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ابَطــة القلبیــة   الـرَّ
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 اإلھداء 

راسٌخ في علوم الروح والجسم، یترعرع في أرباض كردستان وینھل العلم والحكمة في ریاضھا الجمیلة  

والندى  الخیر  تنشر  أسفارا  فیصوغ  مجتھدا،  وأستاذا  مربّیا  والسالم،  الحرب  دار  بغداد  في  یستقر  ثّم 

 . ویسقي األنفس رحیقا من مشكاة الكتاب والسنّة فتحیا بإذن هللا 

دي حضرة الشیخ الدكتور عبد هللا مصطفى الھرشمّي طیّب هللا تعالى روحھ وذكره وثراه إلى مقام سیّ 

 - القائل:

َھـَرا *** یَا َغْیُث تَْسِقي َكَما نَْسِقي َعلَى ثِقٍَة   أَْنَت الُحقُْوَل َونَْحُن األَْنفَُس الزُّ

ا نَدَانَ  ***نَدَاَك یُْربِي ِلعَْیِش النَّاِس بُْلغَتَـــــھُ   ا فَیُْحـــیِي القَْلـــَب َوالِفَكــَرا أَمَّ

 ) 11(نفحات الحیاة: ص:                                                                                                         

 

 

 

 

 ُخَویِدٌم جاوز قدره                                               

 سعد هللا أحمد عارف البرزنجي                                                 
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 شكر وثناء

 

   -بعد حمد هللا تعالى وشكره القائل في محكم كتابھ: 

تَرْ   ---{ َصاِلًحا  أَْعَمَل  َوأَْن  َواِلدَيَّ  َوَعلَى  َعلَيَّ  أَْنعَْمَت  الَّتِي  نِْعَمتََك  أَْشُكَر  أَْن  أَْوِزْعنِي  َرّبِ  َضاهُ  َوقَاَل 

اِلِحینَ   ] 19[سورة النمل: } َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

  -ئل:والصالة والسالم على رسولھ األمین سیّدنا محّمد القا

َ َعزَّ َوَجلَّ (    )12/472اإلمام أحمد رحمھ هللا سبحانھ () َمْن لَْم یَْشُكْر النَّاَس لَْم یَْشُكْر �َّ

أتقدّم بخالص شكري الموصول باالمتنان والثناء لسیّدي حضرة الشیخ الدكتور محمد الھرشمي، سائًال 

 لعافیة والھناء.هللا تعالى أْن یجزیھ خیر الجزاء، ویمّن علیھ بالصحة وا

كما وأتقدّم بالشكر والتقدیر للفاضلین الذین صّمما غالف الكتاب األستاذ الفنان: غّسان محسن، والخطاط: 

.  محمود المالَّ

 وصلّى هللا تعالى على نبیّنا محّمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

 والحمد � رّب العالمین 
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 تمھید

إلى جنابھ بمنّھ   الحمد � الذي شرح صدور الّصادقین لذكره، وعّمر قلوبھم بألطاف فضلھ، وقّربھم  
 وجوده، والصالة والسالم على المبعوث رحمة لخلقھ، سیّدنا وحبیبنا محّمد وعلى آلھ وصحبھ وبعد:

مقدم على  رتّبتھا  اإلسالمیة  الشریعة  في  القلبیة  الرابطة  عن  تتحدّث  صفحات  ثالثة فھذه  وفصول  ة 
وخاتمة، فالمقدمة ذكرت فیھا نبذة عن أھمیة القلوب وبعض األسباب الختیار ھذا الموضوع، وبیّنت 

 -في:

والسنّة   العزیز  الكتاب  في  اللفظ  ھذا  ورود  مواضع  وبعض  لغة،  القلبیة  الرابطة  معنى  األول  الفصل 
 تفصیل بأسلوب السؤال والجواب. المطّھرة، ثّم عّرفتھا اصطالًحا مبیّنًا التعریف بشرح فیھ نوع

المرشد   عّرفت  والمسترشد،  الربّاني  المرشد  بین  وتواصًال  روحی�ا،  عمًال  القلبیة  الرابطة  كانت  ولّما 
اإلیجابي  جانبیھ  في  الروحي  التأثیر  نبذة عن  وذكرُت  حقّھ،  في  یجب  وما  بعض خصائصھ  وذكرُت 

 والسلبي وذلك في الفصل الثاني.

بیّنُت أّن اإلیمان بالروح وآثارھا أمٌر مجمٌع علیھ بین علماء اإلسالم مع بیان حكم وفي الفصل الثالث  
 الرابطة.

الوصایا  البحث وبعض  ھذا  إلیھا من خالل  التي توصلت  النتائج  فیھا بعض  ذكرُت  فقد  الخاتمة  وأّما 
 والمراجع التي استفدت منھا.

وهللاَ تعالى أساُل أْن یجعلھ خالًصا لوجھھ الكریم، وینفع بھ المؤمنین والمؤمنات إنَّھ وليُّ ذلك والقادر 
 . علیھ 

 بُِظُھْوِر قِْیٍل فِي األَنَاِم َوقَالِ  ***اْعَمْل ِلنَْفِسَك َصاِلًحا َال تَْحتَْفـــْل 

                                                                                                                                                                       دَّ ِمْن ُمثٍْن َعلَْیــــَك َوقَالِ َال بُ  *** فَالَخْلُق َال یُْرَجى اْجتَِماُع قُلُْوبِِھْم 

 ) 1/53تاریخ قضاة األندلس (                                                                                                                           

                                                           

 أفقر الورى لعفو المولى                                                                                                

 سعد هللا أحمد عارف                                                                                                  
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 مقدمة 

 أھمیة القلب:  - 1 

في مواضع كثیرة دّل على أھّمیتھ وضرورة    ریم  ورد لفظ القلب في كتاب هللا تعالى وسنّة نبیّھ الك 

  -العنایة بھ، والتماس بركتھ ووسائل استثماره والمحافظة علیھ، ومنھا، قولھ تعالى:

دُورِ {...   َص َما فِي قُلُوبُِكْم َوّ�ُ َعِلیٌم بِذَاِت الصُّ عمران علیھم [سورة آل  }  َوِلیَْبتَِلَي ّ�ُ َما فِي ُصدُوِرُكْم َوِلیَُمحَّ

 ]154السالم: 

  -:وقولھ 

 ] 100[سورة األعراف: } َونَْطبَُع َعلَى قُلُوبِِھْم فَُھْم الَ یَْسَمعُونَ {... 

  -:وقولھ 

َك َكاألَْنعَاِم بَْل ئِ لَُھْم قُلُوٌب الَّ یَْفقَُھوَن بَِھا َولَُھْم أَْعیٌُن الَّ یُْبِصُروَن بَِھا َولَُھْم آذَاٌن الَّ یَْسَمعُوَن بَِھا أُْولَـ{...  

 ] 179[سورة األعراف: } ُھْم أََضلُّ أُْولَـئَِك ُھُم اْلغَافِلُونَ 

  -وقولھ عزَّ من قائل:

ِلْلُمتَِّقیَن َغْیَر بَِعیٍد  { اٍب َحِفیٍظ    َوأُْزِلفَِت اْلَجنَّةُ  ِلُكّلِ أَوَّ ْحَمَن بِاْلغَْیِب   َھذَا َما تُوَعدُوَن  َمْن َخِشَي الرَّ

 ] 33 - 31[سورة ق:} َء بِقَْلٍب ُمنِیبٍ َوَجا

  -:وقولھ 

َ بِقَْلٍب َسِلیمٍ  یْوَم َال یَنفَُع َماٌل َوَال بَنُوَن {  ] 89 - 88[سورة الشعراء: } إالَّ َمْن أَتَى �َّ

  -وقولھ تعالى:

ً فَعَِلَم َما فِي قُلُوبِِھْم فَأَنَزَل السَِّكینَةَ َعلَْیِھْم {  ]18[سورة الفتح: } َوأَثَابَُھْم فَتْحاً قَِریبا
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  -:وقولھ 

َ َحبََّب { ُّْم َولَِكنَّ �َّ َن اْألَْمِر لَعَنِت ِ لَْو یُِطیعُُكْم فِي َكثِیٍر ّمِ یَماَن َوَزیَّنَھُ فِي  َواْعلَُموا أَنَّ فِیُكْم َرُسوَل �َّ إِلَْیُكُم اْإلِ

هَ إِلَْیكُ  اِشدُونَ قُلُوبُِكْم َوَكرَّ  ]  7[سورة الحجرات: } ُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصیَاَن أُْولَئَِك ُھُم الرَّ

 -:وقولھ 

 ).  8/11اإلمام مسلم رحمھ هللا تعالى () إِنَّ هللاَ َال یَْنُظُر إِلَى أَْجَساِدُكْم، َوَال إِلَى ُصَوِرُكْم، َولَِكْن یَْنُظُر إِلَى قُلُْوبُِكمْ (

   -:وقولھ بأبي وأّمي ونفسي ھو 

متفق  )  ِھَي القَْلبُ أََال َوإِنَّ فِي الَجَسِد ُمْضغَةً إِذَا َصلََحْت َصلََح الَجَسدُ ُكلُّھُ، َوإِذَا فََسدَْت فََسدَ الَجَسدُ ُكلُّھُ أََال وَ (

 علیھ.

االلتجاء إلى هللا تعالى لحفظ قلوبھم من الزیغ وغیره من الصفات والقرآن الكریم وّجھ المھتدین بضرورة  

 -المؤذیة فعلّمھم ھذا الدعاء المؤثّر:

[سورة آل عمران علیھم السالم: }  َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمن لَّدُنَك َرْحَمةً إِنََّك أَنَت اْلَوھَّابُ {

8[ 

وتحدّث عن صفات القلب الحمیدة كاإلنابة، والخشوع، واللّین، والوجل، وغیرھا، كما تحدّث عن صفاتھ  

 الذمیمة كالطبع، والغفلة، والغیظ، والعمى، وغیرھا.

 سبب اختیار الموضوع:  -ب 

لسبب فھذه النصوص التي ذكرت في الفقرة السابقة وغیرھا وھي كثیرة جد�ا تدلُّ على أھّمیة القلب وھي ا

 األّول الختیار ھذا البحث.

علّي بصحبة الّصادقین والمھتمین بشؤون األّمة اإلسالمیة بشكل خاص، وبقیّة النّاس   وقد تفّضل هللا  

اإلنسانیة،  الروح  في  الخیّرة  الطاقات  تفعیل  إلى ضرورة  وإرشادًا  توجیًھا  منھم  فوجدتُّ  عام،  بشكل 

إلیھ وذلك بالصحبة الصالحة القائمة على رباط المحبّة   هللا  وضرورة االستفادة من قّوة قلوٍب قّربھا  
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(الرابطة الشریفة) فقد سألني كثیر من المسلمین والمسلمات عنھا فكان ھذا السبب الثاني الختیار ھذا 

 البحث. 

ولّما أكرمني هللا تبارك وتعالى بممارسة ھذا العمل القلبي وجدتُّ منافعھ العظیمة في إحیاء قلبي بذكر  

   -:فأحببُت أْن أوّضحھ وأقدّمھ إلخواني وأخواتي تحت أضواء قول سیّد السادات حبیبنا محّمد  هللا 

  .متفق علیھ )َال یُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتَّى یُِحبَّ ِألَِخیِھ َما یُِحبُّ ِلنَْفِسھِ (

 فكان ھذا السبب الثالث الختیاره. 

 رابع لكتابة ھذا البحث یضاف إلى األسباب السابقة.وضعف الثقافة الروحیة عند المسلمین سبٌب 

والسنّة  العزیز  الكتاب  مشكاة  أضواء  تحت  البحث  ھذا  فصول  إلى  للدخول  األوان  آن  فقد  ھذا  وبعد 

 المطّھرة.

فیا ربّنا نسألك أْن تحیي قلوبنا بنور كتابك الكریم وھدي حضرة خاتم النبیّین علیھ وآلھ وصحبھ أفضل  

 وأتّم التسلیم.الصالة 
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 الفصل األول 

 معنى الرابطة لغة واصطالحا 

 وبعض مواضع ورود ھذا اللفظ 

 في الكتاب والسنّة

 

 وفیھ ثالثة مباحث:  

 المبحث األول: تعریف الرابطة لغةً 

 المبحث الثاني: بعض المواضع التي ورد فیھا ھذا اللفظ 

 المبحث الثالث: الرابطة اصطالًحا 
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 المبحث األول: تعریف الرابطة لغةً:

،  ھي من مصطلحات السادة الكرام علماء اإلسالم الذین یعنون بالتزكیة والعمل الروحي اإلسالمي  

 وال مشاّحة في االصطالح.

   )1/267، ومختار الصحاح:  168/  9(المحیط في اللغة:    وھي في اللغة: "اسم من الّربط، وھو الشدَّ والتثبیت واللزوم"

والتلمیذ،  األستاذ  بین  رابطة  والتعلیم  متحابین،  بین  رابطة  والمحبّة  صدیقین،  بین  رابطة  فالصداقة 

أو  شیئین  بین  الصلة  ھي  فالرابطة  المتدّرب،  والسالك  المدّرب  المرشد  بین  رابطة  الروحي  والتوّجھ 

 . )306 - 305ص (معالم الطریق: إنسانین، فإذا كانت في مجال علم الروح فھي بذلك صلة روحانیة" 

 المبحث الثاني: بعض المواضع التي ورد فیھا ھذا اللفظ: 

،  وقد وردت ھذه اللفظة ببعض مشتقاتھا في مواضع من كتاب هللا تعالى وأحادیث سیّدنا رسول هللا  

 أتشّرف ببعضھا مبیّنًا ما یعین على فھم الرابطة من خاللھا. 

  -الموضع األول:

  -قال تعالى:

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ یَا أَیُّھَ {    ] 200[سورة آل عمران علیھم السالم:  }  ا الَِّذیَن آَمنُواْ اْصبُِرواْ َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ َواتَّقُواْ �َّ

ففي ھذه اآلیة الكریمة ینادي هللا تعالى على عباده المؤمنین بھذه الصفة المحببة إلى قلوبھم، صفة اإلیمان  

  -التي تستنھض ھممھم وتحفّز طاقاتھم:

بمقتضیات اإلیمان ومنھا تطبیق األوامر واجتناب النواھي، ألّن اإلیمان   } لیذّكر  یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ {

" أي: احبسوا أنفسكم اْصبُِرواْ ، وھو من أقدس الروابط التي یعرفھا الناس "لمؤمن وخالقھ  عقد بین ا

" وھي مفاعلة، أي قاوموا دواعي عدم الصبر كتأّخر النصر وشدّة َوَصابُِرواْ على ما تكره وتستثقل، "

التي    " أي: استمروا على الصبر والمصابرة واثبتواَوَرابُِطواْ الفتن الظاھرة والباطنة، " في المواضع 

تحمي دینكم، ألّن المرابطة: ھي الثبات واللزوم واإلقامة على سبل النجاة والنجاح، فقد یصبر العبد وال 
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یصابر، وقد یصابر وال یرابط، وقد یصبر ویصابر ویرابط من غیر تعبّد بالتقوى، كما ھو حال بعض 

لعدّو منھ، وفیھا أجر عظیم من هللا الكریم  أھل الضالل، فالمرابطة: ھي لزوم الثغر الذي یُخشى دخول ا

" وھي كلمة جامعة لكّل خیر یتمنّاه اإلنسان في دنیاه وأٌخراه. لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ ، فاآلیة بّشرت بالفالح ،" 

 -ورد عنھ أنّھ قال: وسیّدنا رسول هللا  

َن الدُّْنیَا َوَما ِربَاُط یَْوٍم فِي َسبِْیِل هللاِ َخْیٌر ِمَن الدُّْنیَا َوَما َعلَْیَھا، َوَمْوِضُع َسْوِط أََحِدُكْم فِي الَجنَِّة َخْیٌر مِ (

ْوَحةُ یَُرْوُحَھا العَْبدُ فِي َسبِْیِل هللاِ أَِو الغْدَوةُ َخْیٌر ِمَن الدُّْنیَا َوَما عَ َعلَْیَھا،   اإلمام البخاري رحمھ هللا عّز  )  لَْیَھاَوالرَّ

  ) 3/1059شأنھ (

 -وفي روایة:

َوأُْجِرَي َعلَْیِھ ،  ِربَاُط یَْوٍم َولَْیلٍَة َخْیٌر ِمْن ِصیَاِم َشْھٍر َوقِیَاِمِھ، َوإِْن َماَت َجَرى َعلَْیِھ َعَملُھُ الِّذي َكاَن یَْعَملُھُ (

 . )6/50م رحمھ المنعم جّل ذكره (مسل اإلمام) ِرْزقُھُ َوأَِمَن اْلفَتَّانَ 

 -:وعنھ 

ِ فَإِنَّھُ یُْنَمى لَھُ َعَملُھُ إِلَ ( ى یَْوِم الِقیَاَمِة، َویَأَْمُن  ُكلُّ َمیٍِّت یُْختَُم َعلَى َعَمِلِھ إِالَّ الَِّذي َماَت ُمَرابًِطا فِي َسبِیِل �َّ

 . )4/165تعالى (اإلمام الترمذي رحمھ هللا  )ِمْن فِتْنَِة القَْبرِ 

معالم الطریق في عمل الروح وجھاد الرباط صورة من صور الجھاد في اإلسالم لھا أحكامھا وآدابھا، لحقائقھ.  

 . )200 - 189(ص اإلسالمي

وال تقتصر المرابطة على ھذه الصورة فقط بل تتعداھا إلى غیرھا، وأجمل ما اطلعت علیھ ھو ما كتبھ  

في بعض كتبھ أنقل منھ ما یسمح بھ المقام   - رحمھُ هللا تعالى    -ونقلھ العالم المفضال ابن قیم الجوزیة  

 - وتجلو بھ األفھام:

كم على البلوى في هللا، ورابطوا بأسراركم على قیل: اصبروا بنفوسكم على طاعة هللا، وصابروا بقلوب"

الشوق إلى هللا، وقیل: اصبروا على النعماء، وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار األعداء، 

 واتقوا إلھ األرض والسماء لعلكم تفلحون. 
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ان فیملكھ أو یخّربھ أو  والمرابطة الثبات وإعداد العدة، كما أّن الرباط لزوم الثغر لئال یھجم علیھ الشیط

 یشعثھ. 

اْصبُِرواْ َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ {عباده كیفیة ھذه الحرب والجھاد، فجمعھا لھم في أربع كلمات:      وعلّم

 َ وال یتّم أمر ھذا الجھاد إال بھذه األمور األربعة، فال یتّم لھ الصبر إال بمصابرة العدّو وھي }  َواتَّقُواْ �َّ

زلتھ، فإذا صابر عدّوه احتاج إلى أمر آخر وھو المرابطة: وھي لزوم ثغر القلب وحراستھ  مقاومتھ ومنا

 لئّال یدخل منھ العدّو، ولزوم ثغٍر، العین، واألذن، واللسان، والبطن، والید، والرجل.

الثغور،  فھذه الثغور منھا یدخل العدّو، فیجوس خالل الدّیار، ویفسد ما قدر علیھ، فالمرابطة لزوم ھذه  

خیر الخلق بعد     وال یخلي مكانھا فیصادف العدّو ثغًرا خالیًا فیدخل منھ، فھؤالء أصحاب رسول هللا

النبیین والمرسلین علیھم الصالة والتسلیم وأعظمھم حمایة وحراسة من الشیطان وقد أخلوا المكان الذي 

الثالثة وعمودھا تقوى هللا تعالى، فال   فدخل منھ العدّو فكان ما كان، وجماع ھذه،  أمروا بلزومھ یوم أُحد

ــ  مدارج  ("  ینفع الصبر وال المصابرة وال المرابطة إّال بالتقوى، وال تقوم التقوى إّال على ساق الصبر ...أھ

 . )4/234، وفیض القدیر للمناوي: 1/66، الجواب الكافي: 2/159السالكین: 

أّن المرابطة ال تنحصر في لزوم الثغور على تخوم دار  تحّصل لكم أیّھا األحباب من ھدایات ھذه اآلیة  

 اإلسالم، بل تتعدّاھا إلى عالم المعنویات كما ھو واضح من كالم الشیخ ابن القیم رحمة هللا تعالى علیھ.

 -:ومبیّن في حدیث سیّدنا رسول هللا  

َالةِ فَذَِلُكم ( َالةِ بَْعدَ الصَّ بَاطُ َواْنتَِظاُر الصَّ بَاُط فَذَِلُكم الّرِ  .)1/151اإلمام مسلم رحمھ هللا تعالى ( )الّرِ

  -الموضع الثاني:

  -قال تعالى:

َعنكُ { َویُْذِھَب  بِِھ  َرُكم  لِّیَُطّھِ َماًء  السََّماء  ن  ّمِ َعلَْیُكم  ُل  َویُنَّزِ ْنھُ  ّمِ أََمنَةً  النُّعَاَس  یُكُم  یُغَّشِ الشَّْیَطاِن إِْذ  ِرْجَز  ْم 

 . ]11[سورة األنفال:  }ْربَِط َعلَى قُلُوبُِكْم َویُثَبَِّت بِِھ األَْقدَامَ َوِلیَ 
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  -:وھذه اآلیة تنقلنا إلى أجواء غزوة بدر الكبرى، قال ابن الجوزي رحمھ هللا تعالى في قولھ 

ن السََّماِء َماءً { ُل َعلَْیُكم ّمِ  } َویُنَّزِ

  -قال سیّدنا عبد هللا بن عباس رضي هللا تعالى عنھما:

َ فَ   اءِ ى المَ لَ عَ   نَ وْ كُ رِ شْ م المُ ھُ بَ لَ غَ ة، وَ لَ مْ رَ   اءِ المَ   نَ یْ بَ وَ   ھُ نَ یْ بَ وَ   رٍ دْ بَ   مَ وْ یَ     يُّ بِ النَّ   لَ زَ نَ ( أ،  مَ ظَ   نَ یْ مِ لِ سْ المُ   ابَ صَ أ

یُ وْ لُ عَ جَ وَ  وَ نَ یْ ِدثِ ُمحْ   نَ وْ لُّ صَ ا  الشَّ قَ لْ أَ ،  قُ فِ   انُ طَ یْ ى  الوَ ھِ بِ وْ لُ ي  یَ سَ وَ سْ م  تَ لُ وْ قُ ة،  أَ كُ نَّ أَ   نَ وْ مُ عُ زْ :   مْ كُ یْ فِ وَ   هللاِ   اءُ یَ لِ وْ م 

وَ ھُ لُ وْ سُ رَ  المُ كُ بَ لَ غَ   دْ قَ ،  المَ لَ عَ   نَ وْ كُ رِ شْ م  تُ تُ نْ أَ وَ   اءِ ى  فَ نَ یْ ِدثِ ُمحْ   نَ وْ لُّ صَ م   ، َ مَ ھِ یْ لَ عَ   هللاُ   لَ زَ نْ أ فَ طَ م  ا  وْ بُ رِ شَ ًرا 

م كُ بَ لَ غَ   دْ : قَ الَ قَ   ثُ یْ حَ   ھُ اسَ وَ سْ وُ   وَ ھُ وَ   انِ طَ یْ الشَّ   زَ جْ رِ   هللاُ   الَ زَ أَ ، وَ رُ طَ المَ   ھُ ابَ صَ أَ   نَ یْ حِ   لُ مْ الرَّ   دَّ تَ اشْ ا، وَ وْ رُ ھَّ طَ تَ وَ 

 ءِ َال ؤُ ھَ بِ   مْ كُ لَ   سَ یْ لَ   ھُ نَّ أَ   مْ ھِ بِ وْ لُ ي قُ فِ   عَ قَ وْ أَ   ثُ یْ ، حَ هُ دُ یْ : كَ انِ طَ یْ الشَّ   زُ جْ : رِ دٍ یْ زَ   نُ ابْ   الَ قَ ، وَ اءَ ى المَ لَ عَ   نَ وْ كُ رِ شْ المُ 

 .)3/328زاد المسیر: (  ).... اھــ ةٌ اقَ م طَ وْ القَ 

   - :وما قیل ھنا یقال عند قول هللا تعالى في قصة أصحاب الكھف 

   .]14[سورة الكھف:  }َوَربَْطنَا َعلَى قُلُوبِِھمْ {

  -حكایة عن أّم موسى علیھ الصالة والسالم ورضي هللا تعالى عنھا: وعند قولھ  

بَْطنَا َعلَى قَْلبَِھا ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِینَ {  . ]10[سورة القصص:  }إِْن َكادَْت لَتُْبِدي بِِھ لَْوال أَْن رَّ

 -فمن ھدایات ھذا المبحث:

هللا    -1 قلوب    أّن  في  والطمأنینة  األمن  والمالئكة، یجعل  باألمطار،  أسباب،  من  شاء  بما  أولیائھ 

 والصالحین ... وغیرھا. 

