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بسم هللا الرحمن الرحيم
سالم على أشرف
الحمد هلل رب العالمين والصالة وال ّ
المرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.
ث ّم أ ّما بعد،

سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ال ّ
العبد الفقيرإلى رحمة ربّه وعفوه عبدالسالم بن أحمد
صوف و
روان عميد مؤ ّ
سسة المدينة للتّعليم و الت ّ ّ
ّ
الربحيّة بواليتة رويتلينغن األلمانيّة أقدّم إلى
الخدمات غير ّ
الرسالة الثّانية من سلسلة "رسائل النّور"،
حضراتكم ّ
بعنوان:

"ال ّ
طريق إلى هللا منهج حياة"

المقدّمة
ّللا َوع َِم َل
سنُ قَ ْو ًًل ِ ّم َّمن َدعَا ِإلَى َّ ِ
يقول هللا تعالىَ ":و َم ْن أَحْ َ
س ِل ِمين" ( ،)33:41ويقول
صا ِل ًحا َوقَا َل إِنَّنِي ِمنَ ا ْل ُم ْ
َ
رسول هللا.صلى هللا عليه وسلم" :الدّين النّصيحة" (رواه
مسلم) وال خير في قوم ال يتناصحون وال يقبلون النّصيحة.
أسباب ثالث حركت ه ّمتي لعرض هذا الموضوع على
حضراتكم الكرام:
أوال :ضرورة تجديد الخطاب اإلسالمي وذلك بتصحيح
المفاهيم الخاطئة والمناهج الفاسدة التي انتشرت بين عامة
المسلمين وخاصتهم.
ثانيا :واجب علينا شرعا أن نبيّن للنّاس ما تلبّس عليهم من
ّ
الحق شيطان أخرس.
ساكت عن
أمر دينهم ،فال ّ
ثالثا :شفقتنا على عباد هللا ورأفتنا بهم دفعتنا دفعا قويا
لطرح هذا الموضوع .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"ًل يؤمن أحدكم حتى يحب َلخيه ما يحب لنفسه"( ،رواه
البخاري ومسلم) . .فمثلما أكرمنا هللا تعالى بطريق
اإلحسان وصحبة ال ّ
شيخ اإلمام رضي هللا عنه و أرضاه

أم ّد هللا تعالى في أنفاسه ونفعنا بعلومه وأسراره ،فإننا نحب
من صميم قلوبنا أن ينتفع جميع األنام شرقا وغربا ،شماال
وجنوبا بهذا الخيرالوفير والفيض العظيم.

عونَ إِلَى ا ْل َخي ِْر
قال هللا تعالىَ ":و ْلتَك ُْن ِم ْن ُك ْم أ ُ َّمةٌ يَ ْد ُ
وف َويَ ْن َه ْونَ ع َِن ا ْل ُم ْنك َِر َوأُولَئِكَ ُه ُم
َويَأ ْ ُم ُرونَ بِا ْل َم ْع ُر ِ
ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ " (.)104-3
صة بعد أن أذن لنا موالنا األستاذ رضي هللا عنه
وخا ّ
ّ
نشرالطريق ،طريق اإلحسان،
وأرضاه أكثر من مرة في
والتّعريف به.
فوهللا الذي الإاله إال هو إن وجدنا ماهو أفضل من هذا
ّ
الطريق وصحبة األستاذ الهمام رضي هللا عنه وأرضاه
لكنّا أولى باتّباعه  ،ولكن لم نجد ما هو أفضل من هذا
الطريق إال ما في هذا ّ
ّ
الطريق.
ّلِل الَّذِي َهدَانَا ِل َٰ َه َذا
فنقول مثلما قال ربّنا وموالنا" :ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
س ُل َربِّنَا
ّللاُ ۖ لَقَ ْد َجا َءتْ ُر ُ
ِي لَ ْو ًَل أ َ ْن َهدَانَا َّ
َو َما ُكنَّا ِلنَ ْهتَد َ
ورثْت ُ ُمو َها ِب َما كُنت ُ ْم
ق ۖ َونُودُوا أَن تِ ْل ُك ُم ا ْل َجنَّةُ أ ُ ِ
ِبا ْل َح ّ ِ
ت َ ْع َملُون".)43-7( ،

فماذا نعني بال ّ
طريق إلى هللا؟
الركن الثّالث من
إنّه بكل بساطة طريق اإلحسان وهو ّ
أركان الدّين اإلسالمي.وهو ما يعرف كمصطلح علمي بعلم
صوف .وهو أشرف العلوم وأسناها ألنّه يتعلّق بالذّات
الت ّ ّ
اإلالهيّة وهو ثمرة هذا الدّين القويم" ،أن تعبد هللا كأنّك
تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك"(،البخاري).
صوف الذي نعنيه ليس له عالقة أبدا بزيارة
والت ّ ّ
سماع
القبورواألضرحة وال باإلكتفاء على مجالس الذّكروال ّ
صحابة
األولين من ال ّ
صوف وسرد سير ّ
أو مطالعة كتب الت ّ ّ
صالحين والعلماء العاملين رضي
و التّابعين واألولياء وال ّ
هللا عنهم جميعا والحديث عن مناقبهم وكراماتهم.

