سلسلة رسائل النّور
الرسالة األولى بعنوان:
ّ

ال ّ
طريق إلى هللا
صوف)
(مقام اإلحسان  /الت ّ ّ
روان
عبدالسالم بن أحمد ّ

قال هللا تعالى:

ان َم ْيتًا فَأ َ ْحيَ ْينَاهُ َو َجعَ ْلنَا لَهُ
"أ َ َو َمن َك َ
اس َك َمن َّمثَلُهُ فِي
ورا يَ ْم ِ
شي ِب ِه فِي النَّ ِ
نُ ً
ال ُّ
س ِب َخ ِارجٍ ِ ّم ْن ََا"،
ظلُ َما ِ
ت لَ ْي َ
()122:6
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين
سالم على أشرف المرسلين سيّدنا
والصالة وال ّ
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعَم
بإحسان إلى يوم الدّين.
ث ّم أ ّما بعد،
سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ال ّ
العبد الفقيرإلى رحمة ربّه وعفوه عبدالسالم بن
سسة المدينة للتّعليم و
روان عميد "مؤ ّ
أحمد ّ
الربحيّة" بواليتة
صوف و الخدمات غير ّ
الت ّ ّ
الرسالة
رويتلينغن األلمانيّة أق ّدم إلى حضراتكم ّ
األولى من سلسلة "رسائل النّور" ،بعنوان:
ال ّ
طريق إلى هللا
صوف)
(مقام اإلحسان  /الت ّ ّ

ضرورة العناية بتزكية النّفس البشريّة لمعرفة
رب العالمين جل شأنه وهو ما يعرف في
ّ
ي بعلم
اإلسالم بمقام اإلحسان و كمصطلح علم ّ
صوف وهو األصل الثّالث من أصول ال ّدين
الت ّ ّ
الثالث (إسالم و إيمان و إحسان)،و ال يت ّم ال ّدين
الروح للبدن ،فال حياة
إال به ،فالتّصوف بمثابة ّ
لإلنسان بال روح .فإذا كان اإلسالم خطابا
موجها للبدن واإليمان خطابا موجها للقلب ّ
فإن
للروح.
اإلحسان خطاب موجه ّ
تبرك و كرامات
صوف عندنا ليس
تصوف ّ
ّ
والت ّ ّ
تصوف سلوك و معرفة ،سلوك طريق
وإنّما هو
ّ
اإلحسان على يدي ال ّ
ي .و يتمثّل
شيخ المربي الح ّ
في العمل بالفرائض واإلكثار من النّوافل
والتّخلق باألخالق المح ّمديّة الفاضلة والغاية منه
رب العالمين ّ
حق المعرفةَ " ،وأَ َّن ِإلَ ٰى
معرفة ّ
َر ِبّ َك ٱ ْل ُمنت َ ََ ٰى". )42:53(،

صفاء والنّور  ،طريق
طريقنا طريق المحبّة وال ّ
رب العالمين ليس له عالقة أبدا ال
معرفة ّ
سياسيّة
بالمصالح ال ّدنيويّة وال بالمناصب ال ّ
وغيرهما.

قال رسول هللا  ،صلى هللا عليه وسلم:
"سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله" :ورجالن
تحابا في هللا ،اجتمعا عليه ،وتفرقا عليه"...،
(البخاري و مسلم)
صوف (طريق اإلحسان) واجب على كل مسلم
فالت ّ ّ
ُون"
ٱإل َ
ومسلمةَ " ،و َما َخلَ ْقتُ ٱ ْل ِج َّن َو ْ ِ
نس ِإ ََّل ِليَ ْعبُد ِ
( ،)56:51أي ليعرفون ،وجاء في الحديث الشريف في
معنى اإلحسان" ،أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه
فإنه يراك" (البخاري).
سنّة المط ّهرة
صوف أساسه القرآن الكريم وال ّ
فطريق الت ّ ّ
وليس له عالقة ال من قريب وال من بعيد بزيارة القبور
واألضرحة ،ألن زيارة القبور عموما مسألة فقهيّة بحتة
صوف.
وليست لها عالقة بمسائل العقيدة والت ّ ّ
شيخ المربي الي جوار ربه يصبح ّ
فإذا انتقل ال ّ
الطريق
حينئذ طريق تبرك فقط وليس طريق سلوك و معرفة.
ومثل ذلك كمثل طبيب األسرة ،إذا انتقل إلى جوار ربه،
ي حتى
فيجب على المريض الذّهاب إلى الطبيب الح ّ
يعالجه و يصف له الدواء.
تقرب إلى ربّه
وال يكون العبد موحدا توحيدا كامال إالّ إذا ّ
شتَ َر ٰى ِم َن ٱ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ٱَّلل ٱ ْ
ين
ببدنه وقلبه وروحهِ " ،إ َّن َّ َ
س َُ ْم َوأَ ْم ٰ َولَ َُم ِبأ َ َّن لَ َُ ُم ٱ ْل َجنَّةَ")111:9( ،
أَنفُ َ