 وأّن الشیطان لھ قابلیة التأثیر على القلوب إذا شاء هللا تعالى ابتالًء للعبد واختباًرا لھ، ماذا یفعل؟ -2

   -وأنّھ إذا تأثّرت القلوب تظھر آثارھا على الجوارح سلبًا وإیجابًا: -3

 }.لَى قُلُوبُِكْم َویُثَبَِّت بِِھ األَْقدَامَ َوِلیَْربَِط عَ {
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 من المعاني القلبیة لھ أثره البالغ في الثبات.وبداللة النّص فالربط معنى  -4

 فالمستفاد من ھذه اآلیات في موضوع الرابطة:

 ھو تلك العالقة الوثیقة بین القلوب بالمعنى الروحي.

 المبحث الثالث: الرابطة اصطالًحا: 

 . ھي اإلفادة من روحانیة المرشد للتقّوي على ذكر هللا تعالى بإذنھ 

ولكي یكون التعریف واضًحا أشرح بعض مفرداتھ ھنا بصیغة السؤال والجواب مستعینا بالكریم الوھاب 

: - 

 / ھل یجوز أْن نستفید من مخلوق؟1س

 یستفید من اآلخر.   ج/ قد یكون السؤال غریبًا، ألنّنا بالفطرة نعلم جواز ذلك فكّل واحد

  

 - قال تعالى:

ِعیَشتَُھْم فِي اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َوَرفَْعنَا بَْعَضُھمْ {  فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت أَُھْم یَْقِسُموَن َرْحَمَت َربَِّك نَْحُن قََسْمنَا بَْینَُھم مَّ

ا یَْجَمعُونَ ِلیَتَِّخذَ بَْعُضُھم بَْعًضا ُسْخِری�ا َوَرْحَمُت َربَِّك َخْیٌر  مَّ  . ]32[سورة الزخرف:  }ّمِ

   -في تفسیر ھذه اآلیة:  قال ابن كثیر رحمھ هللا  

َعَظَمتھ:  " َجلَّْت  ُسْخِری�ا{َوقَْولھ  بَْعًضا  بَْعضھْم  األعمال  }ِلیَتَِّخذ  في  بعًضا  بعضھم  لیسّخر  معناه  قیل: 

 الحتیاج ھذا إلى ھذا، وھذا إلى ھذا، قالھ السدّي وغیره.  

لیملك بعضھم بعضا وھو راجع إلى األول: ثم قال عّز وجّل:    -رحمھما هللا تعالى    -وقال قتادة والضحاك  

ا یَْجَمعُونَ { أي رحمة هللا بخلقھ خیر لھم مّما بأیدیھم من األموال ومتاع الحیاة  }  َوَرْحَمة َربّك َخْیر ِممَّ

 .)4/154(تفسیر ابن كثیر: " الدنیا
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 - وقال الشاعر:

  بَْعٌض ِلبَْعٍض َوإِْن لَْم یَْشعُُرْوا َخدَمُ  ***  ِلْلنَّاِس ِمْن بَْدٍو َوِمْن َحَضٍر  النَّاسُ 

 ) 909(موسوعة الرقائق واألدب: ص                                                                                  

فنحن نستفید من المخلوقات بشكل عام سواء كانت المنفعة مادیة أو معنویة، وألّن هللا تعالى جعل األصل 

   -:في األشیاء اإلباحة ثّم استثنى أشیاء فجعل حكمھا التحریم أو الكراھة، فقال 

ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض َوأَنَزَل ِمَن السََّماء  { َر لَُكُم  �َّ َماًء فَأَْخَرَج بِِھ ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّكْم َوَسخَّ

َر لَُكُم األَْنَھارَ    .]  :32[سورة سیّدنا إبراھیم } اْلفُْلَك ِلتَْجِرَي فِي اْلبَْحِر بِأَْمِرِه َوَسخَّ

   -فما معنى التسخیر إْن لم نستفد من المسّخر شیئًا؟ ثّم قال تعالى:

ِ فََمِن اْضُطرَّ َغْیَر بَاغٍ  إِنََّما حَ { َم َعلَْیُكُم اْلَمْیتَةَ َوالدََّم َولَْحَم اْلِخنِزیِر َوَما أُِھلَّ بِِھ ِلغَْیِر �َّ َوالَ َعاٍد فَال إِثَْم  رَّ

ِحیمٌ  َ َغفُوٌر رَّ    .]173[سورة البقرة: } َعلَْیِھ إِنَّ �َّ

   -:وقال سیّدنا رسول هللا  

َوَال تُْشِرُكْوا بِِھ َشْیئً ( لَُكْم ثََالثًا؛ یَْرَضى لَُكْم أَْن تَْعبُدُْوهُ  َویَْكَرهُ  یَْرَضى لَُكْم ثََالثاً  ا، َوأَْن تَْعتَِصُمْوا إنَّ هللاَ 

قُْوا، َویَْكَرهُ لَُكْم قِْیَل َوقَاَل،  اإلمام مسلم رحمھ هللا تعالى  ) َوَكثَْرةَ السَُّؤاِل، َوإَِضاَعةَ الَمالِ بَِحْبِل هللاِ َجِمْیعًا َوَال تَفَرَّ

)5/130(  . 

بأْن  فیھا،  تعالى  هللا  منھج  التزمنا  إذا  قربات  جعلھا  ویمكن  مباحة  المخلوقات  من  واالستفادة  فاإلفادة 

الحقوق ولسان حالنا    كسبناھا بالطرق الشرعیة وحمدنا هللا تعالى وشكرناه، وأدّینا ما وجب علینا فیھا من

  -یقول:

}  ِ ن نِّْعَمٍة فَِمَن �َّ  .]53[سورة النحل: ...} َوَما بُِكم ّمِ

 / ما المقصود بالروحانیة؟ 2س
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ج/ المقصود بھا تلك الطاقة الروحیة الخیّرة التي یمنحھا هللا تعالى لعباده المؤمنین كلُّ حسب تقواه وقربھ 

 بأسباب دنیاه وأخراه. من مواله جّل في عاله، وأخذه 

بسبب انسیاقھم   -مع األسف    -ودیننا العظیم جاءنا بثقافة روحیة فذّة أصابھا الھزال في حیاة الكثیرین  

 وراء التیّارات المادیة التي رّوج لھا األشرار في كّل األقطار، والمشتكى إلى هللا الغفّار. 

 

 / ھل نؤمن بالروح؟ ولماذا؟ 3س

ج/ نعم نؤمن بالروح على أنّھ خلق من خلق هللا تعالى فیھ طاقات ولھ آثار، فالروح مذكور في القرآن 

  -والسنّة، قال تعالى:

ن اْلِعْلِم إِالَّ قَِلیالً { وح ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوتِیتُم ّمِ وحِ قُِل الرُّ    .]85[سورة اإلسراء: } َویَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

   -:وقال 

وَح ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمن یََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ِلیُنِذَر یَْوَم التَّالقِ { [سورة غافر:  } َرفِیُع الدََّرَجاِت ذُو اْلعَْرِش یُْلِقي الرُّ

15[. 

   -:وقال سیّدنا رسول هللا  

ْوحِ َوالَجَسدِ (  ). 7/329ابن أبي شیبة رحمھ هللا تعالى (اإلمام ) ُكْنُت نَبِی�ا َوآدَُم بَْیَن الرُّ

  -:وقال 

َعلَقَةً  ( یَُكوُن  ثُمَّ  نُْطفَةً،  یَْوًما  أَْربَِعیَن  ِھ  أُّمِ بَْطِن  فِي  أََحِدُكم  َخْلُق  الغلیظ (یُْجَمُع  الدم  من  القطعة  العلقة: 

ِمثَْل ذَِلَك، ثُمَّ یَْبعَُث إِلَْیِھ َملًَكا فَیُْؤَمُر ،  المضغة: القطعة من اللحم)(ِمثَْل ذَِلَك، ثُمَّ یَُكوُن ُمْضغَةً  ،  الجامد)

وحُ بِأَْربَعِ َكِلَماٍت، فَیُقَاُل لَھُ: اْكتُْب ِرْزقَھُ، َوأََجلَھُ َوَعَملَھُ، َوَشِقيٌّ أَْو َسِعیٌد، ثُمَّ یُْنفَُخ فِیِھ ا اإلمام البخاري    ...)   لرُّ

 .  )8/259رحمھ الباري سبحانھ (



19 

 

الوثیقة بموضوع  لعالقتھما  منھا  أختاُر معنیین  لمعاٍن عدة،  الشریف  الشرع  الروح ذكرت في  وكلمة 

 -الرابطة:

 روح اإلنسان:   -1

   -:قال 

ْسنُوٍن  { ْن حما مَّ ن َصْلَصاٍل ّمِ إِنِّي َخاِلٌق بََشًرا ّمِ ِلْلَمالئَِكِة  َونَفَْخُت فِیِھ ِمن   َوإِْذ قَاَل َربَُّك  ْیتُھُ  فَإِذَا َسوَّ

وِحي فَقَعُواْ لَھُ َساِجِدینَ   . ]29 - 28[سورة الحجر: } رُّ

طیّب هللا تعالى روحھ وذكره    - مصطفى  ویطیب لي أْن أنقل بعض ما كتبھ شیخنا الجلیل الدكتور عبد هللا  

 - في كتابھ (معالم الطریق): -وثراه 

"الحیاة كالممات ھي في حقیقتھا سرٌّ جعلھ هللا تبارك وتعالى َمْن أخفى األسرار وجعل من ظواھرھا 

وآثارھا ما ھو من أجلى البدیھیات، أنت حّي تسمع وتبصر وتشّم وتلمس وتذوق وتأكل وتعمل وتسعى  

، ثّم إذا نظرت إلى جثمان إنسان قد مات رأیتھ قد فقد تلكم الّسمات الظاھرات وانقلب جسدًا لیس  وتتحّرك 

یوجد فیھ حیاة كلوح من خشب أو مرمر آیل إلى تراب أو رفات، فإْن كنت لم تر قط میتًا فاجتھد أْن 

باعثھا ھو الروح، وسّر  ترى، فلیس َمْن رأى كَمْن سمع وإْن كان السماع كما ھنا بالعینین. سّر الحیاة و

 الممات انقطاع الروح عن البدن، فأّي شيء ھو الروح في حدّ ذاتھ یا ترى؟ 

ألنّھ بسیط ولیس   - إنّنا نستطیع أْن نعرفھ بخاصتھ وقواه وآثاره، وإْن كنّا ال نملك تحلیل ذاتھ إلى مركبات  

 -قال: أعلمنا بالروح خالق الروح في كتابھ المجید إذ -من المركبات أصًال 

ن اْلِعْلِم إِالَّ قَِلیالً { وُح ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوتِیتُم ّمِ وحِ قُِل الرُّ    ]85[سورة اإلسراء: } َویَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

یخلق على أنواع   -جلّت قدرتھ    -ھذا جواب تاّم ولیس منعًا من الجواب كما یتوّھم بعض الناس. فإّن هللا  

نمط سلسلة طویلة من األسباب والمسببات، ویخلق خلقًا مباشًرا تنعدم فیھ السلسلة  وأنماط، یخلق على  

 الطویلة. 
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البذرة،   تأكلھ وتتغذى منھ: فمن حراثة األرض وذر  الذي  الخبز  النمطین كقرص  أّول  المخلوق على 

أمامك وسقي الماء وتعاقب اإلشعاعات واألضواء ثّم الحصاد والتنقیح والطحن وعمل الخبز إلى وضعھ  

تأكلھ كم من سبب وسبب مّما ذكرنا ومّما لم نذكر؟! وعمر الحق ال نحصي حلقات السلسلة في خلق 

الخبز وحده في كتاب في حجم الذي بین یدیك فكیف في سالسل الخلق لسائر المخلوقات! أّما المخلوق 

العالمین باإلضافة إلى   على النمط الثاني فقریب العھد بالخالق من حیث انعدام السلسلة، ویعبر عنھ ربّ 

   -:-جّل جاللھ وعّم نوالھ  -ذاتھ 

وِحي فَقَعُواْ لَھُ َساِجِدینَ { ْیتُھُ َونَفَْخُت فِیِھ ِمن رُّ   ]29[سورة الحجر: } فَإِذَا َسوَّ

وِحِھ َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئِدَةَ قَِلیال{ اهُ َونَفََخ فِیِھ ِمن رُّ ا تَْشُكُرونَ ثُمَّ َسوَّ   ]9[سورة السجدة: }  مَّ

ْوُح ِمْن أَْمِر َربِّي  و { ...} وھي اآلیة المتلوة بتمامھا آنفًا التي تّم فیھا جواب السؤال ببیان خاصة قُل الرُّ

 الروح الممیزة إیّاه وھي كونھ من عالم األمر، أي من عالم النمط الثاني.

من التعریف بأعراضھ العامة، وقد علمت قبل قلیل أنَّ الروح  وتعریف الشيء بذكر خاّصتھ الممیّزة أدّق  

 بسیط ولیس من المركبات حتى یعرف بذكر عناصر التركیب.

ھا نحن علمنا خاصة الروح وعلمنا آنفًا الظواھر البدیھیة من قواه الضعیفة المألوفة في جسم اإلنسان 

تفصیل آثارھا، ھذه ثالث قوى عظیمة كالسمع والبصر، وسنعلم في الفصل الخامس عشر قواه القویة و

والنفس"، لھا صنوف من التأثیر الداخلي والتأثیر الخارجي، أي التأثیر المتبادل   -والقلب    - وھي: "الفكر

 بینھما في ذات اإلنسان الفرد عینھ، والتأثیر المتعدي إلى آخرین من بني اإلنسان.  

إْن    -عمال على ما سوف یأتي في الفصل الخامس عشر  والقلب والفكر قّوتان جلیلتان تتّم بھما جالئل األ

وسنذكر آثار النفس السیئة في الفصل الثامن المخصوص بكشف علماء السوء وأعمال   - شاء هللا تعالى  

 التخریب. فیكفي ھنا أْن نصّور لك صورة مختزلة لبعض ھذه التأثیرات.

في مجال الفكر وفي مجال الشھوات فیترجح یوّجھ إنسان قّوة اإلرادة صوب ھوى النفس األّمارة بالسوء  

عنده الكفر على اإلیمان والضاللة على الھدایة واالنھماك في ملذات البطن والفرج حیثما أتت، واألثرة 
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في ھذه وإْن كانت السبل إلیھا جرائم في حق أشخاص آخرین أو في حق المجتمع، ویوّجھ إنسان قّوة 

اإلیمان على الكفر والھدایة على الضالل واالعتدال في المالذ   اإلرادة نحو تقوى القلب فیترجح عنده

    -واإلیثار على األثرة، ومن ثّم نفع اآلخرین فرادى أو جماعات وإذا شئت فاقرأ قولھ تعالى:

ةُ اْلُكْبَرى  { َزِت اْلَجِحیُم ِلَمن یََرى    یَْوَم یَتَذَكَُّر اِإلنَساُن َما َسعَى    فَإِذَا َجاَءِت الطَّامَّ ا َمن    َوبُّرِ فَأَمَّ

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّھ َونََھى النَّْفَس َعِن اْلَھَوى   فَإِنَّ اْلَجِحیَم ِھَي اْلَمأَْوى    َطغَى َوآثََر اْلَحیَاةَ الدُّْنیَا   َوأَمَّ

  َ41  - 34[سورة النازعات:  }ِھَي اْلَمأَْوىفَإِنَّ اْلَجنَّة[.   

الفكر   قّوة  في  تتفاوت  تجدھا  كما  قواھا  بمراتب  األرواح  وتتفاوت  قواه،  وھذه  اإلنسان  ھو روح  ھذا 

صلوات هللا    -واالستعداد لتلقي العلوم، وإذا كان الناس ھكذا بأرواحھم فكیف بأرواح األنبیاء والرسل  

وح العظیم الذي اختیر لختم النبّوة والرساالت! ِعلُمنا ال یستطیع یبلغ مبلغ ثّم كیف بالر  - علیھم وسالمھ  

  -الكشف عن مرتبتھ، فكشفھا ربّھ الذي خلقھ وأواله منزلتھ وأمرنا بإتباعھ في كّل شيء وبأن:

} َ ُسوَل فَقَْد أََطاَع �َّ ْن یُِطعِ الرَّ    ]80[سورة النساء: ...}  مَّ

   -: فلنتدبر ھذه اآلیات من رّب العالمین

ةٍ فَاْستََوى    َعلََّمھُ َشِدیدُ اْلقَُوى    إِْن ُھَو إِالَّ َوْحٌي یُوَحى    َوَما یَنِطُق َعِن اْلَھَوى  { َوُھَو    ذُو ِمرَّ

[سورة   }َحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحىفَأَوْ   فََكاَن قَاَب قَْوَسْیِن أَْو أَْدنَى    ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى    بِاألُفُِق األَْعلَى  

   ]10  - 3النجم: 

ْدَرةَ َما یَْغَشى    ِعندََھا َجنَّةُ اْلَمأَْوى    ِعندَ ِسْدَرةِ اْلُمنتََھى    َولَقَْد َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرى  {   إِْذ یَْغَشى الّسِ

   . ]18 -  13[سورة النجم: } لَقَْد َرأَى ِمْن آیَاِت َربِِّھ اْلُكْبَرى َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَى 

یا لعظمة ھذا الروح! یعرج إلى سدرة المنتھى ویرى الكبرى من آیات ربّھ ثّم ال یزیغ منھ البصر وال  

المقام    -یطغى   األنبیاء   -ولََكْم زاغت أبصار أو طغت في مقامات دون ھذا  یا خاتم  أنت وأّمي  بأبي 

 المرسلین، صلّى هللا علیك وعلى آلك وأصحابك والمھتدین بھدیك إلى یوم الدین.و
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 ِمْن "قَاِب قَْوَسْیِن" لَْم تُدَرك َولَْم تَُرمِ  *** َوبِـتَّ تَْرقَـى إِلَى أَْن نِْلَت َمْنِزلَـةً 

 . )58  -55معالم الطریق: ص، و 1/247البوصیري:  دیوان  (                                                              

فروح اإلنسان لھا آثارھا الظاھرة والخفیة وأتمنى لكّل إنسان یحترم إنسانیتھ أْن یكون لھ تطلع للثقافة  

القلب  بعجائب  المخصوصة  المباحث  قراءة  فعلیھ  لذلك  ُوفَِّق  وَمن  منھا،  وافًرا  ویأخذ نصیبًا  الروحیة 

ومھلكا ومنجیاتھ  الغزالي، وآلثار وصفاتھ  لإلمام  الدین"  علوم  "إحیاء  كتاب  من  الثالث  الجزء  في  تھ 

الروح بعد مبارحة الجسد كتاب "الروح" للشیخ ابن قیم الجوزیة، ومعالم الطریق لشیخنا العالمة أستاذ 

 الجیل حضرة الدكتور عبد هللا مصطفى رحمھم هللا تعالى. 

  -بصیرة القلب: -2

   -:قال 

قَوْ { َولَْو َكانُوا آبَاَءُھْم أَْو أَبْ ال تَِجدُ  َوَرُسولَھُ   َ َواْلیَْوِم اآلِخِر یَُوادُّوَن َمْن َحادَّ �َّ  ِ نَاَءُھْم أَْو ًما یُْؤِمنُوَن بِا�َّ

ْنھُ َویُْدخِ  لُُھْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِھا إِْخَوانَُھْم أَْو َعِشیَرتَُھْم أُْولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِھُم اِإلیَماَن َوأَیَّدَُھم بُِروحٍ ّمِ

ُھمُ   ِ ِحْزَب �َّ إِنَّ  أَال   ِ ِحْزُب �َّ أُْولَئَِك  َعْنھُ  َوَرُضوا  َعْنُھْم   ُ َرِضَي �َّ فِیَھا  َخاِلِدیَن  اْلُمْفِلُحونَ األَْنَھاُر   { 
 ]22[سورة المجادلة: 

َر قولھ      -:البصیرة نور یقذفھ هللا تعالى في القلب، ومن ثَّم فُّسِ

ْنھُ { ، وتفسیر النسفي:  7/15ینظر تفسیر أبي السعود:  (.  }: أي بنور القلب، قالھ جمھور المفسرین  َوأَیَّدَُھم بُِروحٍ ّمِ

 .  )20/84، وتفسیر روح المعاني: 1/16

   -: -تعالى رحمھ هللا   -وھاكم ما قالھ اإلمام الطبري 

ْنھُ {  .  )23/258(جامع البیان في تأویل القرآن:  } "أي قّواھم ببرھان منھ ونور وھدًى"َوأَیَّدَُھم بُِروحٍ ّمِ

   -:-رحمھ هللا تعالى  -وقال اإلمام اآللوسي 
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ْنھُ { على أّن "من" ابتدائیة، والمراد بالروح نور القلب وھو نور   } "أي: من عنده  َوأَیَّدَُھم بُِروحٍ ّمِ

یقذفھ هللا تعالى في قلب َمْن یشاء ِمن عباده تحصل بھ الطمأنینة والعروج على معارج التحقیق، وتسمیتھ  

 .)36/ 28(روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: روًحا مجاز مرسل ألنّھ سبب الحیاة الطیبة األبدیة" 

   -:-رحمھ هللا تعالى  - وقال األستاذ سیّد قطب 

ْنھُ { } "وما یمكن أْن یعزموا ھذه العزمة إّال بروح من هللا، وما یمكن أْن تشرق قلوبھم َوأَیَّدَُھم بُِروحٍ ّمِ

آن: (في ظالل القربھذا النور إّال بھذا الروح الذي یمدّھم بالقّوة واإلشراف ویصلھم بمصدر القوة واإلشراق"  

7/155( . 

 / كم ھي الطاقات الروحیة؟4س

ج/ أوصلھا بعضھم إلى ما یقرب من عشر، ولكن الراسخ في علم الروح، والمجتھد في كتاب الملك 

، سیّدي وقّرة عیني الذي ما ذقت حالوة اإلیمان إّال القدوس وسنّة سیّد الخلق حبیب القلوب والنفوس  

حصرھا    -طیّب هللا تعالى روحھ وذكره وثراه    -على یدیھ المباركتین العالمة الدكتور عبد هللا مصطفى  

 في كتابھ الفرید الموسوم بــ "معالم الطریق في عمل الروح اإلسالمي":  في ثالث قوًى متمایزات فقال  

لفكر، والنفس، والقلب، والثالث القوى متمایزات ومتفاعالت في واقع األمر على ما  ھذه القوى ثالث: ا

 سنرى. 