سيرة ولكنّ الشّأن أن تعيش
فليس الشّأن أن تقرأ ال ّ
الرجال.
المسيرة ،وتنال ما نالته ّ
صوف الذي نسعى بإذن هللا إلى التّعريف به ونشره بين
فالت ّ ّ
األنام هو سلوك طريق اإلحسان على يدي ال ّ
شيخ المربي
ي .فمن رحمته ج ّل شأنه وعدله أن جعل لكل زمان
الح ّ
مرشدا ومربّيا ودليال يأخذ بيد من سبقت له العناية األزليّة
من اإليمان إلى اإليقان إلى المشاهدة والعيان.

ماهو حكم طريق اإلحسان؟
الدّين اإلسالمي الحنيف يتكون من ثالث أركان :ركن
اإلسالم وهو ما يعرف بعلوم الفقه وهو خطاب مو ّجه
للبدن ،وركن اإليمان وهو مايعرف بعلوم العقيدة ،وهو
خطاب موجه للقلب ،وركن اإلحسان وهو ما يعرف بعلوم
للروح وهو أوجب
صوف وهو خطاب مو ّجه ّ
الت ّ ّ
الواجبات.
فمثلما أن اإلنسان يتكون من جسد وروح ،إذا افترق
أحدهما عن اآلخر انعدمت الحياة ،فكذلك الدّين اإلسالمي
الحنيف إذا خال من أحد األركان الثّالث يكون الدّين مختالّ
وب الَّتِي
وناقصا" ،فَ ِإنَّ َها ًَل ت َ ْع َمى ْاَل َ ْب َ
ار َو َٰلَ ِكن ت َ ْع َمى ا ْلقُلُ ُ
ص ُ
صدُور")46:22(،
فِي ال ُّ
وال يصبح العبد موحدا توحيدا كامال وخالصا إالّ إذا سلك
طريق اإلحسان على يدي ال ّ
ي وعرف هللا
شيخ المربّي الح ّ
تعالى حق معرفته ،فليس التّوحيد ما تحمله األوراق
سطور (توحيد دليل و برهان) وإنّما التّوحيد ما يلوح
وال ّ
من أثر الع ّ
شاق (توحيد ذوق ووجدان) ،ففرق بيّن و
ويتصوره وبين من
شاسع بين من يقرأ عن البحر
ّ
يشاهده حقيقة أو يسبح فيه.

سبيل لدخول طريق اإلحسان؟
فما هو ال ّ
المقربين فعليه سلوك
من أنعم هللا تعالى عليه ليكون من
ّ
طريق اإلحسان على يدي ال ّ
ي .قال هللا
شيخ المربي الح ّ
ََّٰ
َٰ
ۡ
ت
س ِبقُونَ  ،أ ُ ْولَئِكَ ٱل ُمقَ َّربُونَ  ،فِي َجن ِ
س ِبقُونَ ٱل َٰ َّ
تعالىَ " :وٱل َٰ َّ
يم ،ثُلَّ ٞة ِ ّمنَ ۡٱَل َ َّو ِلينَ َ ،وقَ ِل ٞ
يل ِ ّمنَ ۡٱَل ِخ ِرينَ "،
ٱلنَّ ِع ِ
(.)14-10:56

من المعلوم أنّه من أراد تعلّم أي علم من علوم الدّين
أوالدّنيا يجب عليه ال محالة التّلقّي على يدي معلّم ماهر،
فكذلك طريق اإلحسان ال يكون إالّ بصحبة ال ّ
شيخ المربّي،
ٱلر ۡح َٰ َمنُ فَ ۡسـَٔ ۡل بِ ِهۦ َخبِ ٗيرا".)59-25( ،
" َّ
وال ّ
شيخ المربّي واحد في ك ّل عصر ،وال يمكن سلوك
ّ
الطريق ،طريق اإلحسان ،إالّ في حياته و على يديه،
َٰ
َٰ
علَّ ۡمنَهُ
"فَ َو َجدَا ع َۡبدٗ ا ِ ّم ۡن ِعبَا ِدنَا َءات َ ۡينَهُ َر ۡح َم ٗة ِ ّم ۡن ِعن ِدنَا َو َ
ِمن لَّ ُدنَّا ِع ۡل ٗما " ( .)65:18فإذا انتقل ال ّ
شيخ إلى جوار ربّه
يصبح ّ
برك.
تبرك كغيره من طرق الّ ّ
الطريق طريق ّ
وال ّ
ي هو الوارث المح ّمدي ،ملقّن اإلسم
شيخ المربّي الح ّ
سند المتّصل إلى رسول هللا صلى هللا
األعظم ،صاحب ال ّ
عليه وسلم والعامل بكتاب هللا تعالى و بسنّة رسوله صلى
هللا عليه وسلم.

