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  التصوف في اإلسالم والتحديات المعاصرة
 

Le soufisme en Islam et les défis contemporains  
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 التصوف في حياة األستاذ بديع الزمان سعيد النورسي
 

 بالعـدة العمـري. أ
 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 
 :الملخص

 ا دا بالادا الناظر في التراث الصوفي العربي القديم والحديث يجدد  حدافب بالمب دل الدأيل اولدوا ا ت
بالتصوف مل ا وم دب   عرفدو وودلو ا  بامتبدار ال التصدوف وااعدا  دايب فدي حيداو الندال  و ددفا للتاييدر 

 . واإلصبح
و ل امبم التصدوف ال عاصدريل الدأيل لدم يعرفدوا  ييدرا ياصدو فدي ال ادرا العربدي ا ودتاأ بددي  

ا  دأ  الخيصديو ال ا دورو اه و دو الز ال وعيد النوروي  فدالرد  ال اودلا الءدول ملدن جاندا  دل جواند
جانا التصوف في حياو ا وتاأ بدي  الز ال وعيد النوروي  ياصو وانل ماش في فترو مصيبو  درت  بادا 
ا  و اإلوب يو ت  ند  فيادا القدول ال عاديدو ل ودبم  دل اودقاا اليبفدو  و دل فدري تحدو  اودر  نحدو 

 .العل انيو  ونحو التبعيو ال القو للارا
الحديث مل  أا ال وءوع ه بد  ل تقديم ترج دو  دوجزو لادأا العلدم الصدوفي ال عاصدر  يدم واب  

 .الحديث مل   انو التصوف في مصر 
 

Summary: 
Al Arabi Sufi heritage in ancient and modern finds studded informing Ulloa, who was 

extremely interested in Sufism note and deed, knowledge and behaviour, as mysticism and 

reality in the lives of real people, and the object of change and reform.  

It is informing contemporary mysticism who did not know much especially in the Maghreb 

professor Bediuzzaman Said gull, I wanted to highlight the aspect of this character that is 

submerged by the mysticism in the life of Professor Bediuzzaman Said gull, especially as he 

lived in a difficult period experienced by the nation Managed by the Islamic forces opposed to 

Islam rout of succession, and the imposition of forced shift towards secularism, and some 

absolute subordination to the West.  

Before talking about this subject must submit a brief interpretation of this mystic contemporary 

science, and then talk about the place of mysticism in his day. 
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 :قدمةم
يعتبر بدي  الز ال وعيد النورودي احدد العل دال ال عاصدريل الدأيل ماخدوا فدي اوايدر م در الدولدو 

 .العي انيو  حيث ماصر ت الا ا مدال للقءال ملن  أ  الدولو
م فددي اريددو نددورل الوااعددو فددي جنددوا خددراي تر يددا 7111/  ددد 7913ولددد وددعيد النوروددي وددنو 
 .يو بورما ا ال ياليلالحاليو   ل ابويل اختارا في القر 

التحق بال تاتيا وال رافق التعلي يو ال وجدودو بالقريدو يددرل ويدتعلم  حيدث  دال يودتوما  د   دا 
 .يتلقا   ل ملم

يم بعد ألك امت د في التحصي  العل ي ملن نفول بعد ال ا توا  فاتيحل  واءدحن يتلقدن العلدم 
 .ير وحديث وفقل ونحو وملم  بم و ناق وغير بجاد  ويلتام  ا في باول ال تا ال توفرو لديل  ل تفو

 .ا تاز بالأ ال واوو الحافظو حتن يرول انل حفظ  ا يقرا  ل توعيل  تابا  ل ا اا  ال تا
تايددال لددل بفءدد  تحصدديلل العل ددي ال يجلددل ل نااخددو العل ددال و ندداظرتام حتددن ودد   بددل الددداني 

 .والقاصي
وان ا ملدن دراودو  تدا الرياءديا  والفلدك  ‘‘وال’’م وافر الن  دينو 7111/ د7374وفي ونو 

والفيزيال وال ي يال والجيولوجيا والفلوفو والتاريخ  وتع تق فياا الن درجدو ال التدف فدي بعءداا فود ي  دل 
 .ألك الوا  ببدي  الز ال امترافا  ل ا   العلم بأ ائل ومل ل واابمل الواو 

وما الدن الودلاال مبدد الح يدد اليداني م وافر الن اوتانبو  واددتم  خدر 7111/ د7391وفي ونو 
تددناي ب ا ددو نخددر ‘‘  دروددو الز ددرال’’إلنخددال جا عددو اوددب يو فددي خددراي ا ناءددو  االددق ملياددا اوددم 

 .حقائق اإلوبم  وتد ج فياا الدراوو الدينيو    العلوم ال ونيو الحدييو
و بليادو بالجدا   م ودافر الدن بدبد الخدام والتقدن بعل ائادا  والقدن يابد7177/ دد7391وفي ونو 