 : قّوة روحانیة بھا یدرك الروح ویعلم ویتأّمل ویعقل ویفھم ویتخیّل ویتذّكر ویستنتج.  الفكر -

الفكر"  ومظھر ارتباطھا بالجسد الترابي ھو الدماغ وفي آیات عدیدة من الكتاب المجید وردت مشتقات "

 الفعلیة للداللة القطعیة على وجود الفكر والمفّكر ولمعان أخرى منھا:

   -التأّمل والتدبّر، كما في قولھ تعالى: -أ

َماًال َمْمدُودًا    ذَْرنِي َوَمْن َخلَْقُت َوِحیدًا  { لَھُ  تَْمِھیدًا    َوبَنِیَن ُشُھودًا    َوَجعَْلُت  لَھُ  ْدُت  ثُمَّ   َوَمھَّ

  فَقُتَِل َكْیَف قَدََّر    إِنَّھُ فَكََّر َوقَدََّر    َسأُْرِھقُھُ َصعُودًا    َكالَّ إِنَّھُ َكاَن ِآلیَاتِنَا َعنِیدًا    یَْطَمُع أَْن أَِزیدَ  
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  فَقَاَل إِْن َھذَا إِالَّ ِسْحٌر یُْؤثَُر  ثُمَّ أَْدبََر َواْستَْكبََر  ثُمَّ َعبََس َوبََسَر   ثُمَّ نََظَر  ثُمَّ قُتَِل َكْیَف قَدََّر 

   .]25 - 11[سورة المدثر:   }إِْن َھذَا إِالَّ قَْوُل اْلبََشرِ 

   -العلم بالشيء، كما في قولھ تعالى: -ب 

أََولَْم یَتَفَكَُّرواْ َما    َوأُْمِلي لَُھْم إِنَّ َكْیِدي َمتِیٌن    ْن َحْیُث الَ یَْعلَُموَن  َوالَِّذیَن َكذَّبُواْ بِآیَاتِنَا َسنَْستَْدِرُجُھم مِّ {

بِینٌ  ن ِجنٍَّة إِْن ُھَو إِالَّ نَِذیٌر مُّ  . ]184 -  182[سورة األعراف:  }بَِصاِحبِِھم ّمِ

  -التفّكر واالستنتاج، كما في قولھ تعالى: -ج

ى َوإِنَّ َكثِیرً   أََولَْم یَتَفَكَُّروا فِي{ َسم� ُ السََّماَواِت َواألَْرَض َوَما بَْینَُھَما إِالَّ بِاْلَحّقِ َوأََجٍل مُّ ا أَنفُِسِھْم َما َخلََق �َّ

َن النَّاِس بِِلقَاء َربِِّھْم لََكافُِرونَ   .]8[سورة الروم: } ّمِ

  -التعقّل، كما في قولھ تعالى: -د

َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي ذَِلَك آلَوِمْن آیَاتِِھ أَْن  { ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَْینَُكم مَّ یَاٍت َخلََق لَُكم ّمِ

 . ]21[سورة الروم:  }لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

  -التذّكر والتخیّل، كما في قولھ تعالى: -ھـ 

ا یَأُْكُل النَّاُس َواألَْنعَاُم َحتََّى إِذَا إِنََّما َمثَُل اْلَحیَاةِ الدُّْنیَ { ا َكَماء أَنَزْلنَاهُ ِمَن السََّماء فَاْختَلََط بِِھ نَبَاُت األَْرِض ِممَّ

یَّنَْت َوَظنَّ أَْھلَُھا أَنَُّھْم قَاِدُروَن َعلَْیَھا أَتَاَھا أَْمُرنَا لَْیالً أَْو   ا فََجعَْلنَاَھا َحِصیدًا نََھارً أََخذَِت األَْرُض ُزْخُرفََھا َوازَّ

ُل اآلیَاِت ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ   . ] :24[سورة سیّدنا یونس  } َكأَن لَّْم تَْغَن بِاألَْمِس َكذَِلَك نُفَّصِ

: ھي القوة الدافعة إلى الشھوات واألّمارة بالسوء، ومظھر ارتباطھا بالجسد غدّة في الثالث من النفس  -

ین العینین من الجبھة تقریبًا، والغدّة قابلة للتكلّس المادي دون أْن تكون قد ماتت تجاویف الدماغ قبالة ما ب 

 بعد، وقد وردت "النفس" في القرآن المجید كثیًرا.

لإلعجاز البالغي في القرآن الكریم أسالیب كثیرة جد�ا، منھا استعمال كلمة واحدة للداللة على معاني 

یّما نّص مشتمل على الكلمة تعینًا محققًا بسیاق النّص ومقتضى الحال متعددة یتعیّن من بینھا المعنى في أ
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البیاني المدرك منھ، وإّن من ھذه لفظة "النفس" ھذه التي نقدّم في الذكر معناھا المراد بالتعریف ثّم نشیر  

   -إلى مواضع معانیھا األخرى:

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّھ َونََھى النَّْفَس َعِن الْ {  .]41-  40[سورة النازعات: } فَإِنَّ اْلَجنَّةَ ِھَي اْلَمأَْوى َھَوى َوأَمَّ

نفُُسُھْم فَِریقًا َكذَّبُواْ لَقَْد أََخْذنَا ِمیثَاَق بَنِي إِْسَرائِیَل َوأَْرَسْلنَا إِلَْیِھْم ُرُسالً ُكلََّما َجاَءُھْم َرُسوٌل بَِما الَ تَْھَوى أَ {

 .]70[سورة المائدة: } یَْقتُلُونَ َوفَِریقًا 

 . ]87[سورة البقرة: } أَفَُكلََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل بَِما الَ تَْھَوى أَنفُُسُكُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِریقاً َكذَّْبتُْم َوفَِریقًا تَْقتُلُونَ {... 

َعْت لَھُ نَْفُسھُ قَتَْل أَِخیِھ فَقَتَلَھُ فَأَْصبََح ِمَن اْلَخا{  .]30[سورة المائدة: } ِسِرینَ فََطوَّ

بَِھا ِمن ُسْلَطاٍن إِن یَتَّبِعُوَن إِالَّ {  ُ ا أَنَزَل �َّ ْیتُُموَھا أَنتُْم َوآبَاُؤُكم مَّ  الظَّنَّ َوَما تَْھَوى إِْن ِھَي إِالَّ أَْسَماٌء َسمَّ

بِِّھُم اْلُھدَى ن رَّ  .]23[سورة النجم: } األَنفُُس َولَقَْد َجاَءُھم ّمِ

ِحیمٌ { اَرةٌ بِالسُّوِء إِالَّ َما َرِحَم َربَِّي إِنَّ َربِّي َغفُوٌر رَّ ُئ نَْفِسي إِنَّ النَّْفَس ألَمَّ :  [سورة سیّدنا یوسف  }  َوَما أُبَّرِ

53[. 

} ُ َجِمیٌل َو�َّ فََصْبٌر  أَْمًرا  أَنفُُسُكْم  لَُكْم  لَْت  َسوَّ بَْل  قَاَل  َكِذٍب  بِدٍَم  قَِمیِصِھ  َعلَى  َما َوَجاُؤوا  َعلَى  اْلُمْستَعَاُن   

 . ] :18[سورة سیّدنا یوسف } تَِصفُونَ 

 تلك ھي النفس التي تھوى السوء وتأمر بالسیئات.

  -وفي اسم النفس اشتراك معان كما قلنا، أرید بھ ذات القدوس الرحمن الرحیم:

ْحَمةَ أَنَّھُ َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوًءا  َوإِذَا َجاَءَك الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِآیَاتِنَا فَقُْل َسالٌم  { َعلَْیُكْم َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِھ الرَّ

ِحیمٌ     . ]54[سورة األنعام: } بَِجَھالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَّھُ َغفُوٌر رَّ

   -واستعمل بمعنى شخص اإلنسان الفرد:

ن نَّْفٍس َواِحدَةٍ یَا أَیَُّھا النَّاُس اتَّقُواْ رَ {  .]1النساء: [سورة  ...}بَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم ّمِ
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 - وبمعنى الفكر والقلب:

 . ]284[سورة البقرة: } َوإِن تُْبدُواْ َما فِي أَنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ یَُحاِسْبُكم بِِھ هللا{

   -وأیضا في معنى "الروح" ذاتھ:

ْرِضیَّةً  یَا أَیَّتَُھا النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ {   ]28 - 27[سورة الفجر:  }اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضیَةً مَّ

 ومرادنا ھنا ما في السبع اآلیات المتلوات.

وأیًضا تختص : قّوة روحانیة لطیفة ذات ِمّرة لھا اإلرادة ولھا التأثیر البلیغ في القّوتین األخریین  القلب   -

بمعقوالت ال تصلھا القّوتان األخریان، ومظھر ارتباطھا بجسد اإلنسان ھو العضو الصنوبري الجسماني 

 الموجود في تجویف الصدر المسّمى باسم "القلب" عینھ.

والقلب لطیفھ الروحاني وكثیفھ الجسماني یمّدان أعضاء البدن جمیعھا بالحیاة والغذاء، حتى إذا توقفا  

داد انتھت حیاة اإلنسان الدنیا ومات الكثیف منھما وماتت خالیا الجسد، وانتقل اللطیف إلى عن اإلم

 العالم اآلخر مالزًما أصل الروح خالًدا في العالم الجدید إّما إلى نار وإّما جنّة. 

قد كثر في التنزیل ذكر القلب اللطیف كثرة مشعرة بمنزلتھ العلیّة بین سائر قوى الروح، وقد أحصینا 

اآلیات فیھا اسم القلب فبلغت إحدى وثالثین ومائة، بَْیَد أّن معناه قد ذكر في التنزیل باسم الفؤاد واللب  

قواه، فلنقرأ من اآلیات البیّنات التي    أیًضا، حتى كأّن القلب ھو الروح عینھ، فإْن لم یَُكْنھُ فھو أعظم

 - ترینا من أحوال القلب خیره وشره:

وُح األَِمیُن    َوإِنَّھُ لَتَنِزیُل َرّبِ اْلعَالَِمیَن  {  [سورة الشعراء: }  َعلَى قَْلبَِك ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمنِذِرینَ   نََزَل بِِھ الرُّ

192- 194[ . 

ِصیبٍَة إِالَّ بِ { ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِلیمٌ َما أََصاَب ِمن مُّ ِ یَْھِد قَْلبَھُ َو�َّ ِ َوَمن یُْؤِمن بِا�َّ  .]11[سورة التغابن: } إِْذِن �َّ

َولَْو َكانُوا آبَاءَ { َوَرُسولَھُ   َ َواْلیَْوِم اآلِخِر یَُوادُّوَن َمْن َحادَّ �َّ  ِ قَْوًما یُْؤِمنُوَن بِا�َّ أَْبنَاَءُھْم أَْو ال تَِجدُ  ُھْم أَْو 

ْنھُ َویُْدِخلُُھْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِھا إِْخَوانَُھْم أَْو َعِشیَرتَُھْم أُْولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِھُم اِإلیَماَن َوأَیَّدَُھم بُِروحٍ مِّ 
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ِ ُھمُ  ِ أَال إِنَّ ِحْزَب �َّ ُ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنھُ أُْولَئَِك ِحْزُب �َّ [سورة }  اْلُمْفِلُحونَ األَْنَھاُر َخاِلِدیَن فِیَھا َرِضَي �َّ

 .]22المجادلة: 

} ِ َ َحبََّب إِلَْیُكُم اِإلیَماَن َوَزیَّنَھُ فِي  َواْعلَُموا أَنَّ فِیُكْم َرُسوَل �َّ ُّْم َولَِكنَّ �َّ َن األَْمِر لَعَنِت  لَْو یُِطیعُُكْم فِي َكثِیٍر ّمِ

اِشدُوَن   ُھُم الرَّ أُْولَئَِك  َواْلِعْصیَاَن  َواْلفُُسوَق  اْلُكْفَر  إِلَْیُكُم  هَ  َونِْعَمةً   قُلُوبُِكْم َوَكرَّ  ِ َن �َّ ّمِ َعِلیٌم   فَْضال   ُ َو�َّ

 .]8 - 7[سورة الحجرات: } َحِكیمٌ 

َ یُِضلُّ َمن یََشاء َویَْھِدي إِلَ { بِِّھ قُْل إِنَّ �َّ ن رَّ الَِّذیَن   ْیِھ َمْن أَنَاَب  َویَقُوُل الَِّذیَن َكفَُرواْ لَْوالَ أُنِزَل َعلَْیِھ آیةٌ ّمِ

 ِ ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُھم بِِذْكِر �َّ    .]28 - 27[سورة الرعد: }  أَالَ بِِذْكِر �َّ

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحّقِ َوال یَُكونُوا َكالَّذِ { یَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن أَلَْم یَأِْن ِللَِّذیَن آَمنُوا أَن تَْخَشَع قُلُوبُُھْم ِلِذْكِر �َّ

ْنُھْم فَاِسقُونَ قَْبُل فََطاَل َعلَْیِھُم األَ   .]16[سورة الحدید: } َمدُ فَقََسْت قُلُوبُُھْم َوَكثِیٌر ّمِ

والقوى الثالث: "النفس، والفكر، والقلب" متفاعلة فیما بینھا یؤثر بعضھا في بعض، وإْن كان للقلب 

ن إذا كان الوحي تأثیر أتّم وسلطان أعظم ألنّھ منبع اإلرادة والقرار الفعّال، وإنّما یستقیم لھ ھذا السلطا

لھ ظھیًرا وإیّاه ھادیًا، فإْن شذَّ عن الوحي أو انحرف غلبھ فكر منحرف ال محالة، وساقتھا النفس األّمارة 

بالسوء إلى كّل عمل ظاھر أو باطن فیھ انقطاع القلب فمساءة الروح، وإذا شئت فعد إلى قراءة اآلیات 

  -المتلوة آنفا ثّم اقرأ بعدھا ھذه اآلیات:

} ُ ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر أَن یَُجاِھدُواْ بِأَْمَواِلِھْم َوأَنفُِسِھْم َو�َّ إِنََّما    َعِلیٌم بِاْلُمتَِّقیَن  الَ یَْستَأِْذنَُك الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِا�َّ

ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر َواْرتَابَْت قُلُوبُھُ   -  44[سورة التوبة:   }ْم فَُھْم فِي َرْیبِِھْم یَتََردَّدُونَ یَْستَأِْذنَُك الَِّذیَن الَ یُْؤِمنُوَن بِا�َّ

45[. 

َواِضِعِھ َونَسُ { فُوَن اْلَكِلَم َعن مَّ یثَاقَُھْم لَعَنَّاُھْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُھْم قَاِسیَةً یَُحّرِ ُرواْ بِِھ فَبَِما نَْقِضِھم ّمِ ا ذُّكِ مَّ واْ َحظ�ا ّمِ

َ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِینَ   َوالَ تََزاُل تَطَِّلُع َعلَىَ  ْنُھُم فَاْعُف َعْنُھْم َواْصفَْح إِنَّ �َّ ْنُھْم إِالَّ قَِلیالً ّمِ [سورة المائدة:   }َخائِنٍَة ّمِ

13[. 

ن ِذْكرِ { ْلقَاِسیَِة قُلُوبُُھم ّمِ بِِّھ فََوْیٌل لِّ ن رَّ ُ َصْدَرهُ ِلِإلْسالِم فَُھَو َعلَى نُوٍر ّمِ ِ أُْولَئَِك فِي َضالٍل    أَفََمن َشَرَح �َّ َّ�

 . ]22[سورة الزمر: } ُمبِینٍ 
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وعلى الجملة إذا انساق اإلنسان مع النفس األّمارة إلى الكبائر والسیئات غلبتھ على فكره وقلبھ بتراكب 

قلبھ فأمسى  الفكر الضال على  الربانیة غلبھ  الھدایة  أفكار ضالة عن نھج  تلكم اآلثام، وإذا انساق مع 

ة بل ھو أشدّ قسوة، أّما َمْن آمن قلبھ واتقى وصدّق بالحسنى فذلك الذي یّسر هللا روحھ للیسرى  كالحجار

ووفّقھ لخیر اآلخرة واألولى، ولنا في الجزء الثالثین من القرآن المجید سور عدیدة توضح بأسالیب مفیدة 

 أوجھ الھدایة والضالل والعالقة بین القلوب واألفكار واألعمال.

القرآ بطرق  ومن  والترمذي  ومسلم  البخاري  الحدیث  أئمة  أخرجھ  الموقع  حدیث عظیم  السنّة،  إلى  ن 

أربعة رواة، فوجدناه    متعددة كلّھا عن عامر الشعبي والبخاري بسند أعلى فیھ بینھ وبین رسول هللا  

"حدثنا أبو نعیم قال: حدثنا زكریا عن عامر، قال: سمعت   -من رباعیات البخاري فآثرناه ھنا سندًا ومتنًا:

  -یقول: النعمان بن بشیر یقول: سمعت رسول هللا  

ِھ َشبََّھاِت اْستَْبَرأَ ِلِدینِ الَحالَُل بَیٌِّن، َوالَحَراُم بَیٌِّن، َوبَْینَُھَما ُمَشبََّھاٌت الَ یَْعلَُمَھا َكثِیٌر ِمَن النَّاِس. فََمِن اتَّقَى المُ (

ٍك ِحًمى، َوِعْرِضِھ، َوَمْن َوقََع فِي الشُّبَُھاِت َكَراعٍ یَْرَعى َحْوَل الِحَمى یُوِشُك أَْن یَُواقِعَھُ، أََال َوإِنَّ ِلُكّلِ َملِ 

إِذَا فََسَدْت فََسَد الَجَسُد َمَحاِرُمھُ، أََال َوإِنَّ فِي الَجَسِد ُمْضغَةً إِذَا َصلََحْت َصلََح الَجَسُد ُكلُّھُ، وَ   أََال إِنَّ ِحَمى �َِّ 

 )  1/56اإلمام البخاري رحمھ الباري سبحانھ () ُكلُّھُ، أَالَ َوِھَي القَْلبُ 

   -قلنا في سند الحدیث إنّھ من الرباعیات، وفي متنھ یقول اإلمام النووي رحمھ هللا تعالى:

شافعي وآخرون: ھو ثلث أجمع المسلمون على عظم موقع ھذا الحدیث، وكثرة فوائده وصحتھ، قال ال(

اإلسالم، وقال الشافعي: یدخل في سبعین بابا من الفقھ، وقال آخرون: ھو ربع اإلسالم، وقال عبد الرحمن 

بن مھدي وغیره: ینبغي لَمْن صنّف كتابا أْن یبدأ فیھ بھذا الحدیث تنبیًھا للطالب على تصحیح النیّة. ونقل 

لك البخاري وغیره، فابتدأوا بھ قبل كّل شيء، وذكره البخاري الخطابي ھذا عن األئمة مطلقا، وقد فعل ذ

 . )13/53شرح النووي على مسلم ( )في سبعة مواضع من كتابھ

صلّى هللا تعالى علیھ - إلى لطف التصریح والتلمیح في كالم خاتم النبیّین    -أیّھا الرفیق القارئ    -ثّم انظر  

وكیف نبّھ على إرادة اللطیف والكثیف معًا من القلب في نّص واحد، السیاق ومقتضى    -وعلیھم أجمعین  

والتقوى، فلّما أراد الشارع الجلیل    الحال واضحان في إرادة اللطیف من لفظ القلب إذ المقام مقام الورع
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التلمیح إلى أّن الكثیف أیًضا مقصود بالنّص استعمل لفظ "مضغة" الدالة علیھ ثّم قال "أَال وھي القلب" 

للداللة علیھما معًا، وبیان أّن الكثیف الجسماني ھو مظھر اللطیف الروحاني فھو عرش الروح، ھذا 

جّل جاللھ   - من ثّمة بأحكام رّب العالمین خالق الكّل وقیوم الكّل    الممنوح ھذه القوة الفائقة والمخاطب

وفي ھذا المقام ذھب األسالف الكرام علماء اإلسالم مذھبین في مستقر العقل، فمن علماء    - وعّم نوالھ  

 . الحدیث المجتھدین َمْن ذھب إلى أّن العقل في الدماغ كاإلمام أبي حنیفة 

   -عقل في القلب ال في الرأس، محتجین بھذا الحدیث الشریف، وبقولھ تعالى:ومنھم َمْن ذھبوا إلى أّن ال

  ]46[سورة الحج: } ---أَفَلَْم یَِسیُروا فِي اْألَْرِض فَتَُكوَن لَُھْم قُلُوٌب یَْعِقلُوَن بَِھا {

 .  ]37[سورة ق:  }یدٌ إِنَّ فِي ذَِلَك لَِذْكَرى ِلَمْن َكاَن لَھُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوُھَو َشھِ و {

وھذا ھو ما ذھب إلیھ العلماء الشافعیون ومنھم الشیخ العالمة یحیى النووي، الذي ذكر المنحیین في 

الموضع الذي أسلفنا اإلشارة إلیھ من شرحھ لصحیح اإلمام مسلم. أّما المتكلمون فجمھورھم في ھذا على 

حنیفة   ألبي  وفاقًا  الرأس  اختار  َمن  وفیھم  القلب،  البخاري:  عمد (واألطباء.    اختیار  القاري شرح صحیح  ة 

2/306( . 

وإنّا بفضل هللا وحسن توفیقھ ذاھبون في ھذه المسألة مذھبًا موحدًا بین المذھبین السالفین، فنقول: بأّن 

من أّن القلب بروحانیھ المصّرح بھ في النّص وجسمانیھ   الحّق والصدق ھو ما وّضحھ سیّدنا رسول هللا  

من حكم   الح والفساد في جسد اإلنسان كلّھ، إذ لیس بعد مقال الرسول  الملمح إلیھ فیھ ھو مرجع الص

إّال ما یوافقھ: "أفال ترى إلى القلب متى فسد فسدت أعضاء الجسم فارتكبت المفاسد والمحرمات"، وبأّن 

المسألة على المذھبین السالفین كالھما راجع إلى الصّحة وموافقة النّص دونما تعارض بینھما إذا دقّقنا  

 مزید من علم وتحقیق.

لقد بیّنا قبل ورقات أّن مظھر الفكر ھو الدماغ، وأّن العقل من الفكر، وھما راجعان إلى العلم، وقد سبق  

أْن بیّنا في مباحث العلم "في الفصل الخامس" أّن حقیقة العلم حاصلة بنبض كھرومغناطیسي یحصل في 

ال ھو  القلب  أّن  اآلن  ولنعلم  القوى الدماغ،  وكّل  الكھرومغناطیسي  النبض  ذلك  منھ  ینتج  الذي  مولّد 
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الكھربائیة األخرى الموجودة في جسم اإلنسان، وھو أیًضا الذي ینتج قّوة كھربائیة خفیفة في داخل نفسھ  

ذاتھ  القلب  نبضات  نظام  اختّل  نقصانًا  أو  زیادة  المعینة  قّوتھا  درجة  اختلّت  إذا  نبضاتھ، حتى  لتنظیم 

 مشعًرا بممات الجسد آخر األمر.  اختالًال 

وھذه األخیرة قد أصبحت الیوم معروفة في علم الطب، وأصبح اختاللھا یعالج معالجة جراحیة بمد رأس  

سلك إلى داخل القلب الكثیف مربوطة نھایتھ األخرى بنضیدة كھرباء جدّ صغیرة تخبأ تحت جلد المریض  

مایز بین قوتّي الفكر والقلب من قوى الروح الثالث في موضع مالئم من جسده، وھذا وجھ من أوجھ الت

التي بیّناھا آنفًا، ومن ھاھنا ما أسلفناه من التفاعل بین ھذه القوى ومن أّن القلب اللطیف ھو صاحب 

السلطان األعظم والتأثیر بین قوى الروح، وھكذا یصّح قول القائل بأّن العقل في الرأس، كما یصّح قول 

ال في  بأنّھ  ومثل القائل  المؤثّر،  المكمن  باعتبار  والثاني  بھ،  المحسوس  المظھر  باعتبار  األّول  قلب، 

الفریقین كمثل اثنین یدخالن غرفة مضاءة بمصباح كھربائي وأحدھما یفقد ثقافة الكھرباء واآلخر یجدھا: 

ب عند فأّولھما یعزو اإلضاءة إلى المصباح، والثاني إلى تیار الكھرباء عبر األسالك، وكالھما مصی

 ذاك.