فليس الشّيخ الذي يوصلك إلى الباب وإنّما الشّيخ الذي
يرفع عنك الحجاب ومثلما قال ساداتنا أهل اإلسناد :يأتيني
أعرفه باهلل مساءا ويأتيني المريد
المريد ال ّ
صادق صباحا ّ
أعرفه باهلل صباحا.
ال ّ
صادق مساءا ّ
وبهذه المناسبة أنصح ك ّل من يدّعي المشيخة أو تحدّثه نفسه
بذلك أن يعود إلى رشده ويتّقي ربّه" ،فَ َم ۡن أ َ ۡظلَ ُم ِم َّم ِن ۡٱفت َ َر َٰى
ٱّلِل ًَل َي ۡه ِدي ۡٱلقَ ۡو َم
َ
علَى َّ ِ
ٱّلِل َكذ ِٗبا ِلّيُ ِض َّل ٱلنَّ َ
اس ِبغَ ۡي ِر ِع ۡل ٍۚم ِإنَّ َّ َ
ََّٰ
ٱلظ ِل ِمينَ ".)144 :6( ،
فمقام التّربية واإلرشاد منحة وهبة واصطفاء ربّاني" ،إِنَّ
س ُ
يرا
َربَّكَ يَ ۡب ُ
ٱلر ۡزقَ ِل َمن يَشَا ُء َويَ ۡقد ٍۚ ُِر ِإنَّهُۥ كَانَ ِب ِعبَا ِدهِۦ َخ ِب َۢ َ
ط ِّ
َب ِص ٗيرا" ،)30:17( ،فرحم هللا امرءا عرف قدره ووقف
عند حدّه.
فنحمده تعالى أن أنقذنا من الجهالة وأكرمنا بصحبة اإلمام،
زاده هللا شرفا ورفعة ومكانة.
ك ّل من شهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وحافظ
على الفرائض و اجتنب النّواهي فهو بإذن هللا مسلم ومأواه
الجنّة مثلما وعد هللا تعالى في محكم التنزيل" :قَ ۡد أ َ ۡفلَ َح
ع ِن
شعُونَ َ ،وٱلَّ ِذينَ هُمۡ َ
ص َالتِ ِهمۡ َٰ َخ ِ
ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُونَ  ،ٱلَّ ِذينَ هُمۡ فِي َ
ٱللَّ ۡغ ِو ُم ۡع ِرضُونَ ،

َٰ
وج ِهمۡ َٰ َح ِف ُ
َوٱلَّ ِذينَ هُمۡ ِل َّ
ظونَ ،
لزك ََٰو ِة فَ ِعلُونَ َ ،وٱلَّ ِذينَ هُمۡ ِلفُ ُر ِ
علَ َٰى أ َ ۡز َٰ َو ِج ِهمۡ أ َ ۡو َما َملَك َۡت أ َ ۡي َٰ َمنُ ُهمۡ فَ ِإنَّ ُهمۡ َ
ومينَ ،
ِإ ًَّل َ
غ ۡي ُر َملُ ِ
َٰ
َٰ
فَ َم ِن ۡٱبتَغَ َٰى َو َرا َء َذ ِلكَ فَأ ُ ْولَ ِئكَ ُه ُم ۡٱل َعا ُدونَ َ ،وٱلَّ ِذينَ هُمۡ
صلَ َٰ َوتِ ِهمۡ
عونَ َ ،وٱلَّ ِذينَ هُمۡ َ
َِل َ َٰ َم َٰنَتِ ِهمۡ َوع َۡه ِد ِهمۡ َٰ َر ُ
علَ َٰى َ
َٰ
يُ َحافِ ُ
س هُمۡ
ظونَ  ،أ ُ ْولَئِكَ ُه ُم ۡٱل َٰ َو ِرثُونَ  ،ٱلَّ ِذينَ يَ ِرثُونَ ۡٱل ِف ۡرد َۡو َ
فِي َها َٰ َخ ِل ُدونَ ")11-1:23(،

فهذا مقام عال ورفيع ،والذين قال هللا في حقهم أيضا :
ين َما أ َ ۡ
" َوأ َ ۡ
ُود،
ين ،فِي ِ
س ۡد ٖر َّم ۡخض ٖ
ص َٰ َح ُ
ص َٰ َح ُ
ب ۡٱليَ ِم ِ
ب ۡٱليَ ِم ِ
َٰ
ُوبَ ،وفَ ِك َه ٖة
ُودَ ،و ِظ ٖ ّل َّم ۡمد ٖ
َو َط ۡل ٖح َّمنض ٖ
ُودَ ،و َما ٖء َّم ۡسك ٖ
ير ٖةًَّ ،ل َم ۡق ُ
طوع َٖة َو ًَل َم ۡمنُوع َٖةَ ،وفُ ُر ٖش َّم ۡرفُوعَة ،إِنَّا
َكثِ َ
َٰ
َٰ
ۡ
ۡ
َٰ
ۡ
َارا ،ع ُُربًا أَت َر ٗاباَّ ِ ،ل َ ۡ
ب
ص َح ِ
أَنشَأنَ ُهنَّ ِإنشَا ٗء ،فَ َجعَلنَ ُهنَّ أ َ ۡبك ً
ين ،ثُلَّ ٞة ِ ّمنَ ۡٱَل َ َّو ِلينَ َ ،وثُلَّ ٞة ِ ّمنَ ۡٱَل ِخ ِرينَ ".
ۡٱل َي ِم ِ
()27-40:56
ولكن هناك من هو أعلى وأرفع مقاما من المسلمين ومن
س ِبقُونَ
المؤمنين الذين قال هللا تعالى في حقّهمَ " :وٱل َٰ َّ
َٰ
يم ،ثُلَّ ٞة ِ ّمنَ
س ِبقُونَ  ،أ ُ ْو َٰلَئِكَ ۡٱل ُمقَ َّربُونَ  ،فِي َجنَّ ِ
ٱل َٰ َّ
ت ٱلنَّ ِع ِ
ۡٱَل َ َّو ِلينَ َ ،وقَ ِل ٞ
س ُر ٖر َّم ۡوضُونَ ٖةُّ ،مت َّ ِكـِينَ
يل ِ ّمنَ ۡٱَل ِخ ِرينَ َ ،
علَ َٰى ُ
علَ ۡي َها ُمت َ َٰقَبِ ِلينَ  ،يَ ُ
اب
وف َ
َ
ط ُ
علَ ۡي ِهمۡ ِو ۡل َٰ َد ٞن ُّم َخلَّ ُدونَ  ،بِأ َ ۡك َو ٖ
ۡ
ۡ
َ
ُ
نزفونَ ،
ص َّد ُ
ينًَّ ،ل يُ َ
عونَ عَن َها َو ًَل يُ ِ
َوأبَ ِاريقَ َوكَأ ٖس ِ ّمن َّم ِع ٖ
َو َٰفَ ِك َه ٖة ِ ّم َّما يَت َ َخيَّ ُرونَ َ ،ولَ ۡح ِم َط ۡي ٖر ِ ّم َّما يَ ۡشت َ ُهونَ َ ،و ُحو ٌر
ِع ٞ
ين

