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 ١...هل هناك تصوف سىن نرجوا توضيح ذلك ؟؟؟/ س 

احلمد هللا الذى أكرمنا حببيبه ومصطفاه وجعله أسوة طيبة وقدوةََ حسنة           ،  بسم اهللا الرمحن الرحيم     
فريزقنا جواره ىف اجلنـة إن  لنا ىف الدنيا وشفيعاََ لنا يوم نلقاه ونسأله عز وجل أن يتم علينا النعمة          

الذى نزهه مواله عـن الـذنوب والعيـوب     السالم على احلبيب احملبوب  والصالة و ... شاء اهللا   
وسقاه من لدنه طهور املشروب وجعله صلى اهللا عليه وسلم فاحتا وخامتا وهاديا إىل احلـق وإىل                  

 وعلى  الطريق املستقيم واخللق الكرمي الذى وصفه ربه بأنه باملؤمنني رءوف ورحيم صلى اهللا عليه             
املباركني وكل من إهتدى ديه إىل يوم الدين وعلينا معهم أمجعني آمني آمني             آله الطيبني وصحابته    

 إخواىن وأحباىب بارك اهللا فيكم أمجعني، يا رب العاملني 
قبل صالة العشاء طلب مىن بعض األخوه األفاضل وقالوا أم مسعوا ورأوا حديثاََ يتكلم صـاحبه                

 يد توضيح هذا ؟ التصـوف ىف احلقيقـة        عن التصوف السىن فيقولون هل هناك تصوف سىن نر        
وجلية األمر باختصار شديد هو العلم أوالََ بشرع اهللا مث العمل وفق األسوة الطيبه سيدنا رسـول                 

علم مث  {فإذا علم اإلنسان مث عمل مبا علم ورثه اهللا علم ما مل يكن يعلم                اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
الذى نصبه اهللا جلميع األنام وهو احلبيـب املصـطفى          عمل والعمل إقتداء وإقتفاء وتأسى باإلمام       

ولذلك فإن ج األئمة املعتمدين ىف طريق اهللا سيدى عبد القادر           }عليه أفضل الصالة وأمت السالم    
اجليالىن وسيدى أمحد الرفاعى وسيدى عبد الرحيم القنائى وسيدى أمحد البدوى وسيدى إبراهيم             

دى أبو العباس املرسى كل هؤالء األئمة الكبار ومـن          الدسوقى وسيدى أبو احلسن الشاذىل وسي     
 ...كان هلم طريقة ىف جهاد أنفسهم وطريقة ىف تربية أبنائهم وأحبام على شاكلتهم 

مـن فقـه    وثانياََ يتعلم شـرع اهللا      ... ىف تربية أنفسهم كان الواحد منهم أوالََ حيفظ كتاب اهللا           
مالت واألخالق اإلسالمية وبعد ذلك يتفرغ للعمل       وأحكام الصالة والصياموالزكاة واحلج واملعا    

مبا علم فكان يدخل ىف خلوه كى يطبق العلم ولكى يصحح العمل وكان يبحث لنفسه عن إمـام               
علم وعمل وبعد أن علم وعمل جاءه الفتح من عند اهللا بالعلم اللـدىن              ... سبقه ىف هذا امليدان     

 وأفعاله وأحوالـه أو     أقوالههبه اهللا التوفيق ىف كل       و أوالفراسة الىت يعرف ا ما ىف صدور الناسأو       
وهبه اهللا إ طاعة املبعدين والضالني له ويستطيع أن يأخذ الواحد منهم ويدخله اىل طريق اهللا عـز                  

ويذهب هلم خيضعون له على الفور       وجل أو وهبه اهللا التأليف بني القلوب عندما يرى املتشاحنني         
 الربكة فالشراب الذى يشربه يبارك اهللا فيه والشـيئ الـذى            ويصطلحون ىف احلال أو وهبه اهللا     
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يلمسه يبارك فيه اهللا والشيئ الذى يلبسه يبارك فيه اهللا وما على شاكلة ذلك مـن الفتوحـات                  
 ...والكرامات

وعندما يرى الناس مثاره يقولون أن هذا الرجل قد طبق العلم وصحح العمل وأريد أن أتعلم منه                 
... ملاذا يقتدون ـم؟؟؟   ..إليه وهذا هو السر ىف إقيداء الناس بالصاحلني         لكى أصل إىل ما وصل      

مثل أى مهنة   ..... فرييدون أن يعلموا الكيفية الىي ا يفتح اهللا عليهم          رأوا أن اهللا قد فتح عليهم       
نعم يستطيع ولكنه سـيكون     ... هل يوجد من يستطيع أن يتعلم حرفة مبفرده ؟؟؟        ..... أو حرفة   

ا إذا أراد أن يتعلم مهنة يتقنها ويصبح ماهر وجمود فيها يبحث عن واحد سبقه مشهور      عشوائى أم 
افتح دكان مثلى   وإذا أمت التعليم يقول له معلمه لقد إنتهيت إذهب و         ... ىف هذه املهنة ليتعلم منه      