كّل ذلك ونحن في مجال بعض وظائف األعضاء في جسم اإلنسان، وبعض القوى الكھربائیة، وبعض 

عالقاتھما بقوى الروح، فأّما األمر األدّق من ھذه كلّھا في صلة الروح صاحب القوى الثالث بمكونات  

التاسع من كتاب "الرفیق جسد اإلنسان كلھا من "الذرات" و "الدوذریات" فارجع للعلم بھ إلى المبحث  

 األعلى" حیث الكالم في مجال الفیزیاء النوویة. 

وتأّمل بعد ذلك كلّھ في الحكمة وفصل الخطاب عند خاتم النبیین كما وجدنا في حدیثھ الشریف المستنار  

بھ ھاھنا، علومھ وحي فال یحتاج ھو فیھا إلى فسلجة وفیزیاء وال إلى تجمیع مقدمات وآراء، ثّم ارجع 

رمى إلى الورع والتقوى باجتناب ِحمى هللا    لفكر كّرتین في حدیثھ الشریف تستزد من فوائده أنّھ  ا

وتعظیم شعائره، وَمْن یتق ویعّظم شعائر هللا فذلك من تقوى القلوب، وأنّى لي أْن أجمع في ھذا الكتاب 

 جمیع المحارم والشعائر!  
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قد عرضنا منھا في الفصل السابق وسائر الفصول، وإذا الرفیق القارئ استزاد مزیدًا فلھ اإلفاضة في 

واإلیمان ومصابیح  والتقى  الورع  أنوار  الرقائق، حیث  وأبواب  البّر  أبواب  سیما  وال  السنن،  جوامع 

ا من صور  إلیھ صورة  أقدّم  أْن  ھنا  أملك  لكنّي  أفنان.  ذواتي  جنتین  إلى  المؤمنین الھدایة  عند  لورع 

اإلمام  لصحیح  شرحھ  في  القسطالني  العالمة  ذكرھا  قصیرة  جدّ  قّصة  في  وھذه  صدقًا،  والمؤمنات 

) القشیریة:1/285البخاري،  تستفتیھ في 53/ 1، والرسالة  ابن حنبل  أحمد  اإلمام  إلى  )، ذھبت مسلمة 

َكائِِب -فَیَُمرُّ بِنَا َمَشاِعُل الَظاِھِریَِّة    -لَْیًال -إِنَّا نَْغِزُل َعلَى ُسُطْوِحنَا  واقعة شرعیة فقالت لھ: ( أَي قََوافُِل الرَّ

اِك  َویَقَُع الشُّعَاُع َعلَْینَا، أَفَیَُجْوُز لَنَا الغَْزُل فِي ُشعَاِعَھا؟ فَقَاَل لََھا اِإلَماُم أَْحَمدُ: َمْن أَْنِت َعافَ   -َحاِمَالت األَثْقَالِ 

اِدُق، َال تَْغِزِلي فِي ُشعَاِعَھاهللاُ؟ قَالَْت: أُْخُت بِْشِر ا ) لَحافِّي، فَبََكى اِإلَماُم َوقَاَل: ِمْن بَْیتُِكْم یَْخُرُج الَوَرُع الصَّ
 .  )4/634اإلمام الترمذي رحمھ هللا تعالى (

حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقیل الثقفي عبد هللا بن عقیل، حدثنا عبد هللا  

قال: قال   زید، حدثني ربیعة بن یزید وعطیة بن قیس عن عطیة السعدي وكان من أصحاب النبّي    بن

   -:رسول هللا  

الترمذي رحمھ هللا جّل وعال    اإلمام)  َال یَْبلُُغ العَْبدُ أَْن یَُكْوَن ِمَن الُمتَِّقْیَن َحتَّى یَدََع َما َال بَأَْس بِِھ َحذًَرا ِلَما بِِھ البَأْسُ (

)4/634( . 

لینظر اإلنسان، إذن في شأن روحھ مع القوى الثالث، وفي أمر معاشھ ھنا ومحیاه في دار المقام، وفي 

َ الطریق الذي مّھده سیّد األنام إلى ریاض الجنّة ولقاء الملك العالم: {  َ َوَرُسولَھُ َویَْخَش �َّ َوَمْن یُِطعِ �َّ

َّْقِھ فَأُولَئَِك ُھُم   . ]52[سورة النور: } اْلفَائُِزونَ َویَت

فحّق النفس األّمارة: أْن یُكبح جماُحھا، وتُكسر سیوفُھا ورماُحھا، وتُصدّ عن الجوارح والفكر والقلب 

ھا ورواُحَھا، ثّم یُھدى   ریاُحھا، وتقھر حتى ینقطع خداُعھا وجراُحھا، وتُطّوع كیما یستوي مسراھا وغدوُّ

 فالُحھا.  إلیھا استقراُرھا وأمانُھا و
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القصیرات   الجمل  ھذه  اخترت  وقد  واإلشارات،  أمره  في  القلب  مریدة  المزكاة  النفس  فھي  وعندئذ 

من مقاالت مفرقات أو مجمعات، مع ھذین البیتین   -النفس-المسجعات خاتمة لما في ھذا الكتاب عن  

 - الجمیلین من الشعر التصویري لإلمام القدوة البوصیري:

فْ  َضاعِ َوإِْن تَْفِطْمھُ یَْنفَِطمِ  *** ِل إِْن تُْھِمْلھُ َشبَّ َعلَى  َوالنَّْفُس َكالّطِ  ُحّبِ الرَّ

ـــــھمِ  ***فََال تَُرْم بِالَمعَاِصي َكْسَر َشْھَوتَِھــــا  ي َشْھَوةَ النـَّ  إِنَّ الطَّعَاَم یُقَّوِ

 . )1/238(دیوان البوصیري:                                                                                          

وحّق الفكر: أْن یستعلم كّل معرفة ھي فرض عین، ثّم كّل ما أمكن من فروض الكفایة، ثّم ما تیّسر من  

عمل إلى الضروریات للحیاة، ومنھا إلى الحاجیات  النوافل والمبرآت والقربات، وأّن یتجھ في العلم وال

،  -وقد مّر علینا كثیر من ھذه المعاني في فصول الركنین األول والثاني    -ثّم من ھذه إلى التحسینات،  

وأْن یصبح للقلب خیر معین ورفیق یساوقھ ویواكبھ ویحاوره، ویستعین بھ ویعاونھ، ویتجھ معھ إلى كّل 

  العباد. ما یحیي الفؤاد ویرضي ربّ 

حّق القلب: أْن یتجھ إلى الغایة المثلى والمقصد األسنى لروح اإلنسان، وأْن یقود الفكر إلى زكاء األبدان 

والجنان، وأْن یعرج مع الروح إلى عالم القدس وبھجة الرضوان، ولھذا خّصصنا القلب بجّل ما في ھذا 

 الفصل األخیر من علم وبیان.

ھ أّن قّوة النفس وقّوة الفكر ال تستغنیان عن قّوة القلب، وأّن قّوة القلب قد تنفرد  ثّم المستخلص مّما تقدّم كلّ 

 عنھما بمعارف وأعمال.

، وجرى إلى ذكرھا والحدیث عنھا أتباع الحضارة األوربیة -بالحاسة السادسة   -وربما لقبت قّوة القلب 

فات علماء ھذه الحضارة المتخصصین  الحدیثة، وال سیما بعد ما اشتھر أّن الحاسة السادسة ھي من مكتش

في علم النفس وعلم الروح، والتابع قد یغفل عّما یعلم متبوعھ، وقد یجھل ما یخفي المتبوع ابتغاء الدجل 

والحاسة  الدجل،  ھو  المعاصرة  األوربیة  الحضارة  أخّص خصائص  أّن  فنعلم  نحن  أّما  العرفان،  في 

ھو اإلمام الھمام    -بالحاسة السادسة    -قب ھذه القوة الروحانیة  السادسة لم تسلم من ھذا الدجل، أّول عالم ل
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ھـ، أي قبل أْن تنبثق الحضارة الحدیثة وتنھض، إذا شئت    505ت    -حجة اإلسالم أبو حامد الغزالي  

 ) 364 -  4/363فارجع إلى (إحیاء علوم الدین: 

وكتبھ الحفید  رشد  ابن  َخلَِفِھ  الغزالي وعلوم  الفیلسوف  علوم  كانت  الصافي بل  المعین  ھي  الكثیرة  ما 

الصحصاح الذي منھا استقیت المعارف التي نھضت علیھا الحضارة الجاحدة، ولیس في ھذا الشأن ھنا 

"الحریة   من  األخیرة  الفصول  أو  األعلى"،  "الرفیق  كتابنا  مقدمة  فراجع  أحببت  فإذا  لتفصیل،  متسع 

 الجامعیة". 

لثابتة، وتوصلنا إلى أّن القلب قّوة برأسھا من قوى الروح، فلم یعد  المھم إنّا عرفنا الثالث القوى باألدلة ا

بنا حاجة إلى اعتبارھا حاّسة، وال إلى تلقیبھا بالسادسة كما رأیت، ولست في قولي ھذا معارضا الغزالي  

وم اإلمام وال آخرین من األئمة األعالم ھداة األنام باإلسالم، فھو شیخي في سلسلة اإلجازة العاّمة في عل

الكتاب والسنّة، وھم جمیعًا أسالفنا الذین بنوا الصروح والشرفات العوالي وعلى مراقیھم صعدنا نحن  

إلى العاللي، وإنّما أنا بعض الغابطین، كما قال أمیر الشعراء أحمد شوقي رحمھ هللا في "نھج البردة"،  

 - في شأن اإلمام البوصیري وبردتھ: مخاطباً الرسول 

 َوَصاِدُق الُحّبِ یُْمِلي َصــــــاِدَق الَكـلَمِ  ***ـَك ُحبٌّ َخاِلـٌص َوَھـوًى َمِدْیُحھُ فِـیْ 

ي َال أَُعــــــــاِرُضھُ   َمْن ذَا یُعَاِرُض َصْوَب العَاِرِض العَِرمِ  *** َ�ُ یَـْشـَھـدُ أَنـَّ

 یَْغبِط َوِلیََّك َال یُْذَمـــــــم َوَال یُلَــــــــــمِ  ***َوإِنََّمــا أَنا بَْعُض الغَابِـِطـْیَن َوَمـْن 

 ). 7/560(موسوعة الشعر اإلسالمي:                                                                                   
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 الفصل الثاني

 تعریف المرشد                                               

 وبیان بعض خصائص الروح                                    

 وفیھ مبحثان:  -

 المبحث األول: تعریف المرشد 

 المبحث الثاني: بعض خصائص الروح 
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المرشد للتقّوي على ذكر هللا تعالى بإذنھ    قلت في تعریف الرابطة اصطالًحا: "ھي اإلفادة من روحانیة

 ." 

 : من ھو المرشد؟  1س

  -المرشد    -من الناحیة الروحیة والعلمیة، ولفظ    ج: ھو الشیخ الكامل الموصول السند بسیّدنا محّمد  

   -:ورد في قول هللا  

ُ فَُھَو اْلُمْھتَِد َوَمن یُْضِلْل فَلَن تَِجدَ لَھُ َوِلی� {  ]  17[سورة الكھف: } ا مرشداً َمن یَْھِد �َّ

 : -رحمھ هللا تعالى  -قال الشیخ سعید حّوى 

} بیّن أّن َوَمن یُْضِلْل فَلَن تَِجدَ لَھُ َوِلی�ا مرشدًا"واآلیة دلّت على أّن أعظم الھداة ھم األولیاء المرشدون: { 

الھدایة، فَمْن أراد هللا إضاللھ ألنّھ ھم الغایة في    -أي أصحاب الكھف رضي هللا عنھم وعنكم    -ھؤالء  

ُ الَ یَْھِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمینَ سلك سبل الضالل مثل الظلم والفسق، قال تعالى: {  ] 258[سورة البقرة: } َو�َّ

ُ الَ یَْھِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقینَ {وقال أیًضا:   ]  108[سورة المائدة: } َو�َّ

لھ فإنّھ ال یھدیھ أحدٌ حتى ولو كان ولی�ا مرشدًا، نسألھ تعالى أْن یجعلنا من األولیاء قال: فَمْن أراد هللا إضال

 ) 6/3169(األساس في التفسیر: المرشدین"  

 

 : ھل یصح إطالق لفظ الكامل على المخلوق؟ وما یراد بھ؟2س

ل حبیبنا المصطفى  "الكامل": یراد بھ الكمال المقدور لإلنسان في مجال التقوى واإلیمان واإلحسان، قا

  -:العدنان 

 َخْیَر فِیَمْن ال یَأْلَُف أَْكَمُل اْلُمْؤِمنِیَن إِیَمانًا أََحاِسنُُھْم أَْخالقًا، اْلُمَوطئُوَن أَْكنَافًا، الَِّذیَن یَأْلَفُوَن َویُْؤلَفُوَن، َوالَ (

 . )1/236( اإلمام الطبراني رحمھ هللا تعالى في المعجم الصغیر) َوالَ یُْؤلَفُ 
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  -:وقال 

ٍد،  ( بِْنُت ُمَحمَّ بِْنُت ُخَوْیِلٍد، َوفَاِطَمةُ  ِعْمَراَن، َوَخِدیَجةُ  اْمَرأَةُ َحْسبَُك ِمْن نَِساِء العَالَِمیَن: َمْریَُم اْبنَةُ  َوآِسیَةُ 
 . )5/703اإلمام الترمذي رحمھ هللا سبحانھ ( )فِْرَعْونَ 

ال یكون إّال � الواحد األحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم وال یراد بھ الكمال المطلق ألّن ھذا  

 یكن لھ كفًوا أحد جّل جاللھ وعّم نوالھ.

 

 : ما ھي أھم صفات المرشد؟ 3س

المرشدین   تعالى، وسالمة الصدور،    ج: من صفات  بإذن هللا  الروحي  التأثیر  ذُِكَر:  إلى ما  إضافة 

البُعد التاّم عن األھواء والمعاصي والذنوب إّال ما ُكتَِب على ابن آدم،  ومحبّة الھدایة للنّاس أجمعین مع  

  -، قال تعالى:-علیھم الصالة والتسلیم  -فإنّي ال أدّعي العصمة لغیر األنبیاء والمرسلین 

بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَھا السََّماَواُت َواألَْرُض أُِعدَّتْ { ن رَّ الَِّذیَن یُنِفقُوَن فِي    ِلْلُمتَِّقیَن  َوَساِرُعواْ إِلَى َمْغِفَرةٍ ّمِ

ُ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن  اء َواْلَكاِظِمیَن اْلغَْیَظ َواْلعَافِیَن َعِن النَّاِس َو�َّ رَّ اء َوالضَّ َوالَِّذیَن إِذَا فَعَلُواْ فَاِحَشةً   السَّرَّ

َ فَاْستَْغفَُرواْ  واْ َعلَى َما فَعَلُواْ َوُھْم   أَْو َظلَُمواْ أَنفَُسُھْم ذََكُرواْ �َّ ُ َولَْم یُِصرُّ ِلذُنُوبِِھْم َوَمن یَْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ �َّ

أَجْ   یَْعلَُموَن   َونِْعَم  فِیَھا  َخاِلِدیَن  األَْنَھاُر  تَْحتَِھا  ِمن  تَْجِري  َوَجنَّاٌت  بِِّھْم  رَّ ن  ّمِ ْغِفَرةٌ  مَّ َجَزاُؤُھم  ُر أُْولَئَِك 

 ]  136 - 133[سورة آل عمران علیھم السالم: } اْلعَاِمِلینَ 

فانظروا رحمكم هللا تعالى كیف وصف المتقین باحتمال وقوعھم في المعاصي ولكنّھم سرعان ما یتوبون  

 ویذّكرون.

   -ولحدیث:

ابُونَ (  . )4/659وعال (اإلمام الترمذي رحمھ هللا جّل  )ُكلُّ اْبِن آَدَم َخطَّاٌء، َوَخْیُر الَخطَّائِیَن التَّوَّ

وراثة نسبیة تنسجم مع مقام الوالیة، ثّم یتفاضلون فیما بینھم   ھم وّراث الحبیب محّمد    فالمرشدون  

التي  التاّمة  الوراثة  أثبت  تعالى، وال  فھم درجات عند هللا  تعالى علیھم،  حسب مجاھداتھم وفضل هللا 
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األنبیاء والمرسلین   الصالة والتس  -تجعلھم في مصاف  قال   -لیم  علیھم  النبّوة اصطفاء واختیار،  ألّن 

  -تعالى:

َ َسِمیٌع بَِصیرٌ { ُ یَْصَطِفي ِمَن اْلَمالئَِكِة ُرُسال َوِمَن النَّاِس إِنَّ �َّ  ]   75[سورة الحج: }  �َّ

  -وقال أیضا:

تَأِْویِل  { َویُعَلُِّمَك ِمن  َربَُّك  یَْجتَبِیَك  َھا َعلَى َوَكذَِلَك  أَتَمَّ َكَما  یَْعقُوَب  َعلَْیَك َوَعلَى آِل  نِْعَمتَھُ  َویُتِمُّ  األََحاِدیِث 

 .] :6[سورة سیّدنا یوسف } أَبََوْیَك ِمن قَْبُل إِْبَراِھیَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربََّك َعِلیٌم َحِكیمٌ 

  -:اء، قال بینما الوالیة اجتھاد وكسب ثّم قبل ذلك وبعده فضل من هللا تعالى وعط

رُّ فَإِلَْیِھ تَْجأَُرونَ { ِ ثُمَّ إِذَا َمسَُّكُم الضُّ ن نِّْعَمٍة فَِمَن �َّ  ]   53[سورة النحل: } َوَما بُِكم ّمِ

  -وقال أیضا:

ِ الَ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوالَ ُھْم یَْحَزنُوَن  { لُھُم اْلبُْشَرى فِي اْلَحیَاةِ   الَِّذیَن آَمنُواْ َوَكانُواْ یَتَّقُوَن    أََال إِنَّ أَْوِلیَاء �َّ

ِ ذَِلَك ُھَو اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ   ]    :62 - 64دنا یونس [سورة سیّ } الدُّْنیَا َوفِي اآلِخَرةِ الَ تَْبِدیَل ِلَكِلَماِت �َّ

  -:وقال 

[سورة البقرة: }  ْلبَابِ یُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن یََشاء َوَمن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیًرا َكثِیًرا َوَما یَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُواْ األَ {

269 [ 

   -وقال تعالى: 

} ُ ُ یَْختَصُّ بَِرْحَمتِِھ َمن یََشاء َو�َّ  ]105[سورة البقرة: }  ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظیمِ َو�َّ

   -:والوراثة النبویة في ھذه األّمة وظیفة نیابیة ھي من مقتضیات ختم النبّوة، قال 

}  ُ َوَكاَن �َّ النَّبِیِّیَن  َوَخاتََم   ِ ُسوَل �َّ رَّ َولَِكن  َجاِلُكْم  ّرِ ن  ّمِ أََحٍد  أَبَا  دٌ  ُمَحمَّ َكاَن  ا  َعِلیًمامَّ َشْيٍء  [سورة }  بُِكّلِ 

 . ]40األحزاب: 
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بالسند الموصول، ویتوّجھ   فھذه ھي أّمة اإلسناد یقف عالمھا ومرشدھا بكّل قّوة وثبات یحدّث عن نبیّھ  

   -:بنور قلبھ الذاكر المطمئن، قال 

} ِ ِ أَالَ بِِذْكِر �َّ  ]  28[سورة الرعد: }  تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ الَِّذیَن آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُھم بِِذْكِر �َّ

لیشیع في أفكار محبّیھ الذین عاھدوه على طاعة هللا تعالى في السّر والعلن قدر المستطاع، أقول لیشیع  

في أفكارھم اإلصالح والتدّرب على أعمال الروح بأنواعھا ومنھا ذكر هللا تعالى، فالذكر في أصلھ عبادة 

 - التذّكر، قال الشاعر: روحیة مبنیة على

 ُربَّ ِذْكَرى قَّربَْت َمْن بَعُدا ***  اْذُكُرْونَـا ِمثَْل ِذْكَرانَا لَُكمْ 

 ) 1/429(خزانة األدب:                                                                                                       

؛ ألنّھا سقیت بماء فالروح التي تستمد من الطاقات الفائقة من روحانیة المرشد أقدر على ذكر هللا  

: ھو الفاعل وال یحصل شيء إّال بإذنھ تعالى، الحكمة وقویت بأنوار المعرفة، وفي كّل األحوال هللا  

  -قال عّز من قائل:

بََّك فِي نَْفِسَك  { َن اْلغَافِِلینَ َواْذُكر رَّ ًعا َوِخیفَةً َودُوَن اْلَجْھِر ِمَن اْلقَْوِل بِاْلغُدُّوِ َواآلَصاِل َوالَ تَُكن ّمِ }  تََضرُّ
 . ]205[سورة األعراف: 

فقد سمعُت  تعالى،  النووي رحمھ هللا  لإلمام  األذكار  بكتاب  بالتشّرف  أنصح  الذكر  أحكام  ولمزید من 

   -ي تقریضھ: المشایخ الذین تشّرفت بھم یقولون ف 

 )   2/47أبجد العلوم: (" بِع الدَّاَر واْشتَِر األَْذَكارَ "

 "معالم الطریق" الذي اقتبست منھ كثیًرا في ثنایا ھذا البحث.   -رحمھ هللا تعالى  -وكتاب شیخنا 

   -:قال 

ْنُھْم یَتْلُو َعلَْیِھْم آیَاتِِھ وَ { یِّیَن َرُسوال ّمِ یِھْم َویُعَلُِّمُھُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُوا ُھَو الَِّذي بَعََث فِي األُّمِ یَُزّكِ

بِینٍ   . ]2[سورة الجمعة: } ِمن قَْبُل لَِفي َضالٍل مُّ
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فالوظائف المذكورة في ھذه اآلیة الكریمة ومثیالتھا توارثھا المرشدون كابًرا عن كابر من حبیبھم سیّدنا 

 . رسول هللا  

الطاعات، تحت رعایة مرشده   الھّمة وكثرة  النیّة وعلو  تعالى بصدق  تقّرب من هللا  إذًا عبدٌ  فالمرشد 

في المعاني اإلیمانیة، وتدّرج في العروج إلى   وشیخھ الموّجھ الفائق، فتضاعفت طاقاتھ الروحیة، وتحقّق

 . مقامات القرب من رّب البریّة، فكان وارثًا حق�ا لسیّد الخلق وحبیب الحّق  

  -:قال 

َ لََمَع اْلُمْحِسنِینَ {  ]   69[سورة العنكبوت: } َوالَِّذیَن َجاَھدُوا فِینَا لَنَْھِدیَنَُّھْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ �َّ

   -:وقال 

 . ] :17[سورة سیّدنا محّمد } َوالَِّذیَن اْھتَدَْوا َزادَُھْم ُھدًى َوآتَاُھْم تَْقواُھمْ {

  -:وقال 

َب إِلَيَّ َعْبِدي بَِشْيٍء  ( بِالَحْرِب، َوَما تَقَرَّ تَعَالَى قَاَل: َمْن َعاَدى ِلي َوِلی�ا فَقَْد آذَْنتُھُ   َ ا  إِنَّ �َّ أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّ

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّھُ، فَإِذَا أَحْ  الَِّذي یَْسَمُع  اْفتََرْضُت َعلَْیِھ، َوَما یََزاُل َعْبِدي یَتَقَرَّ بَْبتُھُ: ُكْنُت َسْمعَھُ 

ْعِطیَنَّھُ، َولَئِِن  بِِھ، َوبََصَرهُ الَِّذي یُْبِصُر بِِھ، َویََدهُ الَّتِي یَْبِطُش بَِھا، َوِرْجلَھُ الَّتِي یَْمِشي بَِھا، َوإِْن َسأَلَنِي َألُ 

الَمْوَت َوأَنَا أَْكَرهُ اْستَعَاذَنِي َألُِعیذَنَّھُ، َوَما تََردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَ  تََردُِّدي َعْن نَْفِس الُمْؤِمِن، یَْكَرهُ  نَا فَاِعلُھُ 

 . )8/105اإلمام البخاري رحمھ الباري عّز شأنھ ( )َمَساَءتَھُ 

  -:وقال 

 )  6/20اإلمام أحمد رحمھ هللا جّل وعال () الُمَجاِھدُ َمْن َجاَھدَ نَْفَسھُ فِي َطاَعِة هللاِ (

   -فھذا ھو الذي ُھِدینا إلیھ وندعو هللا تعالى قائلین: 

[سورة آل عمران علیھم السالم: }  َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمن لَّدُنَك َرْحَمةً إِنََّك أَنَت اْلَوھَّابُ {

8[. 
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وسنّة خاتم النبیّین    -العلیم العالم    -ذا المقام أْن نتشّرف بھدایات مستنبطة من كتاب هللا  وما أجمل في ھ

    في كتابھ "معالم الطریق" فقال   -طیّب هللا روحھ وذكره وثراه    -سّطرھا شیخنا وأستاذ جیلنا الھمام

 :تحت عنوان - 

 " التعلّم واإلرشاد"

بالتعلّم"، وھو قول حّق شریف أساسھ الكتاب المجید وحدیث من تراجم اإلمام من األمثال السائرة: "العلم  

  -، قال تعالى:)1/317البخاري (القسطالني: 

   ]5 - 4سورة العلق: [ }َعلََّم اِإلنَساَن َما لَْم یَْعلَمْ  الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم {

عوالمھ الكثیرة قوانین وسننًا، وھذه لحیاة اإلنسان الدنیا  لكّل عالم من    -جلّت قدرتھ    -خلق رّب العالمین  

وعالمھ على أرضنا، القوانین والسنن التي نعلم ونعرف منھا ونشاھد ونطبق: قوانین الوسائل والغایات  

واألسباب والمسببات، منھا ما لنا علیھ قدرة وما لیس لنا علیھ شيء من القدرات، ووسیلة استحصال 

التلمذة   للعلوم العلم ھي  التطبیقیة  الجوانب  فأّما  العلوم ھكذا،  كّل  الشأن في  والتعلیم،  والتعلّم واألستاذ 

إلى األستاذ المرشد   أّما ھذه فالحاجة فیھا  والمعارف التي ال ینفع النظري منھا مفصوًال عن العملّي، 

 وتوجیھاتھ أشدّ وأدعى. 