َٰ
ونَ ،ج َزا َۢ َء بِ َما كَانُواْ يَ ۡع َملُونَ ًَ ،ل
َكأ َ ۡمث َ ِل ٱللُّ ۡؤلُ ِٕو ۡٱل َم ۡكنُ ِ
س َٰلَ ٗما"
س َٰلَ ٗما َ
يَ ۡس َمعُونَ فِي َها لَ ۡغ ٗوا َو ًَل ت َ ۡأثِي ًماِ ،إ ًَّل قِ ٗيال َ
( .)26-10:56وجاء في الحديث القدسي أيضا" :قَا َل هللاُ
ع ََّز و َج َّل :-ال ُمت َ َحابُّون فِي َجالَ ِلي ،لَ ُهم َمنَابِ ُر ِمن نُوريَ ْغبِ ُ
ش َهدَاء"(التّرمذي و أحمد)
ط ُهم النَبِيُّونَ وال ُ
المقربين ،من المحسنين فما عليه
فمن وفّقه هللا ليكون من
ّ
إالّ سلوك طريق اإلحسان على يدي ال ّ
ي.
شيخ المربي الح ّ
بوة،
وطريق اإلحسان سلكوه رجال فحول منذ عهد النّ ّ

صفة في محكم التنزيل:
وقد مدح المولى تعالى أهل ال ّ
ۡ
ۡ
" َو ۡ
سكَ َم َع ٱلَّ ِذينَ يَ ۡد ُ
عونَ َربَّ ُهم ِبٱلغَد ََٰو ِة َوٱلعَ ِ
ٱص ِب ۡر نَ ۡف َ
يِ
ش ّ
ۡ
ۡ
عن ُهمۡ ت ُ ِري ُد ِزينَةَ ٱل َح َي َٰو ِة
يُ ِري ُدونَ َو ۡج َههُۥۖ َو ًَل ت َ ۡع ُد ع َۡينَاكَ َ
ٱلد ُّۡنيَ ۖا َو ًَل ت ُ ِط ۡع َم ۡن أ َ ۡغفَ ۡلنَا قَ ۡلبَهُۥ عَن ذ ِۡك ِرنَا َوٱتَّبَ َع َه َو َٰىهُ
َوكَانَ أ َ ۡم ُرهُۥ فُ ُر ٗطا" ،)28:18( .قال قتادة  :نزلت في
صفة وكانوا سبعمائة رجل فقراء في مسجد
أصحاب ال ّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يرجعون إلى تجارة وال
إلى زرع وال ضرع يصلون صالة وينتظرون أخرى.
فلما نزلت هذه اآلية قال النّبي صلى هللا عليه وسلم  :الحمد
هلل الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي
معهم(،معالم التنزيل ،البغوي).

صوف ،يستند
وطريق اإلحسان ،وهو ما يعرف بعلم الت ّ ّ
سنّة المط ّهرة.
أساسا إلى القرآن الكريم وإلى ال ّ
صة سيدنا موسى عليه السالم مع سيدنا الخضر رضي
فق ّ
هللا عنه وأرضاه في سورة الكهف ( )82-60:18دليل
كاف وشاف على شرف علم القوم وعلى مرجعيّته الدّينية.

فماهي مميّزات ال ّ
طريق و فضائله؟
طريق اإلحسان وهو ما يعرف كمصطلح علمي بعلم
صوف ال تع ّد مزاياه وال تحصى ،فمن بين ذلك فأقول
الت ّ ّ
وباهلل التّوفيق:
 -1معرفة رب العالمين ،الغاية من دخول ّ
الطريق هي
معرفة ربّ العالمين حق المعرفة ،و"ََ أَنَّ إِلَ َٰى َر ِبّكَ
ۡٱل ُمنت َ َه َٰى")42:53( ،
 -2كمال التّوحيد ،فال يت ّم توحيد العبد إال إذا جاد بروحه
ٱّلِل ۡ
س ُهمۡ َوأ َ ۡم َٰ َولَ ُهم بِأَنَّ لَ ُه ُم
ٱشت َ َر َٰى ِمنَ ۡٱل ُم ۡؤ ِمنِينَ أَنفُ َ
هلل"ٍۚ ،إِنَّ َّ َ
ۡٱل َجنَّةَ".)111:9(،
 -3عالج القلب وتطهيره من األمراض واألدران" ،فَإِنَّ َها َال
ُور"،
ص ُر َو َٰلَ ِكن ت َعۡ َمى ۡٱلقُلُ ُ
وب ٱلَّ ِتي ِفي ٱل ُّ
ت َعۡ َمى ۡٱأل َ ۡب َٰ َ
صد ِ
()42:26