 .ا  و  دما فياا ال ول يل الن اليقظو والناوي    ا بيتل فياا ا راي ا  و ووب  مبجاا
وبعد ديو  الازاو ال عتديل الن اوتانبو   لم ينجوا  ل خرارو الفتل واهءارابا   حيث نفدي الدن 

ي  نفدا   واددد انتخددر  مددل فدد‘‘ رودائ  النددور‘‘مددتو ا ددا ل  ول ددل او مدز وجدد  ا ر ددل  حيدث التددف  عظددم 
 .اريق اهوتنواخ اليدو  بيل اوواا ال ل ويل والخباا ياصو

فدي ا يدر  دل . م7111وظ  ا وتاأ ودعيد النورودي ما فدا ملدن تدالليف رودائ  الندور حتدن ودنو 
: التي تءم اربد   ج ومدا  اواوديو  دي‘‘  ليا  روائ  النور’’ ائو وي ويل روالو ُج ع  تح  منوال 

 ...ال  توبا  د الل عا  د الخعاما ال ل ا  د 
 د 7311التحق ا وتاأ النوروي بالرفيق ا ملن في اليا ل والعخريل  ل ر ءال ال بارك ونو 

 (7.)م7111 ارل  93ال وافق لد 
   انو التصوف في مصر  
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ماصددر ا وددتاأ النوروددي الدولددو العي انيددو  حيددث  اندد  مباددو التصددوف بالدولددو مباددو وايدددو 
وتادور   دأ  العبادو  د  اتوداع راعدو ( 9)؛  ل الدولو نخال  في اجوال  خبعو بالنزمدو التصدوفيووادي و

 .الدولو التي اصبح وبايناا في يد و  بادئ الصوفيو
واددد ا توددا  خددايخ الصددوفيو   انددو اجت اميددو  ر واددو ونفددوأا وياودديا فعتدداه حتددن غددد  الدولددو 

 . ي اي اد فتنو او القءال ملن  عارءوتتوو  الن الخيخ االبو  نل يد ال وامدو ف
وا ير  ل ألك فقد اا د  الدولدو بتخد ي  فيدالق مود ريو تءدم اتبداع مددد  دل الادرق الصدوفيو  

 .حيث خار    أ  الفيالق في الحرا العال يو ا ولن  وحرا اهوتقب   خار و فعتالو
 لاا في اتجدا  واحدد  حيدث ول ل الخيل ال بحظ ال الارق الصوفيو في الدولو العي انيو ليو  

 ناا الارق ال االيو وال نحرفو التي حصر  اإلوبم في   اروا   حددو والفاظ ياصو وتعابير ه يفا اا 
 . يير  ل النال  فابتعد  بألك مل روح اإلوبم وناجل

و ل ي و فقد ن ا التصوف في الدولو العي انيو حتدن اءدحن دافعدا اجت اميدا ه ي  دل ان دار   لدأا 
م د  الدولو الن التعا    عل ب   حرص ومنايو  ياصو وال  وافاا ازال  أ  الارف  ال يحدد  اصحاا 
. الارق انفوام  فإل  م ايتدوا الولاو في وياوتاا الدايليو واليارجيو وجدوا    الدمم وال وداندو والرءدا

 .أ  الارقا ا اأا ايتلف  ال وااف فإل الق   وال صادرو   ا الوياوو ال تبعو ءد  
ويبصو القو  ال تاليير الارق الصوفيو في الجانا اهجت امي والوياوي  ال واءحا  نأ وهدو 
الدولو العي انيو  واد تاور  أا التاليير ب خار و اصحاا الارق في تقويدو خدو و الدولدو وتوودي  راعتادا  

حوار دور ا وه وديت ا  د  ءدعف ل ل تورا اليرافو واهنحرافا  العقديو الن بعي  أ  الارق ادتل الن ان
خرافاا ملن الوقوا  .الدولو العي انيو وا 

فددي تقلدديص دور ددا  بدد   -فددي ماددد الج اوريددو –واددد اوددا   اددوانيل الاددال الاددرق الصددوفيو 
تا يخددل احيانددا  ل ددل  ددأا لددم ي ندد   ددل ايددام بعءدداا فددي وجددل اتدداتورك و قاو ددو ُنظ ددل ال عاديددو للددديل 

 .اإلوب ي
 تاأ بدي  الز ال وعيد النورويالتصوف مند ا و

الوبا الأ  دماني الن ال تابو في  أا ال وءوع  و ال ا وتاأ ودعيد النورودي صدرتح ا يدر  دل 
 ددرو وفددي  واءدد   يتلفددو  ددل روددائلل بالنددل لدديل صددوفيا  بدد  ينفددي نفيددا اااعددا  ونددل خدديخ اريقددو  حيددث 

ن ددا انددا مددالم ديددل’’:يقددو  ويقددو  (. 3)‘‘الز ددال لدديل ز ددل اريقددوال ...انددا لوددُ  خدديخ اريقددو صددوفيو  وا 
 (. 4)‘‘ال  أا الز ال ز ال انقاأ اإلي ال’’:ايءا