یقیة، أنت لن تصبح طبیبًا بمحض المطالعة خذ علوم الطّب والصیدلة مثاًال، وكالھما من العلوم التطب

في كتب الطّب وقرائتھا، ولن تغدو صیدالنی�ا بمجّرد الخوض في أسفار الصیدلة، وأوضح األمثلة لذلك 

في مجال علوم اللغة وفنونھا "علم المخارج" و "علم التجوید"؛ فافھم أّن علم الروح لیس بمستثنى مرسل  

ھو علم أجّل منافعھ إنّما ھو في الجانب التطبیقي منھ، فإذا كانت الحاجة  عن قوانین الوسائل والغایات، ف

في العلوم األخرى ماّسة إلى األستاذ المرشد المتمّكن فالحاجة إلیھ في علم الروح أمّس، واالحتیاج إلیھ 

 أوجب من باب أولى.

جبرائیل إلى خاتم النبیّین    رسولھ  -جّل وعال    -ثّم انظر إلى الشأن في أركان الدین، یرسل رّب العالمین  

لیعلّمھ الصالة ویؤّمھ للتطبیق في الصلوات الخمس المكتوبات   -صلّى هللا وسلّم على رسولیھ الكریمین    -



41 

 

جزاه هللا عن    -في أوقاتھا، ارجع ألسانید ذلك إلى كتاب الصالة من مصادر الفقھ، وھذا خاتم النبیّین  

تولّى اإلرشاد والتعلیم في الجانبین النظري والتطبیقي من أحكام قد  -المسلمین خیًرا وصلّى وسلّم علیھ 

اإلسالم وشریعتھ الغّراء، وال سیما المخصوصة منھا بأعمال القلوب من الورع والتقوى والذكر والفكر  

وإلى    ومقام اإلحسان، وتوّاله من بعده ِمْن أتباعھ وارثو علمھ سادات األّمة الداعون نیابة عنھ إلى هللا  

 اتم أدیانھ الذي أكملھ وارتضاه وأتّم بھ نعمتھ على العالمین. خ

  - وتتابع العلم واإلرشاد والمرشدون، یجیز السلف منھم الخلف في سالسل متصلة من لدن خاتم النبیّین  

إلى یومنا ھذا، وإّن من سالسل المرشدین المجازین المجیزین على   -صلّى هللا وسلّم علیھم أجمعین  

واإلحسان"، "طریق صریح اإلیمان" سلسلة ھي أشبھ ما تكون بسلسلة الذھب من "طریق الحضور  

رواة الحدیث، وترقى في أعالیھا إلى القاسم بن محّمد من فقھاء المدینة السبعة فإلى سیّدنا سلمان الفارسي  

 - حسان  ، وتلقّى الصاحبان الجلیالن من منبع العلم واإلرشاد والعرفان واإلفسیّدنا أبي بكر الصدیق  

 ووارثي علمھ إلى یوم الدین.  -صلّى هللا علیھ وعلى آلھ وأصحابھ 

ویتتلمذ اإلنسان حتى یغدو عالًما، فإذا غدا َملك أْن یستزید بالمطالعة في علم قریب من مجال اختصاصھ  

ك العودة إلى لم یكن تلقاه بعینھ من أساتیذه، لكن عالم الفقھ والقانون إذا أحّب أْن یصبح طبیبًا فوسیلتھ لذل

 التلمذة لیس إّال.

والمؤمن المتقن ما افترضھ هللا تعالى علیھ من واجبات اإلسالم ونوافلھ متى اتجھ إلى مرضاة ربّھ ورافق  

أصحاب القلوب أمكنھ التدّرج بقّوة الفكر حتى المثابة األولى من النھج البادئ من مقام اإلحسان، فأّما 

وأّما النھج األقصى فال سبیل إلیھما من دون أستاذ مرشد أمدّه هللا تعالى  المثابة العلیا من النھج البادئ  

بالعلم وبالقدرة على توجیھ القلوب بحول هللا وقّوتھ، ذلك ألّن عاللي المقصد األسنى ال تنال وال یعرج  

قد بلغ النھج  إلیھا إّال بقّوة القلب، والقدرة على استعمال قّوة القلب وسیلتھا التدّرب بین یدي أستاذ مرشد

األقصى من مقام اإلحسان واتصلت باإلجازة أسبابھ بالسلسلة اآلنف ذكرھا المتشبثة بأذیال خاتم النبیّین  

صلّى هللا وسلّم على إمام المتقین وآلھ وأصحابھ والمتشبثین بأذیال ھدایتھ إلى   -وقدوة األولین واآلخرین  

 .-یوم الدین 



42 

 

نھ في وسیلة العلم وتلقّیھ ھو ذاك الذي تخیّل إلیھ نفسھ أّن األمر أُنٌُف  والغافل عن سنن هللا تعالى وقوانی

الدین والروح ومقام  إلى إنسان في مجال علوم  لكّل امرئ في كّل زمان، وأن لیس من حاجة إنسان 

والنمیمة  بالغیبة  وااللتھاء  المخلصین،  هللا  بعباد  الظّن  سوء  الغافلین  ھؤالء  على  والغالب  اإلحسان، 

 . راف ھذه اآلثام تزینھ لھم نفوسھم بأّن فیھا دعوة إلى اإلسالمواقت

وأحّب أْن أضع لھذا الغافل میزان اعتدال یزن ھو بھ نفسھ ویمتحن الخطأ من الصواب إْن أقام فكره 

ورأسھ. لیتعبّْد كیف یشاء ولیتحنّث كیف یشاء شھًرا كامال أو عاًما كامال، ثّم لیحّرك قلبھ كیف یشاء  

ن النھج البادي لمقام اإلحسان؟ فلینظر ھل أصبح قلبھ ذاكرا الذكر الذي وصفناه عند بیان المثابة العلیا م 

إنّھ سیدرك العجز عن إیصال قلبھ إلى تلك المثابة، وإذا تبیّن عجزه فلیكن بعد العجز حصیفًا یزجر نفسھ  

ولیتبع سنّة هللا   والمكابرة واإلھمال،  الغرور  إلى  تدعوه  بالسوء  والتلقّي   األّمارة  للتعلّم  التي سنّھا 

شد متخصص وارث لعلوم رسول هللا، ولیقبّل یده وقدمھ إخباتًا وتواضعًا واالسترشاد فلیذھب إلى عالم مر

اللھّم صّل وسلّم على ھادینا ومرشدنا ومقتدانا   -كما صنع أصحاب رسول هللا مع رسول هللا    -ومحبةً �  

حتّى   وآخًرا  أّوال  والعتبى  والمنّة  والشكر  الحمد  ولك  الشریفة.  علومھ  ووارثي  وأصحابھ  وآلھ  محّمد 

 .)305  - 303(معالم الطریق: ص . -رضى یا رب العالمین  ت

 المبحث الثاني: بعض خصائص الروح

 : ھل تؤمن بالتأثیر الروحي؟ ولماذا؟1س

 ج: نعم، أؤمن بالتأثیر الروحي سلبًا وإیجابًا، لتضافر النصوص الشرعیة على ذلك وتأكیدھا علیھ.

 بعض أدلة التأثیر اإلیجابي:  -أ

   -تعالى:قولھ  -1

بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا یُنَاِدي ِلِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ بَِربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُ { وبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسیِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا  رَّ

  ]193[سورة آل عمران علیھم السالم: } َمَع األَْبَرارِ 
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رعاكم هللا تعالى كیف علّمنا أْن نسألھ جّل جاللھ وعّم نوالھ الوفاة بصحبة التقاة لما لھا من  فانظروا یا  

 بركات وتأثیرات. 

   -: قولھ  -2

اِدقِینَ { َ َوُكونُواْ َمَع الصَّ    ]119[سورة التوبة: } یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ اتَّقُواْ �َّ

 ھوا بركات الكینونة مع أھل الصدق. فتأّملوا في ھذا األمر الربّاني لتفق

   -: قولھ  -3

َعْینَاَك َعنْ { یُِریدُوَن َوْجَھھُ َوال تَْعدُ  ِزینَةَ  َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذیَن یَْدُعوَن َربَُّھم بِاْلغَدَاةِ َواْلعَِشّيِ  ُھْم تُِریدُ 

  ]28[سورة الكھف: } ِذْكِرنَا َواتَّبََع َھَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َوال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَھُ َعن

ال شّك في أّن وقع ھذه اآلیة في بیان فوائد الحضور مع العُبَّاِد وشدّة التالحم معھم وقع عظیم ال ینكر  

 آثاره إّال مكابر.   

   - :حدیث سیّدنا رسول هللا  -4

اِلحِ، َواْلَجِلیِس السَّْوِء، َكَحاِمِل اْلِمْسِك، َونَافِخِ اْلِكیِر، فََحاِمُل اْلِمْسِك:  ( ا أَْن یُْحِذیََك،  إِنََّما َمثَُل اْلَجِلیِس الصَّ إِمَّ

ا أَ  ا أَْن تَِجَد ِمْنھُ ِریًحا َطیِّبَةً، َونَافُِخ اْلِكیِر: إِمَّ ا أَْن تَْبتَاَع ِمْنھُ، َوإِمَّ ا أَْن تَِجَد ِریًحا َوإِمَّ ْن یُْحِرَق ثِیَابََك، َوإِمَّ

 )4/2026اإلمام مسلم رحمھ المنعم سبحانھ ( )َخبِیثَةً 

   -):4/666أخرج الترمذي في (الجامع الصحیح:  -5

ِرّيِ، ح وَحدَّثَنَا َھاُروُن ْبُن َحدَّثَنَا بِْشُر ْبُن ِھَالٍل البَْصِريُّ قَاَل: َحدَّثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُسلَْیَماَن، َعْن َسِعیٍد الُجَریْ (

اُز قَاَل: َحدَّثَنَا َسیَّاٌر قَاَل: َحدَّثَنَا َجْعفَُر ْبُن ُسلَْیَماَن، َعْن َسِعیٍد الُجَرْیِرّيِ، ِ البَزَّ َواْلَمْعنَى َواِحدٌ َعْن   َعْبِد �َّ

أَنَّھُ َمرَّ بِأَبِي بَْكٍر َوُھَو یَْبِكي، فَقَاَل:   -   اَن ِمْن ُكتَّاِب النَّبِّيِ  َوكَ   -أَبِي ُعثَْماَن النَّْھِدّيِ، َعْن َحْنَظلَةَ األَُسیِِّدّيِ،  

  ِ ُرنَا بِالنَّاِر َوالَجنَِّة َكأَنَّا َرأَْي   َما لََك یَا َحْنَظلَةُ؟ قَاَل: نَافََق َحْنَظلَةُ یَا أَبَا بَْكٍر، نَُكوُن ِعْندَ َرُسوِل �َّ یُذَّكِ

ِ إِنَّا لََكذَِلَك، اْنَطِلْق بِنَا إِ   َعْیٍن، فَإِذَا ْیعَِة َونَِسینَا َكثِیًرا، قَاَل: فََو�َّ ِ  َرَجْعنَا َعافَْسنَا اْألَْزَواجِ َوالضَّ لَى َرُسوِل �َّ
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    ِ ا َرآهُ َرُسوُل �َّ ِ، نَُكوُن ِعْندََك   فَاْنَطلَْقنَا، فَلَمَّ قَاَل: َما لََك یَا َحْنَظلَةُ؟ قَاَل: نَافََق َحْنَظلَةُ یَا َرُسوَل �َّ

ْیعَةَ َونَِسینَا ُرنَا بِالنَّاِر َوالَجنَِّة َكأَنَّا َرأَْي َعْیٍن، فَإِذَا َرَجْعنَا َعافَْسنَا األَْزَواَج َوالضَّ َكثِیًرا، قَاَل: فَقَاَل َرُسوُل    تُذَّكِ

 ِ َّ�  ُطُرقُِكْم،   : لَْو تَدُوُموَن َعلَى اْلَحاِل الَّتِي تَقُوُموَن بَِھا ِمْن ِعْنِدي لََصافََحتُْكُم الَمَالئَِكةُ فِي َمَجاِلِسُكْم، َوفِي

 )َوَعلَى فُُرِشُكْم، َولَِكْن یَا َحْنَظلَةُ َساَعةً َوَساَعةً 

أم كأنّھم یرون الجنّة والنّار   وا كأنّھم یرون هللا  وسواء عنى حنظلة بقولھ "كأنّا رأي عین" أنّھم صار

أنّھ وأمثالھ من األصحاب قد كانوا في ذروة مقام   رأي عین فالمستفاد من شكاتھ ثّم من جواب النبّي  

اإلحسان. رضي هللا تعالى عنھم وأثابھم بجھادھم وجزاھم عنّا خیًرا، فلقد علّمونا ونقلوا إلینا العلم مدرارا.  

ان هللا  ثّم  رسول  كان  كیف  البخاري   ظر  أخرج  وبمقالھ:  وبحالھ  بقلبھ  ویدّربھم  یزّكیھم 

 ):  108/ 11(القسطالني:

َعْن  ( َعِلّيٍ،  ْبِن  َعْن ِھالَِل  أَبي  َحدَّثَنِي  فُلَْیحٍ،  ْبُن  دُ  ُمَحمَّ َحدَّثَنَا  الُمْنِذِر،  ْبُن  إِْبَراِھیُم  َماِلٍك َحدَّثَنِي  ْبِن  أَنَِس 

 ُ ِ  (ِھَالُل)  َعْنھُ، قَاَل    َرِضَي �َّ الظُّْھر َعلَى َما قَاَل " َصلَّى لَنَا یَْوًما الصَّالَةَ    َسِمْعتُھُ یَقُوُل: إِنَّ َرُسوَل �َّ

ُت لَُكُم الصَّالَةَ ثُمَّ َرقَِي الِمْنبََر، فَأََشاَر بِیَِدِه قِبََل قِْبلَِة الَمْسِجِد، فَقَاَل: قَْد أُِریُت اآلَن ُمْنذُ َصلَّیْ "  القَْسَطَالنِي

ُمَمثَّلَتَْیِن   َوالنَّاَر،  القَْسَطَالنِي"الَجنَّةَ  قَاَل  َكَما  َرتَْیِن  ُمَصّوِ الِجدَاِر  "  أَي  َھذَا  قُبُِل  َواِجَھتھُ "فِي  أََر "  أَي  فَلَْم 

، فَلَْم أََر َكالیَْوِم فِي الَخْیِر َوالشَّرِّ   ) َكالیَْوِم فِي الَخْیِر َوالشَّّرِ

  -قال: أّن نبّي هللا  حدیث سیّدنا أبي سعید الخدري   -6

لَى َراِھٍب، فَأَتَاهُ  َكاَن فِیَمْن َكاَن قَْبلَُكْم َرُجٌل قَتََل تِْسعَةً َوتِْسِعیَن نَْفًسا، فََسأََل َعْن أَْعلَِم أَْھِل اْألَْرِض فَُدلَّ عَ (

َل بِِھ ِمائَةً، ثُمَّ َسأََل َعْن أَْعلَِم  فَقَاَل: إِنَّھُ قَتََل تِْسعَةً َوتِْسِعیَن نَْفًسا،   فََھْل لَھُ ِمْن تَْوبٍَة؟ فَقَاَل: َال، فَقَتَلَھُ، فََكمَّ

عَْم، َوَمْن یَُحوُل  أَْھِل اْألَْرِض فَُدلَّ َعلَى َرُجٍل َعاِلٍم، فَقَاَل: إِنَّھُ قَتََل ِمائَةَ نَْفٍس، فََھْل لَھُ ِمْن تَْوبٍَة؟ فَقَاَل: نَ 

ْم، َوَال تَْرِجْع إِلَى  ھُ َوبَْیَن التَّْوبَِة؟ اْنَطِلْق إِلَى أَْرِض َكذَا َوَكذَا، فَإِنَّ بَِھا أُنَاًسا یَْعبُُدوَن هللاَ فَاْعبُِد هللاَ َمعَھُ بَْینَ 

ْحَمِة أَْرِضَك، فَإِنََّھا أَْرُض َسْوٍء، فَاْنَطلََق َحتَّى إِذَا نََصَف الطَِّریَق أَتَاهُ اْلَمْوُت، فَاْختَ  َصَمْت فِیِھ َمَالئَِكةُ الرَّ

إِلَى ِهللا، َوقَالَْت َمَال  بِقَْلبِِھ  ُمْقبًِال  تَائِبًا  ْحَمِة: َجاَء  الرَّ اْلعَذَاِب، فَقَالَْت َمَالئَِكةُ  لَْم  َوَمَالئَِكةُ  إِنَّھُ  اْلعَذَاِب:  ئَِكةُ 

، فََجعَلُوهُ بَْینَُھْم، فَقَاَل: قِیُسوا َما بَْیَن اْألَْرَضْیِن، فَإِلَى أَیَّتِِھَما  یَْعَمْل َخْیًرا قَطُّ، فَأَتَاُھْم َملٌَك فِي ُصوَرةِ آَدِمّيٍ 
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ْحمَ  اإلمام مسلم رحمھ    )ةِ َكاَن أَْدنَى فَُھَو لَھُ، فَقَاُسوهُ فََوَجُدوهُ أَْدنَى إِلَى اْألَْرِض الَّتِي أََراَد، فَقَبََضتْھُ َمَالئَِكةُ الرَّ

   )8/103هللا جّل في عاله (

وھذا الحدیث الشریف یبیّن بجالء ووضوح فائدة التوّجھ لصحبة الصالحین رضي هللا تعالى عنھم وعنكم 

 أجمعین. 

 والتي كانت أقسى من الحجر.  ومن الشواھد التطبیقیة تلك القلوب التي أحیاھا سیّدنا رسول هللا  -7

في سیرتھ وھو ما    - زاد المعاد    -التي أوردھا صاحب    ویطیب لي أْن أستشھد بقّصة سیّدنا فضالة  

ا دَنَا ِمْنھُ قَاَل لَھُ   حدث یوم فتح مكة المكرمة "إِْذ َھمَّ فَُضالَةُ أَْن یَْقتَُل َرُسْوَل هللاِ  َوُھَو یَُطْوُف بِالبَْیِت فَلَمَّ

ُث بِِھ نَْفَسَك؟ قَاَل: َال َشْيَء ُكْنُت  أَفَُضالَةُ؟    َرُسْوُل هللاِ   قَاَل: نَعَْم فَُضالَةُ یَا َرُسْوَل هللاِ، قَاَل: َماذَا ُكْنَت تَُحدِّ

قُْوُل: قَاَل: "أَْستَْغِفُر هللاَ"، ثُمَّ َوَضَع یَدَهُ َعلَى َصْدِرِه فََسَكَن قَْلبُھُ، َوَكاَن فَُضالَةُ یَ   أَْذُكُر هللاَ، فََضِحَك النَّبِيُّ  

ى أَْھِلي فََمَرْرُت  َوهللاِ َما َرفََع یَدَهُ َعْن َصْدِري َحتَّى َما َخلََق هللاُ َشْیئًا أََحّب إِلَيَّ ِمْنھُ، قَاَل فَُضالَةُ: فََرَجْعُت إِلَ 

  -َث فَُضالَةُ یَقُْوُل:بِاْمَرأَةٍ ُكْنُت أَتََحدَُّث إِلَْیَھا فَقَالَْت: َھلُمَّ إِلَى الَحِدْیِث فَقُْلُت: َال، َواْنبَعَ 

ْســـــــــَالمُ  *** قَالَْت َھلُّم إلَى اْلَحِدیِث فَقُْلُت َال   یَأْبَى َعلَْیك ّ�ُ َواْإلِ

 بِاْلفَتْحِ یَْوَم تَُكّسُر اْألَْصنَــــــامُ   ***لَْو َما َرأَْیِت ُمَحّمدًا َوقَبِیلَـــــــھُ 

ْظَالمُ   ***لََرأَْیِت ِدیَن ّ�ِ أَْضَحى بَیّنًـــــا   َوالّشْرَك یَْغَشى َوْجَھھُ اْإلِ
 . )3/361، زاد المعاد:  5/80(السیرة النبویة البن ھشام:                                                                    

 

ُ ( سئل سیّدنا رسول هللا   -8 ِ؟ قَاَل: الَِّذیَن إِذَا ُرُؤوا ذُِكَر �َّ  .اإلمام النسائي رحمھ هللا تعالى )َمْن أَْوِلیَاُء �َّ

فلنفھم مّما تقدّم أّن مصاحبة أحیاء القلوب الصالحین واإلفادة من نور قلوبھم والتأدّب بآدابھم كّل ھذه 

ن، وھي تثبت كغیرھا من مثیالتھا وھي كثیرة  مأمور بھا في شرعة المسلمین جلیّة المنافع للدنیا والدی

 التأثیر اإلیجابي لألرواح الزكیّة. 