 - 4تزكية النّفس،
اضيَ ٗة َّم ۡر ِضيَّ ٗة،
س ۡٱل ُم ۡط َمئِنَّةُۡ ،ٱر ِج ِعي إِلَ َٰى َر ِبّ ِك َر ِ
" َٰيَأَيَّت ُ َها ٱلنَّ ۡف ُ
فَ ۡٱد ُخ ِلي فِي ِع َٰبَدِيَ ،و ۡٱد ُخ ِلي َجنَّتِي")30-27:89( ،
 -5أن يحبّك هللا،
جاء في الحديث القدسي ":إن هللا قال :من عادى لي وليا ً
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي
فقد آذنته بالحرب ،وما ّ
مما افترضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل
حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
وبصره الذي يبصر به ،ويده التي يبطش بها ،ورجله
التي يمشي بها ،وإن سألني َلعطينه ،ولئن استعاذني
َلعيذنه " (رواه البخاري).

 -6اإلكثار من ذكر هللا ومن االصالة على رسول هللا صلى
هللا عليه وسلّم،
وهنا أريد أن أتوقف بعض الشيء فأقول :إن ما يتميّز به
صوف) هو كثرة ذكر هللا تعالى وكثرة
طريق اإلحسان (الت ّ ّ
ّ
ّ
صالة على سوله صلى هللا عليه وسلم ،فما هو هذا الذ كر
ال ّ
وما هي فوائده؟

ذكر هللا تعالى
صوف
هذا النّوع من العبادة انفرد به المنتسبون ألهل الت ّ ّ
دون غيرهم ،ونعني به ذكر كلمة التّوحيد " ال إاله إال هللا"
للمتبتدئ ،قال النبي صلى هللا عليه وسلم" :أ َ ْف َ
َاء
ض ُل ال ُّدع ِ
ض ُل َما قُ ْلتُ أَنَا َوالنَّبِيُّونَ ِم ْن قَ ْب ِليً :لَ
ُدعَا ُء يَ ْو ِم ع ََرفَةََ ،وأ َ ْف َ
ّللاُ َوحْ َدهُ ًلَ ش َِريكَ لَهُ" (رواه مالك في الموطأ).
إِلَهَ إًِل َّ َّ

أ ّما الذّكر الخاص ،ذكر اإلسم األعظم ،اسم الذّات "اهلل"
فإنّه ال يكون إال بالتّلقّي من ال ّ
ي ،ملقّن
شيخ المربّي الح ّ
اإلسم األعظم.
وهو نوع من القربات اختص بها أهل هللا دون سواهم
والتي أمرنا هللا تعالى في كتابه الحكيم من اإلكثار منها،
قال هللا تعالى:
ۡ
ٱّلِل ذ ِۡك ٗرا َك ِث ٗيرا" ()41:33
" َٰ َيأَيُّ َها ٱلَّ ِذينَ َءا َمنُواْ ٱذك ُُرواْ َّ َ
وقال أيضا:
ۡ
ۡ
ۡ
" َو ۡٱذك ُِر ۡ
ٱس َم َر ِبّكَ َوتَبَتَّل إِلَي ِه تَبتِ ٗيال")8:73(.
وجاء أيضا قوله:
ۡ
َٰ
علَ َٰى ُجنُو ِب ِهمۡ َويَتَفَك َُّرونَ
ٱّلِل قِيَ ٗما َوقُعُودٗ ا َو َ
"ٱلَّ ِذينَ يَذك ُُرونَ َّ َ
س ۡب َٰ َحنَكَ
س َٰ َم َٰ َو ِ
ق ٱل َّ
ض َربَّنَا َما َخلَ ۡقتَ َٰ َه َذا َٰ َب ِط ٗال ُ
ت َو ۡٱَل َ ۡر ِ
ِفي َخ ۡل ِ
اب ٱلنَّ ِار" ()191:3
فَ ِقنَا َ
ع َذ َ

