بشك كاب  ،ولينال كن قدر مكن بن ن رات الشيخ.
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ره.
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16٧

بط ،وال يقول لط )َ ( :قط ،فقد مجع األشياخ عىل ن ك بريد قــال لشــيخط )َ ( :ال يفلــح يف
السلوك.
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برىض وقبول تام
وبن دب املريد بع شيخط :حتملط شدة بناقشتط وتأنيبط وتعنيفط لط
ً
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مجلة من أقوا اإلمام الشعرا قدرس ف يف عالقة املريد م شيخه
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