 بعض أدلة التأثیر السلبي: -ب 
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   -:قولھ تعالى على لسان سیّدنا یعقوب  -1

قٍَة َوَما أُْغنِي  { تَفَّرِ ِ ِمن َشْيٍء إِِن َوقَاَل یَا بَنِيَّ الَ تَْدُخلُواْ ِمن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُواْ ِمْن أَْبَواٍب مُّ َن �َّ َعنُكم ّمِ

لُونَ  ِ َعلَْیِھ تََوكَّْلُت َوَعلَْیِھ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ   ]  :67[سورة سیّدنا یوسف  }اْلُحْكُم إِالَّ ِ�َّ

خاف على بنیھ من الحّساد إْن ھم دخلوا من باب    فانظروا وفّقكم هللا تعالى كیف أّن سیّدنا یعقوب  

 وأّن القرآن الكریم وافقھ ولم ینكر علیھ. واحد 

   -قولھ تعالى: -2

ُسوِل َسبِیالً {   ]27[سورة الفرقان:  }َویَْوَم یَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى یَدَْیِھ یَقُوُل یَا لَْیتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ

 . فاآلیة الكریمة تثبت فضال لمعیّة الرسول 

   -: قولھ  -3

ْحَمِن نُقَیِّْض لَھُ َشْیَطانًا فَُھَو لَھُ قَِریٌن  { َوإِنَُّھْم لَیَُصدُّونَُھْم َعِن السَّبِیِل َویَْحَسبُوَن  َوَمن یَْعُش َعن ِذْكِر الرَّ

ْھتَدُونَ    ] 37 - 36[سورة الزخرف: } أَنَُّھم مُّ

 نّصت اآلیة الكریمة على التأثیر السلبي للغفلة وقدرة الشیطان.

 - :ث سیّدنا رسول هللا حدی -4

، َویَْحُضُر بَِھا الشَّْیَطاُن َوَحَسُد اْبِن آَدمَ (  . اإلمام أحمد رحمھ الفرد الصمد جّل جاللھ) اْلعَْیُن َحقٌّ

  -:وقال 

ُجَل القَْبَر َوالَجَمَل الِقْدرَ (  . )7/90أبو نعیم رحمھ هللا تعالى في الحلیة (اإلمام ) العَْیُن تُْدِخُل الرَّ

آثار الصحبة   -5 أدلة على  آثار الصحبة الصالحة بمنطوقھا، تصلح  تبیّن  التي  كّل اآلیات واألحادیث 

  أمرنا أْن نلوذ بجنابھ ونحتمي بحماه   السیئة بمفھومھا المخالف، ولخطورة التأثیر السلبي فإّن هللا 

  -فقال:
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ا یَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْیَطاِن نَْزٌغ { ِ إِنَّھُ َسِمیٌع َعِلیمٌ َوإِمَّ    .]200[سورة األعراف: } فَاْستَِعْذ بِا�َّ

   -:وقال 

ِجیمِ { ِ ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ  . ]98[سورة النحل:  }فَإِذَا قََرأَْت اْلقُْرآَن فَاْستَِعْذ بِا�َّ

  -وأنزل سورتین كاملتین في االستعاذة وھما:

َوِمن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَِد    َوِمن َشّرِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب    ِمن َشّرِ َما َخلََق    قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق  {

  َ5 - 1[سورة الفلق:  }َوِمن َشّرِ َحاِسٍد إِذَا َحَسد [ 

الَِّذي یَُوْسِوُس    ِمن َشّرِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس    إِلَِھ النَّاِس    َمِلِك النَّاِس    قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس  {  و

 ] 6 - 1[سورة الناس: } ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس  فِي ُصدُوِر النَّاِس 

ومن العجب العجاب أّن كثیًرا من النّاس یؤمنون بالتأثیر الروحي السلبي إلى حدّ الخرافات وینكرون 

اإلیجابي   لھم تأثیرھا  المشھود  األّمة  علماء  من  كانوا  وإْن  بھا  المؤمنین  حرمة  على  التعدّي  حدّ  إلى 

لي اللقاء بأحد المنكرین   بالصالح واإلصالح، بل المجمع على صالحھم دون مخالف، وقد قدّر هللا  

بكّل ما   بمسجدي (جامع اإلمام مالك بن أنس رحمھ هللا تعالى) ببغداد فّرج هللا عنھا وعن أھلھا، فحدّثتھ

أعلم من ھدایات الكتاب والسنّة في الـتأثیر اإلیجابي للروح لكنّھ خرج منكًرا، ولم یلبث سوى أیّام قلیلة 

حتى جاءني یقول: "دخیل هللا خلصوني" فقلت: ما الذي حدث؟ خیر إْن شاء هللا تعالى؟ فقال: "أصابتني 

لولده مع إصابات خطیرة! فقلت: كوارث بسبب حاسد" فذكر احتراق داره، وحصول حادثة مروریة  

كیف عرفت ذلك؟ قال: دخل علّي رجل في متجري فقال: ھذا كلّھ لك وتملك داًرا وسیارة؟! وبعد خروجھ  

 بفترة وجیزة حصلت ھذه الكوارث تترى..  

فقلت لھ: سبحان هللا! قبل أیّام كنت تنكر التأثیر الروحي والیوم تثبتھ، أَال تجد نفسك بحاجة ماّسة إلى  

ویكّرر    مراجعة أفكارك ومعتقداتك؟ ثّم نصحتھ بأْن یسلّم األمر � تبارك وتعالى ویرضى بما قدّر هللا  

 -حیث قال: ما أرشد إلیھ سیّدنا رسول هللا  
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ِعیِف َوفِي ُكّلٍ َخْیٌر،  ( ِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ اْحِرْص َعلَى َما یَْنفَعَُك َواْستَِعْن اْلُمْؤِمُن اْلقَِويُّ َخْیٌر َوأََحبُّ إِلَى �َّ

ِ َوَال تَْعَجْز، َوإِْن أََصابََك َشْيٌء فََال تَقُْل لَْو أَنِّي فَعَْلُت َكاَن َكذَا َوَكذَا َولَِكْن قُْل قَدَُر   ِ َوَما َشاَء فَعََل فَإِنَّ  بِا�َّ َّ�

 . )8/56نعم جّل ذكره (اإلمام مسلم رحمھ الم) لَْو تَْفتَُح َعَمَل الشَّْیَطانِ 

   -:وال شّك أنّنا حین نعتقد بالتأثیر الروحي سلبًا وإیجابًا نؤمن بیقین أّن الفاعل ھو هللا تعالى، قال 

َكفَُرواْ { الشَّیَاِطیَن  َولَِكنَّ  ُسلَْیَماُن  َكفََر  َوَما  ُسلَْیَماَن  ُمْلِك  َعلَى  الشَّیَاِطیُن  تَتْلُواْ  َما  النَّاَس یُعَلِّ   َواتَّبَعُواْ  ُموَن 

ْحَر َوَما أُنِزَل َعلَى اْلَملََكْیِن بِبَابَِل َھاُروَت َوَماُروَت َوَما یُعَلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى یَقُوالَ إِنَّ  َما نَْحُن فِتْنَةٌ فَالَ  الّسِ

قُوَن بِِھ بَْیَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِھ َومَ  ِ َویَتَعَلَُّموَن تَْكفُْر فَیَتَعَلَُّموَن ِمْنُھَما َما یُفَّرِ یَن بِِھ ِمْن أََحٍد إِالَّ بِإِْذِن �َّ ا ُھم بَِضاّرِ

ُھْم َوالَ یَنفَعُُھْم َولَقَْد َعِلُمواْ لََمِن اْشتََراهُ َما لَھُ فِي اآلِخَرةِ ِمْن َخالٍق َولَبِئَْس َما َشرَ  ْوا بِِھ أَنفَُسُھْم لَْو  َما یَُضرُّ

  ]102البقرة: [سورة } َكانُواْ یَْعلَُمونَ 

 وھذا واضح أیًضا لكّل َمْن تأّمل في تعریف الرابطة المذكور في ھذا البحث.

 ھل یقّر العلم الحدیث بالتأثیر القلبي؟  -2س

 ج/ نعم یقرُّ بذلك فقد جاء في موقع الدكتور عبد الدائم الكحیل (أسرار القلب) ما یلي:

 "ذبذبات من القلب "

إّن القلب یحّس ویشعر ویتذّكر ویرسل ذبذبات تمّكنھ من   Paul Pearsall یقول الدكتور بول برسال
التفاھم مع القلوب األخرى، ویساعد على تنظیم مناعة الجسم، ویحتوي على معلومات یرسلھا إلى كّل  

ن الذاكرة عمیقًا أنحاء الجسم مع كّل نبضة من نبضاتھ. ویتساءل بعض الباحثین: ھل من الممكن أْن تسك
 في قلوبنا؟ 

إّن القلب بإیقاعھ المنتظم یتحكم بإیقاع الجسد كامًال فھو وسیلة الربط بین كّل خلیة من خالیا الجسم من  
خالل عملھ كمضخة للدم، حیث تعبر كّل خلیة دم ھذا القلب وتحمل المعلومات منھ وتذھب بھا إلى بقیّة  

د بالدم النقي إنّما یغذیھ أیًضا بالمعلومات! ومن األبحاث الغریبة  خالیا الجسم، إذْن القلب ال یغذي الجس
أنّھم وجدوا أّن المجال الكھربائي للقلب قوي  HeartMath التي أجریت في معھد "ریاضیات القلب"

جد�ا ویؤثّر على َمْن حولنا من الناس، أي أّن اإلنسان یمكن أْن یتصل مع غیره من خالل قلبھ فقط دون 
 م!!!أْن یتكل
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 : القلب یؤثر على قلوب اآلخرین

أجرى معھد ریاضیات القلب العدید من التجارب أثبت من خاللھا أّن القلب یبّث ترددات كھرومغناطیسیة  
تؤثر على الدماغ وتوّجھھ في عملھ، وأنّھ من الممكن أْن یؤثّر القلب على عملیة اإلدراك والفھم لدى 

اء الجسم، لذلك فھو من المحتمل اإلنسان. كما وجدوا أّن القلب یبّث مجاًال كھربائی�ا ھو األقوى بین أعض
 أْن یسیطر على عمل الجسم بالكامل.  

  :القلب یؤثر على أدمغة اآلخرین

إّن النتائج التي قدّمھا معھد ریاضیات القلب مبھرة وتؤّكد أنّك عندما تقترب من إنسان آخر أو تلمسھ أو  
نشاطھ الدماغي!! أي أّن قلبك    تتحدّث معھ، فإّن التغیّرات الحاصلة في نظام دقّات قلبك تنعكس على

 .یؤثّر على دماغ َمْن ھو أمامك 

 مّرة من الدماغ. 100  - 50المجال الكھربائي للقلب أقوى  -

  المجال المغناطیسي للقلب أقوى بخمسة آالف مّرة من الدماغ. -

بض ویتغیّر المجال یؤّكد الباحثون أّن القلب یتأثّر ببعض الكلمات ذات المعنى المریح، ویتغیّر معدّل الن  -
  الكھرومغناطیسي للقلب ویؤثر على النّاس القریبین منھ.

  -وَمْن أراد االستزادة فعلیھ بالرجوع إلى الموقع المذكور وأمثالھ. وصدق هللا العظیم القائل:

}  قُّ أََولَْم یَْكِف بَِربَِّك أَنَّھُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِھیدٌ َسنُِریِھْم آیَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَْنفُِسِھْم َحتَّى یَتَبَیََّن لَُھْم أَنَّھُ اْلحَ {
 .]53[سورة فصلت: 
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 الفصل الثالث

 

 اإلیمان بالروح وآثاره مجمع علیھ 

 بین علماء اإلسالم وحكم الرابطة

 

 وفیھ مبحثان:  -

 المبحث األّول: اإلیمان بالروح وآثاره مجمع علیھ   

 المبحث الثاني: حكم الرابطة الشریفة 
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 -أودّ في بدایة ھذا المبحث التأكید على ما یلي:

ما سبق ذكره من ھدایات الكتاب والسنّة كافیة شرًعا إلثبات مشروعیة الرابطة والتأثیر الروحي،   -1

على الحّق الذي جاء بھ    لتأكید والتوضیح لیس إّال، على إنّنا بفضل ربّنا  وما أذكره ھنا ھو من باب ا

 .   سیّد الخلق 

  -قال تعالى:

ِ َوَما أَنَا ِمَن اْلمُ { ِ َعلَى بَِصیَرةٍ أَنَا َوَمِن اتَّبَعَنِي َوُسْبَحاَن �َّ [سورة سیّدنا    }ْشِرِكینَ قُْل َھِذِه َسبِیِلي أَْدُعو إِلَى �َّ

 .] :108یوسف 

   -:وقال سیّدنا رسول هللا  

ِة البَْیَضاءِ   -َوفِي ِرَوایٍَة    -قَْد تََرْكتُُكْم َعلَى اْلبَْیَضاِء  ( لَْیلَُھا َكنََھاِرَھا، َال یَِزیُغ َعْنَھا بَْعِدي إِالَّ    -َعلَى الَمَحجَّ

فََسیََرى   ِمْنُكْم  یَِعْش  َمْن  اِشِدیَن  َھاِلٌك،  الرَّ اْلُخلَفَاِء  َوُسنَِّة  ُسنَّتِي،  ِمْن  َعَرْفتُْم  بَِما  فَعَلَْیُكْم  َكثِیًرا،  اْختَِالفًا 

ْیثَُما  ُن َكاْلَجَمِل اْألَنِِف، حَ اْلَمْھِدیِّیَن، َعضُّوا َعلَْیَھا بِالنََّواِجِذ، َوَعلَْیُكْم بِالطَّاَعِة، َوإِْن َعْبًدا َحبَِشی�ا، فَإِنََّما اْلُمْؤمِ 

 . )1/16ابن ماجھ رحمھ هللا تعالى (  اإلمام) قِیَد اْنقَادَ 

   -:ومن أروع وأجمل ما ورد في االستدالل على الرابطة الشریفة ما استنبطھ حضرة شیخنا إذ قال 

  -"فلنتأمل اآلن في مزید من أحكام الكتاب والسنّة في ھذا الشأن، في قولھ تعالى:

َ َكِذْكِرُكْم آبَاَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكًرا فَِمَن النَّاِس َمْن یَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي الفَإِذَا قََضْیتُْم َمنَا{ دُّْنیَا ِسَكُكْم فَاْذُكُروا �َّ

َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب َوِمْنُھْم َمْن یَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّْنیَا َحَسنَةً َوفِي اْآلِخَرةِ  َوَما لَھُ فِي اْآلِخَرةِ ِمْن َخَالٍق 

 .]201 - 200[سورة البقرة: } النَّارِ 

 - أتتنا ھذه اآلیة الكریمة بھذه األحكام:

 األمر بذكر هللا.  -أ

 تجویز ذكرنا آباءنا.   -ب 
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 تجویز ذكرنا الناس سوى آبائنا. -ج        

 األمر بذكر هللا ذكراً أشد من ذكر اآلباء. -د        

 األمر بالدعاء لخیر الدنیا مع خیر اآلخرة. -ھـ         

لھ بوصف   اآلباء ال عالقة  بذكر  التشبیھ  أّن  الوضوح في  الحال واضحان كّل  اآلیة ومقتضى  وسیاق 

 ألب مثًال. األبّوة على وجھ الحصر، بل ھو تشبیھ لذكر هللا تعالى بذكر إنسان كا 

وكما أّن أقّل الذكر قد نّص على جواز تشبیھھ وأُِمَر بمثلھ في حّق هللا تعالى، فكذلك الشأن في الذكر 

 األشدّ أمًرا بھ وتجویًزا لتشبیھھ بما ھو أشدّ من ذكر اآلباء مّما یكون بین بني اإلنسان. 

 فكأّن اآلیة الكریمة مبنیّة على مثل صنعة االحتباك. 

 . )3/297القاموس المحیط (  لغة: من الحبك وھو: الشدّ واإلحكام وتحسین أثر الصناعة في الثوب. االحتباك و

الْختَِصاِر.  واصطالًحا: ُھَو أَْن تَْجعََل الَكَالَم َشْطَرْیِن َوتَْحِذَف ِمْن ُكّلٍ ِمْنُھَما نَِظْیَر َما أُثْبَِت فِي اآلَخِر قَْصدَ ا
 . )7/4098(تفسیر الشعراوي 

 -:، منھاأمثلةً ولتوضیحھ نذكر 

 - :أّوال: قولھ  

ثْلَ { ْیِھْم َرأَْي العَْیِن َوهللاُ یَُؤیِّدُ  قَْد َكاَن لَُكْم آیَةٌ فِي فِئَتَْیِن التَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتُِل فِي َسبِْیِل هللاِ َوأُْخَرى َكافَِرةٌ یََرْونَُھْم ّمِ
 . ]13[سورة آل عمران علیھم السالم: } ذَِلَك لَِعْبَرةً ألُْوِلي األَْبَصارِ بِنَْصِرِه َمْن یََشاُء إِنَّ فِي  

(تُقَاتِلُ  َكافَِرةٌ  َسبِیِل هللا وأخرى  فِي  تُقَاتُِل  (مؤِمنَةٌ)  فِئَةٌ  اْلتَقَتَا  فِئَتَْیِن  فِي  آیةٌ  لَُكْم  َكاَن  َسبِیِل    أي: {قَْد  فِي 
ثْلَْیِھْم َرأْيَ    العین}.الطَّاغوِت) یََرْونَُھْم ّمِ

فَُحِذف الوصف وھو لفظ (مؤمنة) في األوائل لداللة مقابلھ في األواخر وھو لفظ (كافرة)، وُحِذَف من 
ُمقَابِلھ في األوائل، وھي جملة (تُقَاتُِل في َسبِیِل هللاِ)   األواخر جملة (تقاتل في سبیِل الطاغوت) لداللة 

 . )1/347البالغة العربیة (

  -اله:ثانیا: قولھ تبارك في ع
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   ]40[سورة فصلت: } أَفََمْن یُْلقَى فِي النَّاِر َخْیٌر أَْم َمْن یَأْتِي آِمنًا یَْوَم اْلِقیَاَمةِ {

 -تقدیر اآلیة الكریمة:

 {(أفمن یأتي خائفا یوم القیامة) فیلقى في النار خیٌر أم َمْن یأتي آمنا یوم القیامة (فیدخل الجنة)}.

یوم القیامة) لداللة مقابلھ (أم َمْن یأتي آمنا یوم القیامة) وذلك ألنَّ الخوف یقابلھ  فحذف (أفَمْن یأتي خائفا 
 األمن.

 وحذف (فیدخل الجنة) لداللة (یلقى في النار) لوجود التناظر بینھما.

 -وھنالك نوع یسّمى شبھ االحتباك لعدم التقابل التاّم بین المحذوف والمذكور، ومن أمثلتھ:

  - أوال: قولھ تبارك اسمھ:

ِ لَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم ِمْن قَْبِلَك فََزیََّن لَُھُم الشَّْیَطاُن أَْعَمالَُھْم فَُھَو َوِلیُُّھُم اْلیَوْ {  ]63[سورة النحل: } --- مَ تَا�َّ

  -فتقدیر اآلیة الكریمة:

 لَُھُم الشَّْیَطاُن أَْعَمالَُھْم (فََكاَن َوِلیَُّھْم ِحینَئٍِذ)، َوُھَو َوِليُّ (المشركین یَُزیُِّن  {لَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى أَُمٍم ِمْن قَْبِلَك فََزیَّنَ 
 . )14/195التحریر والتنویر ( لَُھْم أَْعَمالَُھْم) اْلیَْوَم}

 فحذف (فََكاَن َوِلیَُّھْم ِحینَئٍِذ) لوجود دلیل یدل علیھ وھو أنھ صار ولیا للمشركین (الیوم).

لوجود الدلیل وھو أنّھ (فزیّن لھم أعمالھم) فكما زیّن لَمْن سبق فھو یزیّن   وحذف (یزیّن لھم أعمالھم)
 لَمْن بعدھم.

 - :ثانیا: قولھ  

َ َكِذْكِرُكْم آبَاَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكًرا {  ] 200[سورة البقرة: } ---فَإِذَا قََضْیتُْم َمنَاِسَكُكْم فَاْذُكُروا �َّ

ذكًرا  تقدیر   أشدّ  تعالى  اذكروا هللا  أو  آباءكم  كثیًرا) كذكركم  (ذكًرا  تعالى  الكریمة: {اذكروا هللا  اآلیة 
 (كذكركم َمْن تذكرونھ أشدّ من ذكر آباءكم)}

فحذف من القضیة األولى (ذكًرا كثیًرا) لوجود المقابل في القضیة الثانیة وھو صیغة أفعل التفضیل (أشدّ  
شدّ) (الشدید والكثیر)، ألّن صیغة أفعل التفضیل تدّل على المشاركة والزیادة، فإذا ذكًرا) ألّن مقابل (األ

 فمعناه أّن زیدًا فاق سعدًا في الشدّة لكنّھما مشتركان في أصل الشدة.  قلنا: (زیدٌ أشد من سعد) مثال
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و قولھ تعالى وحذف من القضیة الثانیة (كذكركم َمْن تذكرونھ أشدّ من ذكر آباءكم) لوجود المقابل وھ
 (كذكركم آباءكم).

وكان ھذا مثل االحتباك ولیس احتباًكا لعدم التضادّ بین المتقابلین لكن فھمت المقابلة من السیاق، وهللا  
 تعالى أعلم. 

قال سیّدي حضرة الشیخ عبد هللا الھرشمي طیّب هللا تعالى روحھ وذكره وثراه ورضي عنھ وأرضاه 
 - :معلّقا على ھذه اآلیة الشریفة

(وكما أّن أقّل الذكر قد نّص على جواز تشبیھھ وأُِمَر بمثلھ في حّق هللا تعالى، فكذلك الشأن في الذكر  
 األشد أمرا بھ وتجویًزا لتشبیھھ بما ھو أشدّ من ذكر اآلباء مّما یكون بین بني آدم. 

   -فكأّن اآلیة الكریمة مبنیة على مثل صنعة االحتباك، وصورتھا:

 "اذكروا هللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكًرا، كذكركم َمْن تذكرونھ ذكًرا أشدّ ِمْن ذكركم آبائكم" 

وعلى الحدّین تشتمل اآلیة على تجویز ذكر السالك إنسانًا ھو شیخھ، بَْیدَ أّن الذكر الروحاني من السالك 

 من ذكره أباه وأتّم. أشدّ 

األقّل الذي ھو في مستوى ذكر   فذكر هللا تعالى األتّم األكمل أیًضا مأمور بھ، وھو مفّضل على الحدّ 

اآلباء. والسالك الروحاني إنّما یذكر مرشده الروحي لكي یرتقي ھو إلى مصاّف ذكر هللا تعالى ذكًرا  

 ) 307 - 305لم الطریق في العمل الروحي االسالمي: (معاأقوى وأتّم وأكمل من كّل ذكر حتّى ذكره شیخھ.  