وقد وصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذّاكر بالحي
وغير الذّاكر بالميّت في قوله " :مثل الذي يذكر ربَّه والذي
ًل يذكر ربه ،مث ُل الحي والميت" (رواه البخاري).
ي الفريقين تكون؟
فاختر لنفسك مع أ ّ
ّ
الحث على الذّكر ،والعجيب
واآليات واألحاديث كثيرة في
في األمر أنّه في زماننا يغيّب هذا النّوع من العبادات بل
يتّهم فاعله بالبدعة ،رغم ما ورد فيه من نصوص صريحة
الدّاللة .ويكفي فخرا للذّاكر قوله تعالى:
"فَ ۡٱذك ُُرونِي أ َ ۡذك ُۡركُمۡ ")152:1( ،
وقوله في الحديث القدسي:
"أنا جليس من ذكرني وتحركت شفتاه بي".
شةَ رضي هللا عنها ،قَالَ ْ
ي  -صلى هللا
عائِ َ
ع ْن َ
َ
ت" :كَانَ النَّبِ ُّ
ْ
َ
علَى ُك ِ ّل أحْ يَانِه"( .رواه مسلم)
عليه وسلم  -يَذك ُُر هللا َ
أضف إلى ذلك فقد تميّز أهل هللا ,أهل طريق اإلحسان
بحبّهم وعشقهم لرسول هللا صلّى هللا عليه وسلم و بكثرة
ّ
والسالم عليه.
الصالة
صالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ال ّ
َٰ
َٰ
َ
ي ِ يَأيُّ َها
صلُّونَ َ
ٱّلِل َو َملَئِ َكتَهُۥ يُ َ
علَى ٱلنَّ ِب ٍۚ ّ
يقول هللا تعالىِ ":إنَّ َّ َ
س ِلّ ُمواْ ت َ ۡس ِلي ًما" ()56:33
صلُّواْ َ
ٱلَّ ِذينَ َءا َمنُواْ َ
علَ ۡي ِه َو َ

سالم فخرا هذه اآلية
ويكفي رسول هللا عليه الصالة وال ّ
صوف ما هو إالّ مدرسة حبّ ؛ حبّ هللا
المباركة .فالت ّ ّ
ورسوله وحبّة من يحبّهما.
عن عبدهللا بن هشام رضي هللا عنه قال" :كنّا مع النّبي
صلى هللا عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ،فقال
ي من كل شيء إًل
له عمر :يا رسول هللاَ ،لنت أحب إل َّ
من نفسي! فقال النبي صلى هللا عليه وسلمً" :ل والذي
نفسي بيده ،حتى أكون أحب إليك من نفسك" ،فقال له
عمر :فإنه اآلن وهللا َلنت أحب إلي من نفسي ،فقال النبي
صلى هللا عليه وسلم :اآلن يا عمر"( .رواه البخاري)
فأوراد ّ
صفيّة حافلة بالذّكر
الطريق ومجالس ال ّ
سادة ال ّ
صالة والتّسليم عللى المصطفى األمين
والتّسبيح وبال ّ
سو ُل َّ ِ
سلَّ َم فيما قَا َلِ " :إ َذا
صلَّى َّ
وصدق َر ُ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللا َ
ارتَعُوا،قيل :يا رسول وماهي
َم َر ْرت ُ ْم بِ ِريَ ِ
اض ا ْل َجنَّ ِة فَ ْ
اض ْال َجنَّ ِة؟ قَا َل" :حلقالذّكر"(.الترمذي).
ِريَ ُ
ّ
فالطريق إلى هللا طريق النّور
فعال إنّها جنّة المعارف،
صفاء واألنس والهناء ،كلّه خير وبركة وال يمكن في
وال ّ
حال من أحوال اإلستغناء عنه ،فهو قوت القلوب و دواؤها
وحياة األرواح وبهاؤها ،فأصبح من الواجب بمكان العناية

الركن الثّالث من أركان الدين وإعادة تأصيله في
بهذا ّ
الخطاب اإلسالمي المعاصر،
تصوف كجسد بال روح
فإسالم بال
ّ
صوف أيضا وفضائله:
ومن مزايا الت ّ ّ

مر العصور
 -7لم نسمع في تاريخ اإلسالم أبدا وعلى ّ
بصوفي إرهابي أو سفّاك للدّماء
ّ
صوفي الحقيقي ترك عداوته لجميع الخلق وسلّط
ألن ال ّ
عداوته على نفسه التي بين جنبيه وشيطانه الذي يجري
س
ئ نَ ۡف ِ
مجرى الدّم ،قال تعالىَ " :و َما أُبَ ِ ّر ُ
س ٍۚي ِإنَّ ٱلنَّ ۡف َ
َ َ َۢ
سو ِء ِإ ًَّل َما َر ِح َم َر ِبّ ٍۚي ِإنَّ َر ِبّي َ
ور َّر ِح ٞيم"،
غف ُ ٞ
ارةُ ِبٱل ُّ
َل َّم َ
َٰ
عدُو ٍۚا
ع ُد ّ ٞو فَٱت َّ ِخذُوهُ َ
( )53:12وقال أيضا :إِنَّ ٱلش َّۡي َطنَ لَكُمۡ َ
إِنَّ َما يَ ۡدعُواْ ِح ۡزبَهُۥ ِليَكُونُواْ ِم ۡن أ َ ۡ
س ِعير".)6:35( ،
ب ٱل َّ
ص َٰ َح ِ
 -8طريق اإلحسان يكشف لك حقيقة الدّنيا التي يتكالب
عليها أكثر النّاس،
فإيّاك أن تجعل لها مكانا في قلبك فإنّك لن تنال منها إال ما
كتبه هللا لك فنعيمها زائلۡ "،
ٱعلَ ُمواْ أَنَّ َما ۡٱل َحيَ َٰوةُ ٱلد ُّۡنيَا لَ ِع ٞب
َولَ ۡه ٞو َو ِزينَ ٞة َوتَفَا ُخ َۢ ُر بَ ۡينَكُمۡ َوتَكَاث ُ ٞر فِي ۡٱَل َ ۡم َٰ َو ِل َو ۡٱَل َ ۡو َٰلَ ۖ ِد َك َمث َ ِل
َ
ار نَبَاتُهُۥ ث ُ َّم يَ ِهي ُج فَت َ َر َٰىهُ ُم ۡ
صفَ ٗ ّرا ث ُ َّم يَكُونُ
غ ۡيث أ َ ۡع َج َ
ب ۡٱل ُكفَّ َ
َٰ
شد ٞ
ع َذ ٞ
ٱّلِل
ُح َط ٗم ۖا َو ِفي ۡٱَل ِخ َر ِة َ
اب َ
ِيد َو َم ۡغ ِف َر ٞة ِ ّمنَ َّ ِ