 ؟فا  حقا ال ا وتاأ بدي  الز ال وعيد النوروي ليل صوفيا
الناظر فدي تفاصدي  حيداو ا ودتاأ النورودي وال دتفحص ل  لفاتدل ورودائلل يجدد ال ا  در بيدبف 

  د  أ  ال وحو مل اريق  تابو الروائ  اوه  حيث  زج  أا  حيث نجد  وحو صوفيو لخيصيتل  و و ي
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خددارا  و صددالحا  ه ن دداد نرا ددا اه لدددل ا دد   فياددا بدديل القلددا والعقدد   يددم ب ددا يوددتع لل  ددل ر ددوز وا 
 (.1)التصوف

و ل جاو ايرل فإل     ا ييااا بل تب أتل  ل فنول النصدح والتربيدو واإلرخداد ه ييدرج مدل 
 .التصوف

القصد  نل  و نفي  عنن اهنقااع لل ناج الصوفي الأ  ‘‘ بالنل ليل صوفيا’’ واد يح    ب ل
 .يصبح صاحبل  وتاراا فيل

ولقدد  اندد   نداك يبيددو موا دد  اواوديو خددار   فددي ت دويل  ددأ  ال وددحو الصدوفيو لدددل ا وددتاأ 
 .البنال النفوي للنوروي  وال حيا العائلي  والبيئو اهجت اميو: النوروي  و ي

ا وددتاأ النوروددي يجلددل الودداما  الاويلددو ياليددأ نفوددل فياددا با أ ددار ال دداليورو وا وراد فقددد  ددال 
  ا  ال ييلو بنفودل الدن امدالي الجبدا  يحاودا نفودل  ويراادا . التي تنوا الن  بار ا وليال وال رخديل

 . ربتل  ويتال   في يلقل
دا  ملدن اددر  بيدر  دل الز دد اءافو الن ال خيصيتل تالير   ييرا بال حيا العائلي  حيث  ال وال

 (. 1)والورع  و ال ا خ ا  بر  نتوبا الن احدل الارق الصوفيو
  ا  ال للبيئو اهجت اميو ا ير الواءح في ت ويل خيصيتل الصوفيو  حيث  ال اهنتواا فياا 

 .الن احدل الارق الصوفيو  و ا  ر ال اللوف
  اد اارت  و نفول بالنل ارتقن الدن رتبدو تل يدأ و ل ي و ي  ل الجزم بتصوف ا وتاأ النوروي  ب

رخدداد (1)القددر ل   (1)  ويح ددد او تعددالن ملددن توفيقددل الددن الج دد  بدديل الاريقددو والحقيقددو بفدديي القددر ل وا 
فدانظر الدن تب يدأ ’’:وي خف النقاا مل امبم التصوف الأيل وصلوا الدن رتبدو التل دأو ملدن القدر ل بقولدل

 (.1)‘‘  ال يبني والرفامي والخاأليالتنزي   ل ا وليال ا يا
  ناجل الصوفي

ال ا وتاأ وعيد النوروي  ل امبم التصوف   ا ودلف القدو   حيدث  دال  ناجدل   دناج  بدار 
ا وليال وال رخديل الأيل  م ملن ونل الرمي  ا و   ل ال ول يل  حيث  ال  ناجدل اائ دا ملدن ال دناج 

و دو  عرفدو او جد ت جبلدل  -ال اصو  العروج الن مدرش ال  داه  ’’:القر ني  واد صرتح  بيتنا ألك بقولل
 :اربعو –

 . نااج مل ال الصوفيو ال  ول ملن تز يو النفل والولوك اإلخرااي :أولها
 .  اريق مل ال ال بم ال بني ملن الحدوث واإل  ال :ثانيها
 !اا  وا و ام أ  اليبيو لي   صونو  ل الخب’’:يم يقو .  ولك الفبوفو :ثالثها
ال عراج القر ني الأ  يعلنل بببغتل ال عجدزو  فدب يوازيدل اريدق فدي اهودتقا و والخد و   : ااعراب

 (.71)‘‘فاو ااصر اريق واوءحل وااربل الن او واخ لل لبني اإلنوال  ونحل اد ايترنا  أا الاريق
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  وتصوفل في الارائق؛ تصوفل في الحقائق: وتصوف ا وتاأ النوروي ي  ل تقوي ل الن او يل
. وألك بامتبار ال ار ال الديل يبيو  و ي اإلوبم واإلي ال واإلحودال   دا جدال فدي حدديث جبريد  الاويد 

فاإلوددبم واإلي ددال  الووددائ  والارائددق بالنوددبو الددن اإلحوددال   ددول التصددوف فددي غاياتددل احوددانيا  وفددي 
 .ارائقل اوب يا اي انيا

