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مقدمة الطبعة الثانية
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممدد
أرشف املرسلني ،وعىل من تبعه بإحسان من اآلل والصحب أمجعني ،وعىل من سار عىل
النهج واقتفى األثر إىل يوم الدين.
َم
ددل َل َمَ َيددتمه مدن استحسدان
فبعد صدور الطبعة األوىل من هذا الكتداب ،ونردر لا ل َ
نفوس أويل األلباب والتذكار ،ومن قبول واسد لددأ أويل األفةددة واألبصدار ،ومدن
اهتلم كبري لدأ أهل االختصاص واالستبصار ،هاهي الطبعة الثانية أقدمها بعدد نفدا
الطبعة األوىل -بحمد اهلل ،-آمال أن ترف الغيدوم وتييدل الادباب عدن فَده الَلدوب
وطريق السري والسلوك إىل اهلل عي وجل.
فَد توارث عند عللء األمة منذ صدر اإلسالم وصار عرف لا فيهم بأن «التصوف» هو
العلم املتخصص التيكية والسري والسلوك؛ قال ابدن الَديم املددار

«التصدوف

زاوية من زوايا السلوك احلَيَي وتيكية النفس وهتدذيبها ،لتسدتعد لسدريها إىل صدحبة
الرفيق األعىل» ،كل تبوأ التصوف مكانة هامة وأساسية داخل احلَل اإلسالمي ،وأخدذ
من املسلمني ،منذ الَرون اخلرية الثالثة األوىل ،اهتلم لا ملحوظ لا وجهد لا كبري لا ،وهو عند
أهله  -عللئهم وعامتهم والَائمني به -من أرف العلوم وأدقها ،ومن أخدص املعدارف
ٍ
معِّبة عدن حَيَتده ك «مندازل
وأرشفها .وقد س ّمي هذا النهج عند السلف بتسميات ر
السائرين» ،و«مدار السالكني» ،و«قوت الَلوب» ،و«فَه الَلوب» ،و«علم السلوك»
و«علم التيكية» و«الرتبية الروحية» و«الربانية» وغريها ...وس ّمي أهله ،كل عند الفَيده
األصويل الشاطبي ،بد «أرباب السلوك» و«أرباب الرتبية» وغريها ...كل و ّقد اإلمدام

الشاطبي عن رب العاملني شهادته عن الصوفية بَوله املوافَات «الصوفية باتفاق
أهل السنة هم صفوة اهلل من اخلليَة».

اتلصوف بني املدارسة واملمارسة
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فالتصوف هبذا املعنى كان زمن النبوة متألَا ال اسم له ،و لك من خالل ما كان عليده
الرسول ﷺ من سدمو روحدي ،وتيكيدة لصدحابته رضدوان اهلل علديهم ...،بدل إن معدا
ٍ
وتطهدري
التصوف كانت متألَة حياة الصحابة الكدرام والتدابعني؛ مدن إعدل ٍر للَلدوب،
ٍ
ٍ
ٍ
مددل هدو
للنفوس،
وهتذيب للجوارح ،وحتلية باألخالق ،وتيكية لألعدلل ،إىل غدري لدك ّ
مس ّطر دين اهلل ...،ومل يكن هلذا العمل الربا أي مصطلح يمييه ،...وما لبث أن قامدت
طائفة من خرية األمة فاهتمدت بعلدوم الددين ووضدعت هلدا مصدطلحات تصدون الددين
وحتفره؛ كعلوم احلديث والفَه واألصول والتفسدري واللغدةَ ،...م
ومدن اهدتلمهم بَدسدية
املعا الروحية وضعوا هلا كذلك قواعد وضوابط ،واصطلحوا عليها بد «التصوف».
وتأيت هذه الطبعة الثانية املييدة واملنَحة ،ر ّدا عىل من محل املتشابه من كالم الصوفية
عىل الفهم اخلاطئ ،ورمى هذا العلم التيكوي األثيل ،بأحكام مس َبددَة ،وبغري تبصددر،
بعيد لا عن التصور الرشعي واإلدراك العلمي.
كل تأيت استةنافا ملا بددأناه مدن حماولدة تصدحيح بعده الفهدوم املغلوطدة حدول
التصوف ،متَيدين بل يتطلبه البحث العلمي النييه من جترد ومصداقية ،وبني ما ينبغدي
االلتيام به من املحافرة عىل اخلصوصية واملذهبية التي توافَت عليها األمة منذ ما يييد
عىل اثني عرش قرنا.
يوجه هبذا العمل إليه ،وأن هيدي به ،وأن يرشح به الصدور ،وينري به
واهلل أسأل أن ر
العَول ،إنه نعم املوىل ونعم املجيب.

﴿      

( ﴾      سورة هود ،اآلية .)88
د .إسلعيل رايض