َور ۡ ٍۚ
ور")57:20( ،
ض َٰ َو ٞن َو َما ۡٱل َحيَ َٰوةُ ٱلد ُّۡنيَا إِ ًَّل َم َٰت َ ُع ۡٱلغُ ُر ِ
ِ
فحبّ هللا تعالى وحبّ الدّنيا ال يجتمعان في قلب مؤمن أبدا.
صب بجميع أنواعه و
ً -9ل مكان في طريق اإلحسان للتّع ّ
أشكاله ،كالتّعصب المذهبي والعرقي ،أوالتّعصب لإلنتماء
اس إِنَّا َخلَ ۡق َٰنَكُم ِ ّمن َذ َك ٖر
القومي والجهوي والقبليَٰ " ،يَأَيُّ َها ٱلنَّ ُ
ٍۚ
ٱّلِل
َوأُنث َ َٰى َو َجعَ ۡل َٰنَكُمۡ ُ
ارفُواْ ِإنَّ أ َ ۡك َر َمكُمۡ ِعن َد َّ ِ
شعُ ٗ
وبا َوقَبَائِ َل ِلتَعَ َ
ع ِلي ٌم َخ ِب ٞير")13:49(.
ٱّلِل َ
أ َ ۡتقَ َٰىكُمٍۡۚ ِإنَّ َّ َ
ع ْن ُجبَي ِْر ب ِْن ُم ْ
سلَّ َم قَا َل
صلَّى َّ
سو َل َّ
ط ِع ٍم أ َ َّن َر ُ
َّللاُ َ
َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللاِ َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
على
ْس ِمنا َم ْن قات َ َل َ
ْس ِمنا َم ْن َدعَا إِلى َ
ع َ
صبِيَّة َولي َ
":لي َ
صبِيَّة" (أبو داود).
علَى َ
ْس ِمنَّا َم ْن َماتَ َ
َ
ع َ
ع َ
صبِيَّة َولَي َ
صوف كلّه آداب ،آداب مع هللا تعالى ومع رسوله
 -10الت ّ ّ
صلى هللا عليه وسلم ،آداب مع النّفس البشريّة ،مع
المسلمين و مع غير المسلمين ومع جميع المخلوقات ،وقد
سلَّ َم قائالَ " :وإِنَّكَ لَعَلَ َٰى ُخلُق
صلَّى َّ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
مدح هللا حبيبه َ
ع َِظ ٖيم ( .)4:68وقال ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ":إن مثلي
ومثل اَلنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه
وأجمله ،إًل موضع لبنة من زاوية ،فجعل الناس يطوفون
ويعجبون له ويقولون :هالَّ ُو ِضعت هذه اللبنة؟ ،قال :فأنا
اللبنة وأنا خاتم النبيين" (رواه البخاري)

 -11طريق اإلحسان لجميع الخلق،
ّ
ال يقتصر على فئة دون غيرها ،يسلكه العالم والطالب،
ّ
ي والفقير ،المتعلّم واأل ّمي ،الذكر
ّ
الرئيس والمرؤوس ،الغن ّ
واألنثى  ،الكبير والصغير، ...إنّه منهج حياة شامل كامل
صالح لكل زمان ومكان ،ومنافعه الدّينيّة والدّنيويّة ال تع ّد
وال تحصى.
 -12طريق اإلحسان كله ج ّد فال يخلط بهزل ومثلما قال
موالنا اإلمام رضي هللا عنه وأرضاه" :مريد هللا ًل يخرج
عن أربعة حاًلت :إما ذاكر أو متذاكر أو شاكر أو فاكر".
فدواوين ساداتنا وأقوالهم وأفعالهم كلها مذاكرات وحكم
سنّة المط ّهرة من تأ ّملها
مستمدّة من القرآن الكريم ومن ال ّ
واستبصر معانيها تبيّن يقينا مدى شرف هذا العلم وعل ّو
ه ّمة أصحابه ،وصدق هللا تعالى حينما قالّ ِ " :منَ ۡٱل ُم ۡؤ ِمنِينَ
ِر َج ٞ
علَ ۡي ۖ ِه فَ ِم ۡن ُهم َّمن قَض ََٰى نَ ۡحبَهُۥ
ٱّلِل َ
ص َدقُواْ َما َٰ َ
ال َ
ع َهدُواْ َّ َ
َو ِم ۡن ُهم َّمن يَنت َ ِظ ۖ ُر َو َما بَ َّدلُواْ ت َ ۡبد ِٗيال") 23:33 (،
فالحمد هلل الذي جمعنا بهم وأكرمنا بصحبتهم ،فطوبى لمن
اهتدى بهديهم ونهل من معارفهم وأسرارهم.