 .ي في حقائقهتصوف األستاذ النورس :أوال
يعتبددر ا وددتاأ النوروددي  ددل ال تحققدديل الددأيل وددل وا بقلددوبام وارواحاددم بعددد ا تبيتنددوا بعقددولام  

 .وواروا الن ربام ب    ا  تا م  ل فء  وفتح
توجد تح  او ال التصوف ’’:واد  ال ا وتاأ النوروي فا ل دايق للحقيقو الصوفيو حيث يقو 

حلددوو نورانيددو  نخدداو ادودديو روحانيددو  حتددن ال  حققددي ا دد  الددأوق والاريقددو والوهيددو والوددير حقيقددو 
مبل وتدريل تلك الحقيقو القدويو  وبيتنو ا لنا ولأل و جزا م  وال خف اد الفوا اهف ا وفار في ايءاح وا 

 .‘‘...او مل الج ي  يير الجزال
 ـ حقيقة معرفة اهلل تعالى 1

 .نوروي اائ و ملن ال ناج القر ني  ا وبق القو  فإل  عرفو او تعالن مند ال
 : ا د اداو  أ  ال عرفو

ال اداو ال عرفو مند ا وتاأ النوروي  ي الروح والقلا  عا  وحيل اوترخد بدالقر ل ال دريم ودلك 
فخددرع بإرخدداد  ددل ألددك ا وددتاأ القدوددي بالوددلوك ’’:الددن حقائقددل بروحددل والبددل حيث اددا   عبددرا مددل وددير 

 دا  تبدُ  اه  دا ’’:انل  ا  تا  ينويل اه لي ول  عبترا مل أوادل وخداود  فقدا  وبيتل(. 77)‘‘بروحل والبل
وادا  (. 73)‘‘ دو ندوع تفودير خداود ت لدبعي اايدا  القر نيدو’’   ل ألك ال ينو  العربدي (79)‘‘خا د ُ 
ل  والقلا  ر و ا حد الص د  ل ل لل خعور احوال ب دا تجلدن فيدل  ومبادو  فتونيدو ب دا ت يد  فيد’’:ايءا

 (. 74)‘‘يبفا لوائر ال بيا
وباأا يتءح ال اداو ال عرفو مند ا وتاأ النوروي  ي الروح والقلا  عا  ا ا العقد  فإندل يصدلح 

 . ال ي ول  بتدا الاريق  ي ب بدت لل  ل اليءوع لولاال الروح
 

 : ب ـ مراتب هذه المعرفة
اود   وا ودتاأ النورودي يقدرر فدي  راتا  عرفدو او تعدالن الأوايدو  دي التوحيدد الحءدور  الخد

 :روائلل ال التوحيد توحيدال
 .د توحيد ما ي ي  ل تداي  الءبه  في اف ار صاحبل

ييبتل ... و او وحد  لل ال لك  ولل ال ول لل    خيل’’:يقو  ا وتاأ النوروي. د توحيد حقيقي
فددإأا تحقددق باددأا التوحيددد (. 71)‘‘دايباتددا حءددوريا  وه ي  ددل تددداي  الءددبلو وا و ددام فددي  ددأا التوحيدد
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ورال ال وجودا   لادا ءدبه ه تودتحق صدفو الوجدود ‘‘ واجا الوجود’’الخاود  انحصر نظر  في وجود 
وه ي ول  أا اه  يدص اليدواص . وتءالل  في نظر  ال   نا  ال يلواا ‘‘ واجا الوجود’’ملياا حيا  

 ودباا ال اديدو و دل الدأيل ادد ااعدوا صدبتام ب دا ودول ولل تجرديل  ل ا مند حاه  اهوتاراق ال الق 
 (.71)او  ل ال   نا  وا خيال

واددد بدديتل ا وددتاأ النوروددي الفددرق بدديل ا وليددال والفبوددفو فددي ال ددبم ملددن  ددأ  الحقددائق   ددا 
 (:71)يلي

. اه  دو د ا وليال الصوفيو توجاوا الن او تعالن وحد  ب ليتام فلم تعد اودرار م تدرل فدي الوجدود
ا ا الفبوفو فقد توجاوا ب ليتام الن ال ادو وصدرفوا  د  تف يدر م فيادا وصداروا ه يدرول غير دا فادابوا مدل 

 .ا لو يو  يم ازدادوا جاالو حيل تو  وا ا تزاج ا لو يو بتلك ال ادو
ل دادو لدم د ا وليال الصوفيو لم تخا د ارواحام اه الحق  ا ا ال اديول فإل بدواانام العالقدو فدي ا

 .تر اه وحدو ال ادو ال وجودو
 .د  ولك ا وليال الصوفيو  ولك أواي بين ا  ولك الفبوفو ال ادييل مقلي

د نظر ا وليال الصوفيو الن ال يلواا  تاب  ل عرفو باو تعالن  وفرع يانو  منادا  ا دا ال داديول 
 .فإل نظر م الن ال يلواا  اص   واد حصروا فياا ألك النظر