االعتقاد بالتأثیر الروحي اإلیجابي لیس حكًرا على الربانیّین الذین یُعنَون بالتزكیة، أو الذین اشتُِھُروا    -2

عند الناس بأنّھم روحانیون، بل عّم ُجلَّ علماء اإلسالم، حتّى أولئك الذین نسب إلیھم إنكار العمل الروحي  

ر كالمھم لیوافق أھواء النحل المنحرفة عن ج ادة الصواب، أو وجدت لھم عبارات فعًال تدّل على أو فُّسِ

اإلنسان  ینّم عن ضعف  قلیل  وھذا  ثابتة عنھم،  أخرى  لنصوص  مناقضة  یجدھا  المتأّمل  لكن  اإلنكار 

 - :وتعّرضھ للخطأ والسھو والنسیان، قال 

ابُونَ (  . )4/659الترمذي رحمھ هللا جّل وعال (اإلمام ) ُكلُّ اْبِن آدََم َخطَّاٌء، َوَخْیُر اْلَخطَّائِیَن التَّوَّ
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أو أنّھا وردت في طائفة مّمن انتحلوا أسماء الروحانیین ظلًما فعّممھا أھل األھواء لیشمل الجمیع!! فمنذ 

زمان لیس ببعید یلصق طائفة من الناس إنكار التأثیر الروحي والمقامات واألحوال القلبیة لبعض العلماء 

بن القیم أو لَمْن یسّمونھم بعلماء السلفیة، وال شّك أّن في ھذه النسبة إساءة كأمثال الشیخ ابن تیمیة وا

  -بلطفھ وجزاھم سبحانھ بمنّھ وعطفھ، فالشیخ ابن تیمیة    - رحمھم هللا تعالى  -واضحة لھؤالء العلماء  

  - یقول في كرامات األولیاء وغیرھا من أعمال القلوب: - رحمھ هللا  

ِة أَْھِل اِإلْسَالِم َوالسُّنَِّة َوالَجَماَعِة، َوقَْد دَلَّ َعلَْیَھا القُْرآُن فِي َغْیِر مَ َوَكَراَماُت األَْوِلیَ ( ْوِضعٍ،  اِء َحقٌّ بِاتِّفَاِق أَئِمَّ

أَْنَكرَ  َوإِنََّما  َوَغْیِرِھم،  َوالتَّابِِعْیَن  َحابَِة  الصَّ َعِن  الُمتََواتَِرةُ  َواآلثَاُر  ِحْیَحةُ  الصَّ ِمَن َواألََحاِدْیُث  البِدَعِ  أَْھُل   

 .)600(مختصر الفتاوى المصریة: ص ) الُمْعتَِزلَِة َوالَجَھِمیَِّة َوَمْن تَبِعَُھمْ 

ُمْبتَِدُعوْ ( إِنَُّھْم  َوقَالُْوا  َف  َوالتََّصوُّ ْوفِیَّةَ  الصُّ ِت  ذَمَّ فََطائِفَةٌ  َطِرْیِقِھْم  فِي  النَّاُس  تَنَاَزَع  َعِن َوقَْد  َخاِرُجْوَن  َن 

َواُب أَنَُّھْم یَْجتَِھدُوْ  َن فِي َطاَعِة هللاِ، فَِمْنُھم الُمْذنُِب السُّنَِّة، َوَطائِفَةٌ َغلَْت فََجعَلَْت َطِرْیقَُھْم أَْفَضَل الطُِّرِق، َوالصَّ

ْوفِیَّةُ ثََالَث َطبَقَاٍت: ُصْوفِیَّةُ الَحقَائِِق، َوُصْوفِیَّةُ األَْرَزاِق، َوُصْوفِیَّ  ، َوقَْد َصاَرِت الصُّ ا َوالتَِّقيُّ ُسْوِم، فَأَمَّ ةُ الرُّ

ا ُصْوفِیَّةُ األَْرَزاِق فَُھم   -ُھْم یَْجتَِھدُْوَن فِي َطاَعِة هللاِ ُسْبَحانَھُ  بِأَنَّ   -ُصْوفِیَّةُ الَحقَائِِق فَُھم الَِّذْیَن َوَصْفنَاُھْم   َوأَمَّ

ُسْوِم الَِّذْیَن َوقَفَْت َعلَْیِھم الَخَوانُِق َوالُوقُْوُف فََال یُْشتََرُط فِي َھُؤَالِء أَْن یَُكْونُْوا أَْھَل الَحقَائِِق، وَ  ا ُصْوفِیَّةُ الرُّ أَمَّ

اللِّبَاِس َواآلدَاِب الَوْضِعیَِّة، فَُھم بَِمْنِزلَِة الَِّذيفَُھم ا یَْقتَِصُر    لَمْقُصْودُْوَن الُمْقتَِصُرْوَن َعلَى التََّشبُِّھ بِِھم فِي 

 . )572 - 571(مختصر الفتاوى المصریة: ص) َعلَى ِزّيِ أَْھِل الِعْلمِ 

ى الَمقَاَماِت وَ ( ْیِن، ِمثْل َمَحبَِّة هللاِ  أَْعَماُل القُلُْوِب الّتِي تَُسمَّ األَْحَواَل، َوِھَي ِمْن أُُصْوِل اِإلْیَماِن َوقََواِعِد الدِّ

ْبِر َعلَى ُحْكِمِھ َوالَخْوِف ِمنْ  ْیِن لَھُ َوالشُّْكِر لَھُ َوالصَّ َجاِء َوَما َوَرُسْوِلِھ َوالتََّوكُِّل َعلَى هللاِ َوإِْخَالِص الدِّ ھُ َوالرَّ

ْیِن... َوَھِذِه  یَتْبَُع ذَِلَك،   ِة الدِّ ْیِن بِاتِّفَاِق أَئِمَّ الَمقَاَماُت ُكلُّ ذَِلَك َواِجٌب َعلَى َجِمْیعِ الَخْلِق الَمأُْمْوِرْیَن بِأَْصِل الدِّ

تَُھا ِة َعامَّ تَُھا َوِلْلعَامَّ ِة َخاصَّ  . )589 - 587(مختصر الفتاوى المصریة: ص) ِلْلَخاصَّ

َمْشُرْوَعةً َوَصاِحبَُھا َصاِدقًا َعاِجًزا َعْن دَْفِعَھا َكاَن َمْحُمْودًا َعلَى فِْعِلِھ ِمَن الَخْیِر َمْعذُْوًرا إِذَا َكانَْت أَْسبَابَُھا  (

ْن لَْم یَْبلُْغ َمْنِزلَتَُھْم ِلنَْقِص إِْیمَ  َوةِ قَْلبِِھ، َوَمْن لَْم انِِھ َوقََسافِْیَما َعَجَز َعْنھُ َوأََصابَھُ بِغَْیِر اْختِیَاِرِه، َوُھْم أَْكَمُل ِممَّ

َوَحاُل   َحابَِة  یَزْل َعْقلھُ َمَع َكْونِِھ قَْد َحَصَل لَھُ ِمَن اِإلْیَماِن َما َحَصَل لَُھْم فَُھَو أَْفَضُل ِمْنُھْم، َوَھِذِه َحاُل الصَّ 
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َوأَْصبََح ثَابَِت العَْقِل لَْم یَتَغَیَّْر، فََحالُھُ بَِال َشّك    ، فَإِنَّھُ أُْسِرَي بِِھ َوَرأَى َما َرأَى ِمْن آیَاِت َربِِّھ الُكْبَرى نَبِیِّنَا  

دَك�ا، َوَحاُل ُمْوَسى    أَْفَضُل ِمْن َحاِل ُمْوَسى   ِلْلَجبَِل َوَجعَلَھُ  ا تََجلَّى َربُّھُ  َحاٌل   الِّذي َخرَّ َصِعقًا لَمَّ

ٍد   .)571 - 570(مختصر الفتاوى المصریة: ص) ْفَضُل َوأَْكَمُل َوأَْعلَىأَ  َجِلْیلَةٌ فَاِضلَةٌ َعِلیَّةٌ، لَِكنَّ َحاَل ُمَحمَّ

   -:-طیّب هللا تعالى روحھ وثراه  - قال شیخي 

ھذا ما قالھ الشیخ ابن تیمیة وذھب إلیھ، ونحن نقول بجمیع ما قالھ ونذھب إلیھ، أّما تلمیذه المفضال (

فال ینبغي علّي أْن أنقل رأیھ    -اسمھ للدّس واالستغالل  وھو كأستاذه قد تعّرض    -الشیخ ابن قیم الجوزیة  

في التصّوف اإلسالمي، فإنّھ قد ألّف في التصّوف كتاب "مدارج السالكین" في ثالثة أجزاء فینبغي على 

الرفیق القارئ أْن یّطلع علیھ ویقرأه، ولقدماء الحنابلة فضل في مجال أعمال الروح اإلسالمیة، یذكر  

ن أئّمتھم لھما قدم راسخة في الروحانیة والعمل الروحي أّولھما وھو أقدمھما، حضرة  إمامان جلیالن م

ھـ، وثانیھما مفتي الحنابلة في بغداد حضرة    481اإلمام عبد هللا بن محمد بن علي الھروي المتوفّى سنة  

وھذا ھو   ھـ، ولإلمام الھروي كتاب "منازل السائرین"  561الشیخ عبد القادر الكیالني المتوفى سنة  

المتن الذي شرحھ ابن القیم بكتاب "مدارج السالكین" السالف ذكره، وللشیخ عبد القادر الكیالني كتاب 

ا، وأفِض علینا أمثال   -"الفتح الرباني"،   اللھّم اجزھم عن المسلمین خیًرا وأنلھم من عندك فضًال وبر�

(معالم الطریق في العمل الروحي االسالمي: ص  ).  -بركاتھم، واسلك بنا مسلك كرامتھم، إنّك أنت الكریم الوھاب  

160( 

، لما ذكرُت سابقًا -رحمھ هللا تعالى    -وأرى أّن الموضوع یحتاج إلى أكثر مّما نقلت عن الشیخ ابن تیمیة  

 من استغالل بعض أقوالھ في المنحرفین من المدّعین وتعمیمھا على الجمیع.  

 -: -رحمھ هللا تعالى  -قال 

، قَاَل: فََمتَى َما َوقََع ِعْندَهُ فِ القَْلُب ا( ِد َرأْیِِھ فَُھَو تَْرِجْیٌح َشْرِعيٌّ َح بُِمَجرَّ ي قَْلبِِھ َما لَمْعُمْوُر بِالتَّْقَوى إِذَا َرجَّ

ِل َشْرِعّي، َوالَِّذْیَن أَْنَكُرْوا  یَُظنُّ َمعَھُ أَنَّ َھذَا األَْمَر أَْو َھذَا الَكَالَم أَْرَضى �ِ َوَرُسْوِلِھ، َكاَن َھذَا تَْرِجْیًحا بِدَِلیْ 

هُ َكاَن تَْرِجْیُحھُ ِلَما َكْون اِإلْلَھام لَْیَس َطِرْیقًا ِلْلَحقَائِِق ُمْطلَقًا أَْخَطئُْوا، فَإِذَا اْجتََھدَ العَْبدُ فِي َطاَعِة هللاِ َوتَْقَوا

ِعْیفَِة وَ  َح أَْقَوى ِمْن َكثِْیٍر ِمَن األَْقیَِسِة الضَّ الَمْوُھْوَمِة َوالظََّواِھِر َواالْستِْصَحابَاِت الَكثِْیَرةِ الّتِي یَْحتَجُّ بَِھا َرجَّ
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: اْقَربُْوا ِمْن أَْفَواِه  َوقَْد قَاَل ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب   َكثِْیٌر ِمَن الَخائِِضْیَن فِي الَمذَاِھِب َوالِخَالف َوأُُصْوِل الِفْقِھ،

َواْسَمعُْوا   (َما الُمِطْیِعْیَن،  الَمْرفُْوع:  َمْكُحْول  َوَحِدْیُث  َصاِدقَةٌ،  أُُمْوٌر  لَُھْم  تَتََجلَّى  فَإِنَُّھْم  یَقُْولُْوَن،  َما  ِمْنُھْم 

 ا ِلَسانَھُ)  أَْخلََص َعْبدٌ الِعبَادَةَ �ِ تَعَالَى أَْربَِعْیَن یَْوًما إِالَّ أَْجَرى هللاُ الِحْكَمةَ َعلَى قَْلبِِھ َوأَْنَطَق بِھَ 

 فِي ِرَوایٍَة: (إِالَّ َظَھَرْت یَنَابِْیُع الِحْكَمِة ِمْن قَْلبِِھ) وَ 

عَْت إِلَى أَْصَحابَِھا َوقَاَل أَبُْو ُسلَْیَمان الدَّاَرانِّي: "إِنَّ القُلُْوَب إِذَا اْجتََمعَْت َعلَى التَّْقَوى َجالَْت فِي الَملَُكْوِت َوَرجَ 

َي إِلَْیَھا َعاِلٌم ِعْلًمابُِطَرِف الفََوائِِد ِمْن َغْیِر أَ   . )20/43(مجموع الفتاوى:  ) ْن یَُؤدِّ

    -: لقد قال حضرة النبّي 

ْبُر ِضیَاءٌ ( دَقَةُ بُْرَھاٌن، َوالصَّ َالةُ نُْوٌر، َوالصَّ  . )1/203اإلمام مسلم رحمھ المنعم جّل وعال () الصَّ

سیما  وال  أصحابھا؟  كالم  فحوى  من  األشیاء  حقائق  یعرف  ال  كیف  وضیاٌء  وبرھاٌن  نوٌر  معھ  وَمْن 

النبویة الشریفة، فإنّھ یعرف ذلك معرفة تاّمة، ألنّھ قاصد العمل بھا، فتتساعد في حقّھ ھذه  األحادیث 

یعرف من فحوى كالم المحّب  إّن  االمتثال ومحبّة هللا ورسولھ، حتّى  منھ   األشیاء مع  محبوبھ مراده 

 تلویًحا ال تصریًحا.  

ثَِھــــا   إِْن َكاَن ِمْن ِحْزبَِھا أَْو ِمْن أََعاِدْیَھــا  ***العَْیُن تَْعِرُف فِي َعْینَْي ُمحدِّ

 ). 1/29(مضاھاة أمثال كلیلة ودمنة:                                                                                    

 َوَعْقُل َعاِصي الَھَوى یَْزدَادُ تَْنِوْیـرا *** إنَاَرةُ العَْقِل َمْكُسوٌف بَِطْوعِ َھَوًى 

 .) 2/64، ومعجم القواعد العربیة:  7/134(البحر المدید:                                                                                                

  -ث الصحیح:وفي الحدی

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّھُ، فَإِذَا أَْحبَْبتُھُ: ُكْنُت َسْمعَھُ الَِّذي یَسْ ( َمُع بِِھ، َوبََصَرهُ الَِّذي َوَما یََزاُل َعْبِدي یَتَقَرَّ

 . )8/105البخاري رحمھ الباري سبحانھ (اإلمام ) یُْبِصُر بِِھ، َویََدهُ الَّتِي یَْبِطُش بَِھا، َوِرْجلَھُ الَّتِي یَْمِشي بَِھا
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وَمْن كان توفیق هللا لھ كذلك فكیف ال یكون ذا بصیرةٍ نافذةٍ ونفس فعّالٍة؟ وإذا كان اإلثم والبّر في صدور  

الخلق لھ تردّد وجوالن، فكیف حال َمن هللا سمعھ وبصره وھو في قلبھ؟ وقد قال ابن مسعود: "اإلثم  

ةٍ وھي األُموُر التي تَُحزُّ في القُلوِب وتَُحكُّ وتَُؤثُّر ویَتَخالَُج فیھا أْن تكوَن َمعَاِصَي    : جمعُ القلب َحوازُّ   حازَّ

 . )1/309، وفصل المقال في شرح كتاب االمثال: 1/255(جامع العلوم والحكم: لفَْقِد الطَُّمأنِینَة إلیھا". 

 فالحدیث الصدق تطمئن إلیھ النفس، ویطمئّن إلیھ القلب.وقد قدّمنا أّن الكذب ریبة والصدق طمأنینة، 

وأیًضا فإّن هللا فطر عباده، فإذا لم تستحل الفطرة شاھدت األشیاء على ما ھي علیھ فأنكرت منكرھا  

 . )20/44(مجموع الفتاوى: َعلَى فَِطن"  : "الَحقُّ أَْبلَُج َال یَْخفَىعمر وقد قال وعرفت معروفھا، 

الفطرة مستقیمة على الحقیقة منورة بنور القرآن، تجلّت لھا األشیاء على ما ھي علیھ في تلك فإذا كانت 

 المزایا، وانتفت عنھا ظلمات الجھاالت، فرأت األمور عیانًا مع غیبھا عن غیرھا. 

   -قال: عن حضرة النبّي   وفي السنن والمسند وغیره عن النّواس بن سمعان 

َراِط ُسوَراِن، فِیِھَما أَْبَواٌب ُمفَتََّحةٌ، َوَعلَى( ُ َمثًَال ِصَراًطا ُمْستَِقیًما، َوَعلَى َجْنبَتَْي الّصِ اْألَْبَواِب    َضَرَب �َّ

َراَط َجِمیعًا، َوَال تَ  َراِط َداعٍ یَقُوُل: أَیَُّھا النَّاُس، اْدُخلُوا الّصِ ُجوا، َوَداعٍ  ُستُوٌر ُمْرَخاةٌ، َوَعلَى بَاِب الّصِ تَعَرَّ

َراِط، فَإِذَا أََراَد یَْفتَُح َشْیئًا ِمْن تِْلَك اْألَْبَواِب، قَاَل: َوْیَحَك َال تَْفتَْحھُ، فَ  إِنََّك إِْن تَْفتَْحھُ  یَْدُعو ِمْن فَْوِق الّصِ

ِ، َواْألَْبَواُب الْ  ْسَالُم، َوالسُّوَراِن: ُحُدوُد �َّ َراُط اْإلِ ِ، َوذَِلَك الدَّاِعي َعلَى َرأِْس  تَِلْجھُ، َوالّصِ ُمفَتََّحةُ: َمَحاِرُم �َّ

ِ فِي قَْلِب ُكّلِ ُمْسِلمٍ  َراِط: َواِعُظ �َّ ِ، َوالدَّاِعي ِمِن فَْوَق الّصِ َراِط: ِكتَاُب �َّ اإلمام أحمد رحمھ الفرد الصمد    )الّصِ

  ).29/184عّز شأنھ (
َمْن عرفھ انتفع بھ انتفاًعا بالغًا إْن ساعده التوفیق، واستغنى بھ عن  فقد بیّن في ھذا الحدیث العظیم الذي 

علوم كثیرة: أّن في قلب كّل مسلم واعًظا، والوعظ ھو األمر والنھي، والترغیب والترھیب، وإذا كان 

 القلب معموًرا بالتقوى انجلت لھ األمور وانكشفت، بخالف القلب الخرب المظلم.

   -:لیمان قال سیِّدنا حذیفة بن ا

 . )20/45مجموع الفتاوى (  )إِنَّ فِي قَْلِب الُمْؤِمِن ِسَراًجا یَْزُھرُ (
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  -وفي الحدیث الصحیح:

اِل ِمْنھُ، َمعَھُ نَْھَراِن یَْجِریَاِن، أََحُدُھَما َرأَْي اْلعَْیِن، َماٌء أَْبیَُض، وَ ( اْلعَْیِن،  اْآلَخُر َرأَْي  َألَنَا أَْعلَُم بَِما َمَع الدَّجَّ

ْض، ثُمَّ ْلیَُطأِْطْئ رَ  ا أَْدَرَكنَّ أََحٌد، فَْلیَأِْت النَّْھَر الَِّذي یََراهُ نَاًرا َوْلیُغَّمِ ُج، فَإِمَّ أَْسھُ فَیَْشَرَب ِمْنھُ، فَإِنَّھُ  نَاٌر تَأَجَّ

اَل َمْمُسوُح اْلعَْیِن، َعلَْیَھا َظفََرةٌ َغِلیَظةٌ  ، َمْكتُوٌب بَْیَن َعْینَْیِھ َكافٌِر، یَْقَرُؤهُ ُكلُّ ُمْؤِمٍن،  َماٌء بَاِرٌد، َوإِنَّ الدَّجَّ

 . )8/195(اإلمام مسلم رحمھ المنعم جّل جاللھ  )َكاتٍِب َوَغْیِر َكاتِبٍ 

فدّل على أّن المؤمن یتبیّن لھ ما ال یتبیّن لغیره، وال سیما في الفتن، وینكشف لھ حال الكذّاب الواضع  

، فإّن الدجال أكذب خلق هللا، مع أّن هللا تعالى یجري على یدیھ أموًرا ھائلة، ورسولھ    على هللا  

 . للمؤمن حتّى یعتقد كذبھا وبطالنھا  ومخاریق مزلزلة، حتى أّن من رآه افتتن بھ، فیكشفھا هللا  

عف اإلیمان وكلّما قوي اإلیمان في القلب قوي انكشاف األمور لھ، وعرف حقائقھا من بواطنھا، وكلّما ض

ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعیف في البیت المظلم، ولھذا قال بعض السلف  

   -في قولھ تعالى:

 ] 35[سورة النور: } نُْوٌر َعلَى نُْورٍ {

قال: ھو المؤمن ینطق بالحكمة المطابقة للحّق وإْن لم یسمع فیھا باألثر، فإذا سمع فیھا باألثر كان نوًرا 

 .  )46 - 20/45(مجموع الفتاوى: . على نور

 فاإلیمان الذي في قلب المؤمن یطابق نور القرآن، فاإللھام القلبي تارة یكون من جنس القول والعلم. 

وظنوا أّن ھذا القول كذب، وأّن ھذا العمل باطل، وھذا أرجح من ھذا، أو ھذا أصوب. وفي الصحیح 

 -قال: عن حضرة النبّي 

تِي أََحٌد، فَإِنَّھُ ُعَمرُ لَقَْد َكانَ (  .اإلمام البخاري رحمھ الباري سبحانھ ) فِیَما قَْبلَُكْم ِمَن األَُمِم ُمَحدَّثُوَن، فَإِْن یَُك فِي أُمَّ

لشيء: إنّي ألظنّھ كذا وكذا إّال كان كما   والُمَحدَّث: ھو الُملَھم الُمخاَطب في سّره، وما قال سیّدنا عمر  

 یظّن، وكانوا یرون أّن السكینة تنطق على قلبھ ولسانھ. 
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فھا  وأیضا فإْن كانت األمور الكونیة قد تنكشف للعبد المؤمن لقّوة إیمانھ یقینًا وظن�ا، فاألمور الدینیة كش

لھ أیسر بطریق األولى، فإنّھ إلى كشفھا أحوج، فالمؤمن تقع في قلبھ أدلة على األشیاء ال یمكن التعبیر 

عنھا في الغالب، فإّن كّل أحد ال یمكنھ إبانة المعاني القائمة بقلبھ، فإذا تكلّم الكاذب بین یدي الصادق 

ي فتمنعھ البیان، ولكن ھو في نفسھ قد  عرف كذبھ من فحوى كالمھ، فتتدخل علیھ نخوة الحیاء اإلیمان

حذره منھ، وربما لّوح أو صّرح بھ خوفًا من هللا تعالى، وشفقة على خلق هللا، لیحذروا من روایتھ أو 

 العمل بھ.

في قلبھ أّن ھذا الطعام حرام، وأّن ھذا الرجل كافر، أو   وكثیر من أھل اإلیمان والكشف یلقي هللا  

ي، أو كاذب، من غیر دلیل ظاھر، بل بما یلقي هللا تعالى في قلبھ، وكذلك العكس، فاسق، أو َخّمار، أو مغن

یلقي في قلبھ محبّة لشخص، وإنّھ من أولیاء هللا، وأّن ھذا الرجل صالح، وھذا الطعام حالل، وھذا القول 

 صدق، فھذا وأمثالھ ال یجوز أْن یُستَبعد في حّق أولیاء هللا المؤمنین المتقین.

ھي من ھذا الباب، وأّن الخضر علم ھذه األحوال المعینة   - علیھما السالم-الخضر مع موسى  و "قّصة  

بما أطلعھ هللا علیھ، وھذا باب واسع یطول بسطھ، قد نبّھنا فیھ على نكت شریفة تطلعك على ما وراءھا"  
 . )20/47مجموع الفتاوى (

شیخ ابن قیم الجوزیة رحمھما هللا تعالى: في عدد وما قالھ شیخ اإلسالم ھنا، أّكده وأیّده تلمیذه المحقّق ال

 من كتبھ، وخصوًصا في كتابھ الشھیر "مدارج السالكین".