الرسالة المتواضعة أو ّجه نداء إلى كل من:
ومن خالل هذه ّ

 طالّب العلوم الشّرعيّة،ي علم من العلوم إحرص ّأوال كل الحرص على
قبل تلقّي أ ّ
معرفة هللا تعالى ،ألنّها أوجب الواجباتَ " ،و َما َخلَ ۡقتُ ۡٱل ِجنَّ
ُون" ( ،)56:51فقبل أن يملء المرء
ٱإل َ
َو ۡ ِ
نس إِ ًَّل ِليَ ۡعبُد ِ
إناءه فعليه أن يغسله غسال جيّدا.
 المسؤولين عن مناهج التّعليم اإلسالمي في المدارسوالمعاهد والجامعات :ضرورة العناية بمقام اإلحسان في
مناهج التّعليم اإلسالمي وتأصيله لحماية المجتمع من
صب الدّيني واإلنحراف األخالقي.
التّشتّت الفكري والتّع ّ
طرف
فمن أراد حماية نفسه وذويه من ورم التّع ّ
صب والت ّ ّ
فما عليه إًل بسلوك طريق اإلحسان ،فهو البلسم الشافي
والدّواء الكافي.

 من تصدّر للدّعوة الى هللا ،من علماء وأئمة وخطباءومدرسين ومربّين :ضرورة توجيه النّاس إلى
وأساتذة
ّ
طريق هللا ،طريق اإلحسان ،فهو أصل من أصول الدّين
ي و ثمرته وكمال التّوحيد وذروته ،فمن سعى إلى
اإلسالم ّ
تغييبه أو تهميشه أو هدمه فقد أساء إلى الدّين الحنيف.

صوف وإلى كل من يطلب معرفة هللا
 منتسب َلهل الت ّ ّتعالى :إحرص ك ّل الحرص على دخول طريق اإلحسان
واغنم الوقت ما دام ال ّ
شيخ المربي بين أظهرنا ،أم ّد هللا في
أنفاسنا وتوالّه بحفظه ورعايته.
 نداء الى غير المسلمين ولمن أراد التّعرف على هذاالدّين الحنيف :ابحثوا عن اإلسالم الحقيقي ،اإلسالم الكامل
صته.
عند أهل هللا وخا ّ
سليم ،حافظوا على أركان الدّين
فهم أصحاب المنهج ال ّ
والروح.
الثّالث ،فجمعوا بين عبادة البدن والقلب ّ
ّ
سالم فعال ،ألنّه ليس
صوفي
فال ّ
الحق هو من يحمل راية ال ّ
عدو إالّ نفسه التي بين جنبيه ،قال تعالى:
له ّ
س ِل ٖيم " ()89:26
ب َ
ٱّلِل بِقَ ۡل ٖ
"إِ ًَّل َم ۡن أَتَى َّ َ
وتحقق فيه قول النبي صلى هللا عليه وسلم:

هاج ُر
"ال ُمس ِل ُم َمن َ
س ِل َم المسلمون ِمن لسانه ويده ،وال ُم ِ
ّللاُ ع ْنه" (البخاري و مسلم)
َمن َه َج َر ما نَ َهى َّ

فأنصح كل مسلم ومسلمة يبحث عن معالجة قلبه ليعرف
ربّه ّ
حق معرفته ،جا ّد في مطلبه ،صادق في توجهه
عرف على طريق اإلحسان.
التّواصل معنا للت ّ ّ
بيانات التّواصل تجدونها على موقعنا اإللكتروني:

www.almadinah.de
هدانا هللا وإياكم إلى طريقه القويم وألحقنا هللا وإيّاكم بعباده
سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
المقربين .وال ّ
ّ

عبدالسالم بن أحمد روان

سنكون سعداء لتلقّي دعمكم و مساندتكم
الحمد هلل الذي وفّقنا لفتح هذه المؤسّسة المباركة والتي تر ّكز على:
 العلم النّافع والضّروري من علوم الدّين والدّنيا.تصوف كجسد بال
صوف)" ،إسالم بال
ّ
 مقام اإلحسان (علم الت ّ ّروح".
 خدمة المسلمين وغيرالمسلمين وبناء قنطرة تواصل بين مختلفالثّقافات.
لتحقيق هذه األهداف ّ
فإن المؤسّسة تسعى إلى إحداث مشاريع في
متنوعة كالت ّ
ص ّحة والبيئة،
وال
اإلجتماعية
والخدمات
عليم
ّ
مجاالت ّ
وفي مجال العقارات والفالحة. ...
مؤسسة المدينة تبحث عن داعمين ومستثمرين وشركاء تعاون من
داخل ألمانيا وخارجها.
س ُك ْم َو َما ت ُن ِفقُونَ إًِلَّ ا ْبتِغَاء
قال هللا تعالىَ ” :و َما ت ُن ِفقُواْ ِم ْن َخيْر فَألنفُ ِ
ف إِلَ ْيكُم َوأَنت ُ ْم ًلَ ت ُ ْظلَ ُمونَ “
َوجْ ِه َّ ِ
ّللا َو َما ت ُن ِفقُواْ ِم ْن َخيْر يُ َو َّ
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