 . ا وليال الصوفيو يعبدول او تعالن ويوتاراول في  حبتل  وال اديول يعبدول انفوام و وا مد 
 : ج ـ التعبير عن هذه المعرفة

دد  الصددوفيو الددأيل  ج دد  ملدديام  يقددرا ا وددتاأ النوروددي بالنددل اددد جددرل مليددل  ددا جددرل ملددن ُ  ت
ه تظنل انتي بايتيار  اخد ل  مليدك مبدارو  و أا’’:الواردا  ال عبرو مل الحقائق  ل غير ارادو  نام فيقو 

واد صرح بيد   دأا  بدار (. 71)‘‘ أ  الروالو  اأ  أ  الروالو   ال ا  ُفجائيو    نفوي في وا   د ش
 .ال تصوفو

واد  ال ا وتاأ النوروي حين ا يعبر مل حقيقدو  دل الحقدائق التدي يخداد ا بدالر ز او اإلخدارو  
فو يدرك اخارو ر ز   و ل لم ي ل ا ب لألك فالر ز ي فيل   ونو وول فام ف ل  ال  ل الراوييل في ال عر 

ا اءدد   ل ددو ملددن  ددا ه ي  ددل لددي التعبيددر منددل  ل ياددار والتددأ ير ه و ييددرا  دد’’:يقددو  النوروددي. الجا دد 
و و باأا يخير الن تراياتل الف ريو وفيوءاتل القلبيو بالدق العبارا  وااصدر الج د  التدي ه (. 71)‘‘للدهلو

 (.91)‘‘يفا اا اه  و  لأا فقد ه يدرك او ا  ناا د اه بعد جاد جايد د اه الراويول في العلم
 
 ـ حقيقة معرفة محمد رسول اهلل 2

يرل ا وتاأ النوروي نور النبي صلن او مليل وولم غا را لل ول  ويرل يلدق ا فدبك  دل اجد  
 ح د صلن او مليل وولم  و و ه ي تفي  بالنظر الن  وجد  صلن او مليل وولم ال بير الأ   وداحتل 
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ي  ددد  تودددبيحو ودددبتحاا ال دددول ف انددد  بلودددال بددد  يدددرا  فددد(. 97)ا ري و حرابدددل   دددو و نبدددر  ال ديندددو
 (.99) ح د ا

ندرل فدي ’’ويرل ا ودتاأ النورودي انندا حديل ه نوتءديل بندور رودو  او صدلن او مليدل وودلم
ادندن وايودر ...وندرل اإلنودال ادد صدار بعجدز ... ونرل جا دداتاا جندائز د اخدو... ال ائنا   الت ا م و يتا
خدريعتل  الدن ال ائندا   وفي دائدرو فانظر اال بنور   وب رصاد دينل ’’:ويقو (. 93)‘‘ ل ج ي  الحيوانا 

اد تبد  خد   العدالم فتحدوت  بيد  ال دالتم الع دو يت  ودجد الدأ ر والف در و جلدل الجأبدو !  يف ترا ا؟ انظر
يوانا...والخ ر ول وتحو  أوو الحياو  ناا  ا يتام البا ...وتحو  ا مدال ا جانا  ل ال وجودا  احبابا وا 

 (.94)‘‘ال خت ول  أا ريل في توبيحاتام
 ـ حقيقة معرفة الكائنات 3

يددرل ا وددتاأ النوروددي ال العددارفيل وحددد م يخددادول حوددل ال ائنددا    ناددا  رايددا اودد ال ا ز   
ويتحدددث مددل الج ددا  الحددزيل فددي يددد ال ائنددا  (. 91)‘‘ا يددر الاددافليل ه يدددرك حوددل الحاديددا ’’:فيقددو 

 (.91)وجوا وجود أ  الج ا  ال جرد ال نع ل ال ر ز الن
 ـ حقيقة معرفة اإلنسان 4

وا وددتاأ النوروددي يددرل ال اإلنوددال فددي .  عرفددو اإلنوددال  ددي  يددر ال عددارف فددي  ندداز  التدددلي
د بوجايل وجل ناظر الن الحق وبحانل لل اي و ماليو غاليو  ووجل ناظر الن اليلدق ه اي دو : ت وينل  زوت

اإلنودال ل وندل اج د  وابددع ’’:يرل ال اإلنوال ي رو في خجرو ال ول  حيث يقدو و (. 91)لل لفنائل وزوالل
 (.91)‘‘ال صنوما  فاو الي رو الخعوريو لخجرو الٍيلقو

 ـ مانع المعرفة 5

ال وجود ! وااوفا ‘‘ ا  وا ’’:بيتل ا وتاأ النوروي ال  ان  ال عرفو  و وجود النفل  حيث اا 
 ياددا  ولددو بقدي  ددل الوجددود  قدددار جندداح الددأباا يصددير حجابددا ي ندد  الدنفل م ددن فددي ميناددا  بدد  مدديُل م