وأختم بھذا النّص الوارد في فتاوى الشیخ ابن تیمیة رحمھ هللا تعالى والذي یدّل داللة قطعیة على إقرار  

  -یفصح باسمھا، قال رحمھ هللا تعالى:بحقیقة الرابطة الشریفة التي وصفتھا وإْن لم    الشیخ رحمھ هللا  

ْرتَھُ فِي قَْلبَِك تََصوَّ ( ْرَت َمْحبُْوَب الَحّقِ فَإِنََّك إِذَا أَْحبَْبَت الشَّْخَص �ِ َكاَن هللاُ ُھَو الُمْحبُْوب ِلذَاتِِھ، فَُكلََّما تََصوَّ

َواألَْنبِیَاَء قَْبلَھُ َوالُمْرَسِلْیَن َوأَْصَحابَُھم   -َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -النَّبِيَّ  فَأَْحبَْبتَھُ، فَاْزدَادَ ُحبَُّك �ِ َكَما إِذَا ذََكْرَت  

ْرتَُھْم فِي قَْلبَِك، فَإِنَّ ذَِلَك یَْجِذُب قَْلبََك إِلَى َمَحبَِّة هللاِ الُمْنِعِم َعلَْیِھْم وَ  اِلِحْیَن َوتََصوَّ ْم �ِ،  بِِھْم إِذَا ُكْنَت تُِحبُّھُ الصَّ

إِذَا أََحبَّ َشْخًصا �ِ فَإِنَّ هللاَ ُھَو ُمْحبُْوبُ  ھُ، فَُھَو یُِحبَّ أَْن فَالَمْحبُْوُب �ِ یَْجِذُب إِلَى َمَحبَِّة هللاِ، َوالُمِحبُّ �ِ 

 . )10/608مجموع الفتاوى ()  یَْجِذبَھُ إِلَى هللاِ تَعَالَى، َوُكلٌّ ِمَن الُمِحّبِ �ِ َوالَمْحبُْوِب �ِ یَْجِذُب إِلَى هللاِ 
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  .وانبذ التعّصب لتھتدي لما فیھ سعادة الدارین بإذن هللا في ھذا النّص فدقّق النظر 
 مالحظات: 

اكتفیت بنقل بعض نصوص الشیخ ابن تیمیة رحمھ هللا تعالى ألّن كثیًرا من المعارضین ال یقتنعون   -أ

أمینین في نقل ما أثبتھ في مؤلفاتھ، وما   إّال برأیھ، وكم كنُت أتمنّى أْن یكونوا منصفین معھ رحمھ هللا  

 استودعھ في عقول تالمذتھ.

خیًرا إنّما ُھما عالة   وتلمیذه ابن القیم جزاه هللا    ینبغي أْن یُعلم أّن الشیخ ابن تیمیة رحمھ هللا    -ب 

على ما أثبتھ اإلمام الغزالي رحمھ هللا تعالى، وال یعتبر ھذا عیبًا، بل ھو سنّة هللا تبارك وتعالى في العلم  

قیقة بمجّرد التأّمل بما كتب اإلمام الغزالي وأمثالھ  والتعلّم، فالالحق یستفید من السابق، وتظھر ھذه الح

عن المسلمین بما یلیق   رحمھم هللا تعالى، وما كتبھ الشیخان ابن تیمیة وابن القیم وأمثالھما جزاھم هللا  

 ، ولتوضیح معنى كلمة "عالة" أنقل ما ورد في مناقب اإلمام أبي حنیفة النعمان  بكرمھ الالئق بھ  

   -شَّافِِعّي رحمھ هللا تعالى: ال قول اإلمام 

   .)1/168تذكرة الحفاظ () النَّاُس ِعْیاٌل فِي اْلِفقِھ َعلَى أَبِي َحنِیفَةَ (

 -الحقائق المستفادة من النصوص المنقولة كثیرة جد�ا، منھا: -ج

 كرامات األولیاء حّق، واإلیمان بھا واجب، وإنكارھا صفة المبتدعین.  -1

- الصوفیة والتصّوف: علًما أنني ال أحبّذ التمّسك بھذا االسم ألنّھ جنى على الحقائق فأودّ أْن أسمیھ    -2

 قتھ.فھذا ھو جوھر التصّوف، وھو من صلب الدین وحقی  -لتربیة الروحیة، أو التزكیة، أو العمل الروحيا

 المقامات واألحوال من أصول اإلیمان وقواعد الدین. -3

 المواجید والواردات محمودة إذا كانت أسبابھا مشروعة، والعكس بالعكس. -4
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القلب المعمور بالتقوى یحّق لھ الترجیح في الفتوى، لھ قّوة الجوالن في الملكوت، یأتي بفوائد من   -5

للتجلیات الصادقة، فتتبیّن لھ حقائق األشیاء وتتكّشف وال سیما في غیر أْن یؤدي إلیھ عالٌم علًما، محّل  

 الفتن.

وھذا ھو الذي حصل في بلدنا ألھل الحق، فبفضل هللا تعالى كانت الحقائق منكشفة بشكل أدّى إلى حمایة 

الصادقین من اإلتّباع لألشرار واالبتداع في األفكار وحال دون سقوطھم كما سقط الكثیرون في أشیاء  

العافیة   المنّة والفضل، وأسأل هللا    ال أرید تلویث لساني بذكرھا وال تدنیس قلمي بخّطھا، و�  

 . والمغفرة للمسلمین واالستفادة من المرشدین 

المنقولة تجدوا أّن اإلجماع منعقد من علماء  فانظروا یا رعاكم هللا تعالى وتأّملوا جیّدًا في النصوص 

،  ى التأثیر الروحي اإلیجابي الذي ندعوا إلى االستفادة منھ لیجذبنا إلى هللا  عل اإلسالم رحمھم هللا  

 مقتدین. فنكون لھ موّحدین، وعلى ذكره مداومین، وبرسولھ 

 المبحث الثاني: حكم الرابطة الشریفة: 

لم یبق من موضوع الرابطة على ما أعتقد إّال ذكر حكمھا وبیان بعض ما یتعلّق بھا، أّما حكمھا فقد قال 

   -شیحنا رحمھ هللا تعالى:

ُل    ثُمَّ إِذَا َعِلْمنَا أَنَّ ِذْكَر هللاِ  ( ابَِطِة إِنََّما: ُھَو التََّوصُّ إِلَى أَدَاِء َھذَا َواِجٌب َمأُْمْوٌر بِِھ، َوأَنَّ الُمْبتَغَى ِمَن الرَّ

َوَحانِیَّةَ ُحْكُمَھا الُوُجْوُب ِلْلُمَكلَِّفْیَن الّذِ  ابَِطةَ الرُّ ْیَن َال یَْقُوْوَن َعلَى ِذْكِر  الَواِجِب َعلَى أَتَّمِ َوْجٍھ، أَْدَرْكنَا أَنَّ الرَّ

ِمْن دُْوِن تَْقدَُمِة َرابَِطٍة، َوالنَّْدُب ِلَمْن یَْقُوْوَن َعلَى ال ْكِر لَِكْن َال یَْقُوْوَن ِلَوْحِدِھْم َعلَى هللاِ  َحدِّ األَقَِل ِمَن الذِّ

ْكِر األَتَِمّ، فَإِنَّ َما َال یَتمُّ الَواِجُب إِالَّ بِِھ فَُھَو َواِجٌب، َوَما َال یَتمُّ الَمْندُْوُب إِالَّ بِِھ فَ  معالم  )  ُھَو َمْندُْوٌب إِلَْیھِ الذِّ

 .308 -307الطریق ص

عام  بشكل  البشر  بني  أنصح  فإنّي  الروحیة،  والطاقات  القلوب  أعمال  من  الشریفة  الرابطة  أّن  وبما 

والمسلمین بشكل خاّص بالعنایة الكبیرة بما یثري ثقافتھم الروحیة، وذلك بمطالعة أقوال الربّانیّین من 

، واالستفادة من أبحاث األساتذة  علماء اإلسالم القدامى والمعاصرین التي لھا عالقة وثیقة بالثقافة الروحیة
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الطبیعة، فأخذ الحكمة والحرص   التي تجّسد عالم ما وراء  بالطاقات الروحیة والظواھر  الذین یعنون 

   - :علیھا من صفات المؤمنین كما قال سیّدنا رسول هللا 

 ). 51/ 5اإلمام الترمذي رحمھ هللا تعالى ( )االَكِلَمةُ الِحْكَمةُ َضالَّةُ الُمْؤِمِن، فََحْیُث َوَجَدَھا فَُھَو أََحقُّ بِھَ (

"، أسرار القلب "  -وخیر ما اطلعت علیھ في األبحاث الحدیثة ھو ما في موقع الدكتور عبد الدائم كحیل: 

على أنّي أودّ أْن یُعلم بأّن ھذه النتائج یُستأنس بھا، فاألدلة المذكورة في ثنایا أبحاث الرابطة كافیة بإذن  

 هللا تبارك وتعالى للمؤمنین والمؤمنات.

جو أْن یُالحظ بأّن موضوع الرابطة اجتھادي قد تتعدّد فیھ األقوال، واألمر فیھ سعة والحمد �،  كما أر

 والرابطة من المسائل الذوقیة التي یصعب وصفھا وربما یستحیل على بعض األفھام فھمھا. 

 فأقول للمستفھم: اصدُق هللاَ تعالى حتّى یوردك موارد األنس بھا.

تتّسع  أْن  أحبابي  األذى في سبیل هللا    وأنصح  فتحّمل  للمستفھمین،  الناصعة    صدورھم  الصور  من 

والمساحات المنیرة في حیاة الدعاة، وإذا كانت ھذه الكلمة تثیر لغًطا بین المسلمین بسبب كثرة معاول 

التنازل عنھا أو استبدالھا  فإنّھ من السھل جد�ا على الصادقین  الثقافة الروحیة عندھم  الھدم أو ضعف 

 ألفاظ أخرى یمكن االصطالح علیھا طالما آمنّا بمضمونھا.ب

وأرجو أْن یُعلم أّن الفائدة الروحیة التّي عبّرت عنھا كلمة "الرابطة" ال تنحصر عند فئة مّمن یعنون 

بالتزكیة، فقد أجمع الربانیّون على نفعھا ووّصوا المسلمین بطلب مصادرھا، وأروي عن شیخي طیّب 

   -كره وثراه سماًعا منھ ما یلي:هللا تعالى روحھ وذ

هُ العَِزْیز َكاَن یَعْ (  ). َمُل َعَملَنَا َھذَااْعلَْم یَا َولَِدي أَنَّ َسیِّدَنَا َحْضَرةَ الشَّْیخ َعْبد القَاِدر الَكْیَالنِّي قَدََّس هللاُ ِسرَّ

القادریة صادرة إلى الشیخ محمد أمین من  ثّم تشّرفت باالطالع على وثیقة إجازة باإلرشاد بالطریقة 

 -، وإلیك نّصھا:1865ھـ الموافق لسنة   1282السیّد عبد الحمید اآللوسي قدّس سّره في 

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1022
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1022
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1022
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ال َمْن مال عن (الحمد � الذي أجاز َمن انحاز إلى حزبھ وسلك طریقة ذوي حبّھ أسنى جوائزه الفاخرة، وأن

السوى وأعرض عن سبیل أولي الھوى مقاًما علی�ا في األولى واآلخرة، والصالة والسالم على أكمل مرشد بعثھ  

للناس ھادیًا ولتوحیده داعیًا، وعلى آلھ وأصحابھ المریدین لما یرید، الموردین أعدائھ بمرھفات الحدید كأًسا 

ول فإّن  بعد:  أّما  وافیًا،  الموت  الشجرة  من وخیم  فرع  العابد،  والعارف  الزاھد،  الورع  لبّي،  قلبي، وحبیب  د 

الھاشمیّة، وفنن الدوحة الفاطمیّة، المكین األمین السیّد محّمد أمین، لّما صرف للسلوك على یديَّ في مسالك  

لف دھره،  الطریقة مدّة مدیدة من نفیس عمره، وبذل في خدمتھا والتأدّب بآدابھا على الحقیقة سنین عدیدة من سا

إلیھ من إخوانھ   القلوب، وشمول بركتھ المترددین  المطلوب، وانتظامھ في سلك أرباب  وتحقّق لدّي وصولھ 

المسلمین، وتأثیر توّجھاتھ في المنتمین إلیھ من المریدین، وقابلیتھ لإلرشاد ولیاقتھ لإلمداد، أجزتھ باإلرشاد في 

، وأذنُت لھ بتلقین كلمة التوحید، وتسلیك المرید، والتوّجھ السدید الطریقة العلیّة القادریّة وفق الشریعة الغّراء

لَمْن شاء، حسبما أجازني شیخي ذو الفیض الربّاني الشیخ عبد الرحمن الطالباني قدّس سّره، عن والده الحلیم 

ن الجلیّة الشیخ  األّواه رئیس عارفي زمانھ با� الشیخ أحمد قدّس سّره، وھو عن والده ذي الھمم العلیّة والبراھی

محمود قدّس سّره، وھو عن المرشد الكامل والفرد الذي لیس لھ في عصره مماثل الشیخ أحمد الھندي قدّس  

سّره، وھو حسب إجازتھ الشھیرة بین الخاّص والعاّم الغنیّة عن تحریر ما ال طائل تحتھ من ذكر أسماء أولئك  

إلى حضرة الباز األشھب والغوث األنجب القطب الربانّي  السادة الكرام فاضًال عن فاضل، وكامًال عن كامل،

والھیكل الصمدانّي سیّدي الشیخ عبد القادر الكیالنّي قدّس سّره وعّمنا بّره، وھكذا كابًرا عن كابر، وطاھًرا عن 

طاھر، إلى حضرة قطب دائرة الوجود والدرة الفاخرة البارزة من عیلم كنز الكرم والجود خلیفتھ تعالى في  

وشرف وعظم وكرم، عن جبریل   لیقتھ وأمینھ سبحانھ على أسرار تجلّیَات حقیقتھ سیّدنا ورسولنا محّمد  خ

 .عن رّب العّزة جّل جاللھ وعّم فضلھ ونوالھ ، 

فأسألھ جّل شأنھ وعّز سلطانھ، بحرمة أسمائھ الحسنى ورفعة مقامھ األسنى، أْن ینفع المسلمین بصالح دعواتھ،  

ویفیض على المریدین شآبیب فیوضات توّجھاتھ، وأنا ضمین لَمْن صحبھ بحسن الحال في الحال والمآل، ولَمْن  

 ل. الزمھ نیل الُمنى وبلوغ اآلمال، فإّن ھمم الرجال تقلع الجبا

 .)وأستغفر هللا العظیم لي ولھ ولجمیع المسلمین، وسالم على المرسلین، والحمد � رّب العالمین 

 السیّد عبد الحمید القادري النقشبندي اآللوسي عفي عنھ.                                                                   
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بفضیلة فلیتصل  الوثیقة  ھذه  أصل  على  االطالع  أراد  ناجي   وَمْن  الخالق  عبد  الدكتور  الشیخ  السیّد 

 السامرائي ألنّھ من أحفاد الشیخ المجاز. 

 وبھذا أكون قد أتیُت على نھایة بحث الرابطة، جعلھا هللا تبارك وتعالى لعباده نافعة في الدنیا واآلخرة.  

العالمین أَوًال   وصلّى هللا تعالى وسلّم وبارك على سیّدنا محّمد وآلھ وصحبھ أجمعین، والحمد � ربّ 

 وآخًرا وظاھًرا وباطنًا.  
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 . 2، تحقیق: عصام شعیتو، عدد األجزاء: 1987بیروت، الطبعة األولى،  -لھالل الناشر: دار ومكتبة ا

 3.13دیوان البوصیري، من المكتبة االلكترونیة الشاملة، االصدار   -19

http://www.shamela.ws    

 موقع الوراق.الرسالة القشیریة، المؤلف: القشیري، مصدر الكتاب:  -20

http://www.raqamiya.org/
http://www.qurancomplex.com/
http://www.shamela.ws/
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الفضل،    -21 أبو  اآللوسي  محمود  المؤلف:  المثاني،  والسبع  العظیم  القرآن  تفسیر  في  المعاني  روح 
 . 30بیروت، عدد األجزاء:   - الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

یزید    -22 أبیھ  اسم  القزویني، وماجة  یزید  أبو عبد هللا محمد بن  ابن ماجة  المؤلف:  ابن ماجھ،  سنن 
فیصل عیسى    -ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة  273فى:  (المتو

 . 2البابي الحلبي، عدد األجزاء: 

الترمذي:    -23 الترمذي  سنن  عیسى  أبو  عیسى  بن  محمد  المؤلف:  الترمذي،  سنن  الصحیح  الجامع 
مد محمد شاكر وآخرون، عدد األجزاء: بیروت، تحقیق: أح  -السلمي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي  

5 . 

، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي السنن الكبرى للنسائي  -24
ھـ)، حققھ وخرج أحادیثھ: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف علیھ: شعیب األرناؤوط، قدم 303(المتوفى:  

  - ھـ    1421بیروت، الطبعة: األولى،    - مؤسسة الرسالة    لھ: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: 
 فھارس).  2و   10مـ عدد األجزاء: ( 2001

السیرة النبویة البن ھشام، عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري أبو محمد، المتوفى   -25
النشر    213سنة   الناشر دار الجیل، سنة  النشر:    ھـ، مكان  1411ھـ، تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد، 

 .  6 -  3بیروت، عدد األجزاء:  

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكریا یحیى بن شرح النووي على مسلم:    -26
العربي   التراث  إحیاء  دار  الناشر:  النووي،  مري  بن  الثانیة،    -شرف  الطبعة  عدد  1392بیروت،   ،

 .  18األجزاء: 

وسننھ وأیامھ: المؤلف:    یح المختصر من أمور رسول هللا  الجامع المسند الصح:  صحیح البخاري  -27
أبو عبد هللا محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة الجعفي البخاري، المحقق: محمد زھیر بن ناصر  

 ھـ. 1422الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: األولى 

المؤلف: أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن الجامع الصحیح المسّمى صحیح مسلم:  صحیح مسلم:    -28
  بیروت، ودار األفاق الجدیدة ـ بیروت.  -مسلم القشیري النیسابوري، الناشر: دار الجیل 

ابن الجوزي، الكتاب: زاد المسیر في علم التفسیر، المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن   -زاد المسیر    -29
 . 9، عدد األجزاء: 1404، الطبعة الثالثة، بیروت  -محمد الجوزي، الناشر: المكتب اإلسالمي 
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زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین بن قیم الجوزیة    -30
 م.  1994  -ھـ   1415،  72بیروت، ط:  -ھـ) مؤسسة الرسالة  157(المتوفى: 

ا  -31 لحنفي، مصدر الكتاب: ملفات عمدة القاري شرح صحیح البخاري، المؤلف: بدر الدین العیني 
   http://www.ahlalhdeeth.com، 3.13وورد من ملتقى أھل الحدیث، المكتبة الشاملة االصدار 

فصل المقال في شرح كتاب األمثال، المؤلف: أبو عبید البكري، المحقق: إحسان عباس، الطبعة:   -32
بیروت، مصدر الكتاب: موقع    -، الناشر: مؤسسة الرسالة، عنوان الناشر: لبنان  1971  ، تاریخ النشر:1

 . http://www.alwarraq.comالوراق، 

المناوي، الكتاب: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، المؤلف: عبد الرؤوف المناوي،   -فیض القدیر    -33
 . 6، عدد األجزاء: 1356مصر، الطبعة األولى،  -ة التجاریة الكبرى الناشر: المكتب

 في ظالل القرآن، المؤلف: سیّد قطب، مصدر الكتاب: موقع التفاسیر.  -34

 http://www.altafsir.com   

ھـ)،  817لفیروزآبادى (المتوفى:  القاموس المحیط: المؤلف: مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب ا   -35
تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة  

م، عدد األجزاء:   2005  - ھـ    1426لبنان، الطبعة: الثامنة،    - الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  
1 . 

ا   -36 المؤلف: أحمد بن عبد  الفتاوى،  الباز  مجموع  أنور  المحقق:  الحراني.  تیمیة  ابن  عامر    - لحلیم 
فھارس)،    2+    35(   37م، عدد األجزاء:    2005ھـ /    1426الجزار، الناشر: دار الوفاء، الطبعة: الثالثة،  

 مصدر الكتاب: موقع اإلسالم. 

الطالقاني، المحیط في اللغة، المؤلف: أبو القاسم إسماعیل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدریس    -37
م، الطبعة: األولى، تحقیق: الشیخ محمد   1994  -ھـ  1414  -بیروت/ لبنان    -دار النشر: عالم الكتب  

 . 10حسن آل یاسین، عدد األجزاء: 

مختار الصحاح، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون    -38
 . 1، تحقیق: محمود خاطر، عدد األجزاء: 1995 -  1415بیروت، الطبعة طبعة جدیدة،  -

مختصر الفتاوى المصریة البن تیمیة، بدر الدین أبو عبد هللا محمد بن علي الحنبلي البعلي، المتوفى   -39
، مكان النشر  1986  -  1406ھـ، تحقیق محمد حامد الفقي، الناشر دار ابن القیم، سنة النشر    778سنة  

 السعودیة. -الدمام 

http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.alwarraq.com/
http://www.altafsir.com/
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ارج السالكین بین منازل إیّاك نعبد وإیّاك نستعین، المؤلف: شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن مد  -40
 .  2003  -  1424، مكتبة دار البیان،  2ھـ)، تحقیق: بشیر محمد عیون، ط:    751قیم الجوزیة، المتوفى (

خرون، الناشر:  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أحمد بن حنبل، المحقق: شعیب األرنؤوط وآ  -41
الثانیة،   الطبعة:  الرسالة،  األجزاء:    1999  - ھـ    1420مؤسسة  عدد  موقع 50م،  الكتاب:  مصدر   ،

 اإلسالم.

المؤلف: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد  ،  الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار،  مصنف ابن أبي شیبة  -42
(المتوفى:   العبسي  خواستي  بن  عثمان  بن  إبراھیم  بن  محمد  بن  یوسف  ،  ھـ)235هللا  كمال  المحقق: 

 . 7عدد األجزاء: ، 1409الطبعة: األولى، ، الریاض - الناشر: مكتبة الرشد ، الحوت 

 محمد بن الحسین بن عمر الیمني، مضاھاة أمثال كلیلة ودمنة موافقا للمطبوع، المؤلف: أبو عبد هللا  -43
 . 1لبنان، تحقیق: د. محمد یوسف نجم، عدد األجزاء:   -دار النشر: دار الثقافة، بیروت 

عّمان (د.   -معالم الطریق في عمل الروح اإلسالمي: المؤلف د. عبد هللا مصطفى، الطبعة األولى  -44
 . 1993ن)، 

للطَّبرانِّي، المؤلف: سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني، الناشر: المكتب المعجم الصَّغیر    -45
م، تحقیق: محمد شكور محمود 1985  -ھـ  1405بیروت، عمان، الطبعة األولى،    - اإلسالمي، دار عمار  

 . 2الحاج أمیر، عدد األجزاء: 

 در الكتاب: مكتبة مشكاة اإلسالمیة.معجم القواعد العربیة، المؤلف: الشیخ عبد الغني الدقر، مص -46

الكویس   -47 الحمد  أبي  بن  أحمد  بن  بن محمود  أحمد  بن  یاسر  المؤلف:  واألدب،  الرقائق  موسوعة 
 . 1الحمداني، عدد األجزاء: 

الشحود   -48 نایف  بن  علي  وأعدّھا:  جمعھا  اإلسالمي،  الشعر  موسوعة 
.alwarraq.comhttp://www  :مع الكتاب: تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي، المحقق: 5، عدد األجزاء ،

الناشر: دار صادر   الطبعة:    -إحسان عباس،  الوراق،   1968  -  1بیروت،  الكتاب: موقع  م، مصدر 
العربي   التراث  إحیاء  دار  المعرفة    -الناشر:  دار  الناشر:  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقیق:    - بیروت، 

 . 1ھـ، عدد األجزاء:  1408روت، الطبعة األولى، بی

، شركة الفكر للتصمیم 1995نفحات الحیاة، المؤلف د. عبد هللا مصطفى، الطبعة األولى بغداد،    -49
 والطباعة المحدودة.

 

http://www.alwarraq.com/