فإذا كان اإلنسان ال يتصور يوما من األيام أن يقدّم
لشخص ما هدية جميلة ال ّ
شكل والمنظر ولكن فارغة
يتقرب
المحتوى .فكذلك فإنّه ليس من المعقول أبدا أن ّ
اإلنسان إلى ربه ببدنه دون روحه.
وينور قلبه ،فما عليه إال أن
فمن أراد أن يفتح هللا بصيرته ّ
ينتظم في سلك المحسنين" ،أَ َو َمن ك َ
َان َم ْيتًا فَأَحْ َي ْينَا ُه
اس َك َمن َّمثَلُهُ ِفي
ورا َي ْم ِ
شي ِب ِه ِفي النَّ ِ
َو َج َع ْلنَا لَهُ نُ ً
ال ُّ
س ِب َخ ِارجٍ ِ ّم ْن ََا" (،)122:6
ظلُ َما ِ
ت لَ ْي َ
ف َمثَ ُل الذي َي ْذ ُك ُر َربَّهُ والذي ال َي ْذ ُك ُر َربَّهَُ ،مثَ ُل ال َح ّ
ي ِّ
ت"(،البخاري).
وال َم ِّيّ ِّ

فاختر لنفسك أيّها اإلنسان أن تكون من األحياء أم من
األموات!،
وب َي ْع ِقلُ َ
ض فَتَك َ
ون ِب ََا أَ ْو
"أَفَلَ ْم َي ِ
يروا ِفي ْاأل َ ْر ِ
ُون لَ َُ ْم قُلُ ٌ
س ُ
س َمعُ َ
آ َذ ٌ
ار َو ٰلَ ِكن تَ ْع َمى
ون ِب ََا ۖ فَ ِإنَّ ََا ََل تَ ْع َمى ْاأل َ ْب َ
ان َي ْ
ص ُ
ُور". )46:22(،
وب الَّ ِتي ِفي ال ُّ
ا ْلقُلُ ُ
صد ِ
برية و
فمثل العبد الضعيف كمثل الذي كان تائها في ّ
أوشك على الهالك ،فساق هللا إليه من يسقيه بعد عطش
ويأخذ بيده إلى شاطئ النجاة.
فأكرمنا هللا تعالى والحمد هلل بصحبة ال ّ
شيخ المربي
األستاذ ،أم ّد هللا تعالى في أنفاسه ونفعنا بعلومه وأسراره،

صفاء والقرب
فأنصح كل نفس مؤمنة تبحث عن النّور وال ّ
والهناء ،تلتمس سعادة الدّارين النّظر و التّأ ّمل في األمر،
علَى ال َّ
سقَ ْينَا ُه ْم َما ًء َ
غ َدقًا"،
ستَقَا ُموا َ
ط ِريقَ ِة َأل َ ْ
" َوأَ ْن لَ ِو ا ْ
(.)16:72
لمزيد من البيانات يمكنكم التّواصل معنا ،بيانات الت ّواصل
تجدونها في موقعنا اإللكتروني:
www.almadinah.de
هدانا هللا وإياكم إلى طريقه القويم وألحقنا هللا وإياكم بعباده
المقربين.
والسالم عليكم و رحمة هللا وبركاته.
روان
عبدالسالم بن أحمد ّ

سنكون سعداء لتلقّي دعمكم و مساندتكم
سسة المباركة والتي
الحمد هلل الذي وفّقنا لفتح هذه المؤ ّ
تر ّكز على:
 العلم النّافع والضّروري من علوم الدّين والدّنيا.صوف)،
 مقام اإلحسان (علم الت ّ ّتصوف كجسد بال روح".
"فإسالم بال
ّ
 خدمة المسلمين وغيرالمسلمين وبناء قنطرة تواصل بينمختلف الثّقافات.
لتحقيق هذه األهداف ّ
سسة تسعى إلى إحداث
فإن المؤ ّ
متنوعة كالتّعليم والخدمات اإلجتماعية
مشاريع في مجاالت ّ
صحيّة ،وفي مجال العقارات واستصالح األراضي.
وال ّ
مؤسسة المدينة تبحث عن داعمين ومستثمرين وشركاء
تعاون من داخل ألمانيا وخارجها.
س ُك ْم َو َما تُن ِفقُ َ
ون
قال هللا تعالىَ ” :و َما تُن ِفقُواْ ِم ْن َخ ْي ٍر فَألنفُ ِ
ف ِإلَ ْيكُم َوأَنت ُ ْم َلَ
ِإَلَّ ا ْبتِغَاء َوجْ ِه َّ ِ
َّللا َو َما تُن ِفقُواْ ِم ْن َخ ْي ٍر يُ َو َّ
ت ُ ْظلَ ُم َ
ون“ (البقرة)272:
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