ر يتاا خد ل  الحقيقدو  فقدد خدا دُ  ال الدنفل بودبا الوجدود تدرل ملدن صديرو صدايرو فدي العدو مظي دو 
وجالادا ناخدم  دل ر يتادا ...  رصوصو   ل البرا يل القااعو ءدعفا وريداوو فتن در وجدود القلعدو بت ا ادا

 (.91)‘‘لوجود ا
 تصوف األستاذ النورسي في طرائقه :ثانيا

يعدرتف ا وددتاأ النوروددي الاريقددو بالناددا  عرفددو الحقدائق اإلي انيددو وتددأوااا بالحددا  والخدداود الددأ  
ال ’’:يدم يبديل  ددف الاريقدو وغايتادا فيقدو  ا ودتاأ النورودي. يو و بصاحبل الدن درجدو ال  دا  البخدر 

و والقر نيو  ونيلادا مبدر الودير والودلوك الروحدي فدي ظد  غايو الاريقو و دفاا  و  عرفو الحقائق اإلي اني
ال عددراج ا ح ددد  وتحدد  رايتددل  بياددوا  القلددا وصددوه الددن حالددو وجدانيددو وأوايددو ب ددا يخددبل الخدداود  

 (.31)‘‘فالاريقو والتصوف ورت انواني رفي   و  ا  بخر  وام
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و دال  عجبدا . اج القر نديواد ودلك ا ودتاأ النورودي اريدق الحقيقدو الخدرميو ال ودندو الدن ال دن
باإل ددام الازالددي وا يالددل  بيددد انددل يددرل ال ظددروف مصددر  تجعدد  التصددوف مدداجزا مددل الواددوف ا ددام التيددار 
ال خ ك في اإلوبم؛  نل يعت د ملن التجربو الأاتيو في ادراك الحقائق  وه يعت د ملدن البدرا يل ال ناقيدو 

 . أا العصروالحجج العقليو وا دلو العل يو التي  ي صفو 
 :و ناج ا وتاأ النوروي في ارائقل يقوم ملن

 ـ اإلرادة والنية 1
اإلرادو والنيو  ي  بتدا    اريق بحيث ه يصح ل نوال وير الن الحقائق اه بعدد اح دام النيدو  

  ال النيو ا وير مجيا تقلا بياصيتاا العادا  الترابيو والحر ا’’:وفي  أا الصدد يقو  ا وتاأ النوروي
فالنيدددو روح  وروحادددا اإليدددبص  فدددب يدددبص اه ’’:ويقدددو  ايءدددا(. 37)‘‘الر ليدددو الدددن جدددو ر العبدددادو

 (.39)‘‘م    يير في ز ال الي ...باإليبص  وي  ل بالنيو
ألك يير للدأيل يريددول وجادل واولئدك  دم } :وا ص  في تصحيح اإلرادو وتعييل النيو اولل تعالن

 (.34)‘‘...ان ا ا م ا  بالنيا ’’: مليل وولمواولل صلن او(. 33){ال فلحول
 ـ القيام بحق البدن مع الروح 2

رب ا يظل البعي ال اريق التصوف يوتدمي ا  ا  البدل  ج   ور الدنفل  و دأا  يدالف ل دا 
 .مليل ا وليال وال رخديل ادي ا وحدييا

فدإأا :فقالد . ت ل ديل خديئا ه: اني راي  نفوي  ارورو ب حاوناا  فقل ُ ’’:يقو  ا وتاأ النوروي
ه بددت ال ه ت دوني ااد   دل الدأباا  فدإل خدئ  خدا دا فدانظر  الدن : ه ا تم ب ا ليل لي  ل البدل  فقلد ُ 

 أا الأباا  يف ينظف جناحيل برجليل وي وح مينيل وراول بيديل  وبحال  دل الا دل  دأا وصدير  اودتاأا 
 .ي صلن او مليل واصحابل مليام الرءوالو أا  ا مليل ونو النب(. 31)‘‘لي وافحم بل نفوي

 
 ـ استعمال العقل مع القلب 3

ه يقنددد  وه ي تفدددي بالحر دددو القلبيدددو وحدددد ا  دددال ير ا ددد  ’’:يقدددرر ا ودددتاأ النورودددي  دددأا بقولدددل
 (.31)‘‘اراد ال يقتد  ببعي مظ ال ا   الحقيقو ال توجايل الن الحقيقو بالعق  والقلا...الاريقو

 رائق وشيوخهاـ االتصال بالط 4
اتص  ا وتاأ النوروي  ل حيث اإلوناد الن الاريقو النقخبنديو  و ي اريقو تربي اتباماا ملن 

و دردا (.  د117  )ا يبق وااداا  ل لت انجأابل الروحي  ال الن اوتاأ الاريقو القادريو الخيخ ال يبني 
 :ألك اهنجأاا الن ا  ور ااتيو

 .الن ال عرفو والحقيقو  و و  ا ياوا  النورويد توجيل الخيخ ال يبني 
 .د اهنجأاا الروحي الياص للنوروي نحو الخيخ ال يبني
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 .د خدتو الخيخ ال يبني في الحق ومدم  باهتل باليلق  و ا  ا يوتاويل النوروي
ث وملن الرغم  ل انني  نتودا الدن الاريقدو النقخدبنديو بديب’’:يقو  ا وتاأ النوروي  قررا  أا

  ا  دال ا ودتاأ (. 31)‘‘...جاا  فإل  حبو الاريقو القادريو و خرباا يجر  فيَّ ُحْ ُ ُل دول ايتيار  نتي
ااوم باو  ال ارودخ درل ايأتدل  ’’:النوروي ه ينون اير والدتل نوريو في تربيتل  حيث  ال يقو  مناا

حتن اوتقر  في ام اق فارتي  ال عنويو  رح اا او ودروواا و النل يتجدد مليت  ان ا  و تلقينا  والدتي
 (. 31)‘‘واصبح   البأور في جود   في غءول م ر  الأ  ينا ز الي انيل

 ـ قواعد الطريقة وأصولها 5
 :يوءح ا وتاأ النوروي اوامد الاريقو واصولاا   ا يلي

وو ’’:ألدك ا د اتبداع اريدق القدر ل ال دريم ب دا ورد فيدل  حيدث  دال  رخدد  واودتاأ   يقدو   بيتندا
 أا الاريق ملن ’’:ويقو  في  وء   ير(. 31)‘‘الح د  ال القر ل  و  رخد  واوتاأ  في  أا الاريق

 (. 41)‘‘ناج القر ل
ا د اتبدداع الودنو النبويددو  حيدث يعتبر ددا ال د  اريددق  وصدلو الددن  رتبدو الوهيددو  دل بدديل ج يدد  

تبدداع الوددنو النبويددو  ددي اريددق الوهيددو ال بددرل  . الاددرق و ددو اريددق وريددو النبددوو  ددل الصددحابو والوددلف وا 
فددب بدددت ال وددنو  ددأا النبددي ال ددريم صددلن او مليددل ووددلم ’’:يقددو  ا وددتاأ النوروددي  قددررا  ددأا. الصددالح

وحر اتل  دي افءد  ن دوأج ل اتددال وا  د   رخدد ل تبداع والودلوك واح دم دودتور  وامظدم ادانول  يتتيدأ  
  (.47)‘‘ال ولم اواوا في تنظيم حياتل

 .ج  د اإليبص؛ اأ  و الاريق الوحيد لليبص  ل الخرك اليفي
والأيل يتوجاول الدن  عرفدو او تعدالن مدل ...د د ال حبو  حيث تخ   ا ءن اوو في تلك الارق

اريق ال حبو ه يصاول الن اهمتراءا  ويجاوزول وريعا العقبا  والخباا   وينقأول انفوام بواولو  
 (.49)ا و ام  حتن لو اجت   مليام  هف خياايل ا ريويحصنوناا  ل الظنول و 

ويجدا مدددم  االبدو بي ددرا  ا م دا  ا يرويددو ... دد د الددنيا  ددي دار الع د   وليودد  دار الجدزال
وجزائاددا فددي  ددأ  الدددنيا  ولددو امايدد  يجددا ايددأ ا وابولاددا  ددل يددد الددرا وددبحانل بفددرح  خددوا بددالحزل  

 (.  43...)ور يالصيلوورور   زوج با ون  وليل بفرح وور 
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 ـ أوصاف السالك في الطريق 6
و دأا . اريدق العجدز  والفقدر  والخدفقو  والتف در: يت ول الاريدق الندور   دل اربد  يادوا   و دي

الاريق اصيرا و  نا للولوك الن او تعالن  و و اريق ييتلف مل  والك ا د  التصدوف  فادو   دا يقدو  
 (.44)‘‘ير   ا  و اريقو صوفيوحقيقو خرميو ا ’’:ا وتاأ النوروي

و ددو اريددق يوصدد  الددن او تعددالن  اأ  ددو يوصدد  الددن ال حبوبيددو باريددق : ا د وصددف العجددز
 (.41){فب تز وا انفو م}:و وتند ألك  و القر ل ال ريم  حيث يقو  او مز وج (. 41)العبوديو

د ألدك  دل القددر ل و ودتن(. 41)‘‘الددرح ل’’و ددو اريدق يوصد  الدن اودم او : ا د وصدف الفقدر
ا  انوا م واا  انفودام انادا فقيدرو (. 41){وه ت ونوا  الأيل نووا او فالنوا م انفوام}:ال ريم اولل تعالن

 .وماجزو فتو  وا فياا الانن والقدرو
و و اريق  وص  الن او مز وج  اه انل انفدأ  ندل فدي الودير واوود   ندل : ج د وصف الخفقو
ارح دوا  دل فدي ’’:واد ادا  النبدي صدلن او مليدل وودلم(. 41)‘‘الرحيم’’م او  دل؛ اأ  و يوص  الن او

 ا اصابك  دل حودنو ف دل }:و وتند   ل القر ل ال ريم اولل تعالن(. 11)‘‘ا ري يرح  م  ل في الو ال
 (.17){او و ا اصابك  ل ويئو ف ل نفوك

و وتند   دل القدر ل (. 19)‘‘ يمالح’’ و و اريق يوص  الوالك الن اوم او : د د وصف التف ر
ا  ال تز يو النفل في  عرفو ال مد اا فدي وجود دا (. 13){   خيل  الك اه وجال}:ال ريم اولل تعالن

الأيل يأ رول او ايا ا واعودا وملن جنوبام ويتف رول في }:ويقو  او تعالن ايءا.  ووجود ا في مد اا
 (.14){ابيلق الو وا  وا ري ربنا  ا يلق   أا با

وينبل ا وتاأ النوروي ال ال قصود بالعجز والفقر والتقصدير  ان دا  دو اظادار ألدك  لدل ا دام او 
 .تعالن  وليل ا ام النال

 ـ أوراد الطريقة وأذكارها 7
اوراد  أا الاريق القصدير واأ دار   حصدورو فدي اتبداع الودنو النبويدو والع د  بدالفرائي  ه وديت ا 

ا د  ’’:يقدو  ا ودتاأ النورودي(. 11)ا  ا ر دال  والع د  با أ دار مقبادا  وتدرك ال بدارااا و الصبو بامتدد
الاريقو واصحاا الحقيقو  ل ا تقد وا في  ول ام وارتقوا في  عدارجام وجددوا انفودام  نجدأبيل ا يدر الدن 

 (.11)‘‘الحقائق الخرميو
 ـ أفعال الطريقة 8

ل او }:عالن  د افعا  الاريقو  و  جا دو النفل  لقولل ت والأيل جا ددوا فيندا لناددينام ودبلنا وا 
 (.11){ل   ال حونيل

واءارتل نفول ا  ارو بخ و اا وخبااتاا ’’:اا  ا وتاأ النوروي واصفا وير  في  جا دو نفول
 (.11)‘‘الن ال جا دو ال عنويو والعل يو
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 :الخاتمة
فدي الاريقدو والحقيقدو  ي تداز   دناج واءدح صداحا النورودي ا ودتاأ ال بياندل ودبق   دا يوتخف

فادو يدرل . بالوير في رحاا القر ل ال ريم والونو النبويو  فاي اوودل التدي اودت د  نادا  ناجدل الصدوفي
 .ال  نتان التصوف ه يقوم اه باهمتقاد الصحيح بالحقائق اإلي انيو والع   التام بالفرائي

 :الهوامش
 .1-9:ال النورويل حا   ل حياو و يار بدي  الز : ينظر( 7)
وادد تعدزز  ‘‘ ادبدالي’’مبادو اويدو بالخديخ الصدوفي(  دد191-111:مي ال بدل اراادر )ربا    ول الدولو ( 9)

تداريخ :ينظدر.  أ  العباو بزواج مي ال  ل بن  الخيخ الأ  اوند لل وظيفو القءال واإلفتال في بدايو ماد الدولدو
 .77:وبايل    مي ال للقر اني

 .11:توبا  للنورويال  :ينظر( 3)
 .913:ال بحق للنوروي:ينظر( 4)
يرجد  .... الخد ل  العنددليا  الدوردو: اودتيدم النورودي  ييدرا  دل الر دوز ال خداورو فدي التدراث الصدوفي  يد ( 1)

 .الن روائلل
 .733:ال بحق للنوروي:ينظر( 1)
 .31:ال ينو  العربي النور :ينظر( 1)
 .37:ال رج  نفول: ينظر( 1)
 .917:ال رج  نفول: ظرين( 1)

 .794-1/799:صيق  اإلوبم: ينظر( 71)

 .31:ال ينو  العربي النور :ينظر( 77)

 .714:ال رج  نفول: ينظر( 79)

 .34:ال رج  نفول: ينظر( 73)

 .311:ال رج  نفول: ينظر( 74)

 .41:ال رج  نفول: ينظر( 71)

 .111:ال  توبا : ينظر( 71)

 .433-439:ور ال ينو  العربي الن:ينظر( 71)
 .31:ال رج  نفول: ينظر( 71)  (71)

 .39:ال رج  نفول: ينظر( 91)
 .11:ال رج  نفول:ينظر( 97)

 .31:ال رج  نفول: ينظر( 99)

 .11:ال رج  نفول: ينظر( 93)
 .11:ال رج  نفول: ينظر( 94)
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 .13:ال رج  نفول: ينظر( 91)
 .41:ال رج  نفول: ينظر( 91)
 .319:ال رج  نفول: ينظر( 91)
 .11:ال رج  نفول: ينظر( 91)
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