 هـو   وهذا{ومارس املهنة كما أمارسها ألنك تعلمت اهلنة وأصوهلا من اخلبري ا والعارف بشأا              
 .... }منهج الصوفية أمجعني السابقني واملعاصرين والالحقني

طريقتنا هذه مبنية على    {وقد قال    أول من قعد قواعد الصوفيه     كان واإلمام اجلنيد رضى اهللا عنه    
 رسول اهللا صلى اهللا عليـه       ويطالع حديث ) أى القرآن (الكتاب والسنه فكل من مل يقرأ الكتاب        

 ...وقد مشوا مجيعاََ على هذا املنهاج }ذا األمر فليس له نصيب ىف هوسلم
قد مسع عن إمام بلدة كذا أنه إشتهر عنه أنـه رجـل             فاإلمام أىب اليزيد البسطامى رضى اهللا عنة        

صاحل فقال ألحد أحبابه هيا بنا نزور هذا الرجل الصاحل وعندما دخل املسجد مل يكـن اإلمـام                  
وهـى  (لس ىف القبله فاجته إليها فوجد فيهـا خنامـة           موجودفسأل أين جيلس ؟؟؟ فقالوا له أنه جي       

وعندما وجد هذه النخامة قال لصـاحبه    )ع من األنف إىل الفم ويتفله اإلنسان      جالترجيع الذى ير  
فكيف يأمتنه اهللا    إذا كان هذا الرجل غري مأمون على شرع اهللا           { فقال  ...هيا نرجع فقال ملاذا؟؟   

فشرط الوىل أن يكون عاملاََ عامالََ وهذا الشـرط           . مقابلته   الحاجة لنا بلقائه وال   }  واليته على  
السابقني والالحقني وأحرص ما يكون هؤالء الفوم على فرائض اهللا وذلك           متوفر ىف كل الصاحلني     

 قال لسيدنا عبد اهللا ابن مسعود رضى اهللا عنه عندما سأله             صلى اهللا عليه وسلم    ألن حضرة النىب  
 ... قال الصالة لوقتها ...  يا رسول اهللا ما أحب األعمال إىل اهللا: 
ويقول إن الصالة ممدوده فلنصلها عنـدما  فهل يوجد واحد من األولياء جيلس أثناء آذان الظهر        {

إن فعل هذا يعد والية شيطانيه اال إذا كان هناك قضية ضروريه تستوجب عـدم               } يقترب العصر 
 كى ال تتدخل فيها الشياطني واألشرار فهى أعـذار          اإلنتظار وال بد من اإلنتهاء منها قبل الصاله       

شرعيه مثال على ذلك أنه يصلح متخاصمني ولو ترك جملس الصلح وقـاموا إىل الصـاله فلـن       
وهو هنا له نية وطويه خالصة يعلمها رب الربيه         جيتمعوا ثانية فيمكث إىل أن ينتهى جملس الصلح         
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 أثناء اآلذان وال يلىب داعى اهللا وذلك ألم         عز وجل لكن ال جتد واحد من الصاحلني جيلس خاىل         
 .... }يا قومنا أجيبوا داعى اهللا{هم الذين يقولون لكل الناس 

بلغ ) فهذا واحدٌ منهم إمسه الشيخ خريى النساج رضى اهللا عنه         (بل إن احلرص قد بلغ م مبلغه        
وت عند قبض روحـه     والصاحلني منهم من يرى ملك امل     {منه احلرص أنه عندما جائه ملك املوت        

ومنهم من يرى رسل اهللا الذين جائوا إليه إلستقباله ومنهم من يعلم امليعاد قبلها بأسبوع ومنـهم                 
دخل عليـه   } من يعلم قبلها بشهر ومنهم من يعلم قبلها بدهرعلى حسب يقينه ىف ربه عز وجل              

ك ومـا أمـرت بـه    أثناء آذان املغرب فقال له قف عافاك اهللا فما أمرت به لن يفوتملك املوت   
وصلى املغرب مث متدد ونام وخرجـت روحـه إىل اهللا عـز            ... يفوتىن فانتظر حىت أصلى املغرب    

 ...وجل
فهل يقول }هلم ما يشائون عند رم { وقد يقول قائل وهل يتركه ملك املوت ؟؟نعم وذلك ألم         

 ولكنه يريـد أن     ال،،،كل أو أشرب أو حىت أنتهى من توزيع التركة ؟؟؟         مللك الوت انتظر حىت آ    
 ...يؤدى فرض اهللا جل ىف عاله 

وكذلك اإلمام اجلنيد ىف اللحظات األخرية كان خيتم القرآن فقد كان له ورد من القرآن يقـرأه                 
حىت ىف هذه الساعة  فقال ومن أوىل بذلك مىن وهـا أنـا تطـوى                : كل يوم فقال له من حوله       

وكانوا ) ختمة القرآن ({وجل وأى اخلتمة    كتاب اهللا عز    صحفى فخري ما أختم به هذه الصحف        
أى الذى  ... خريكم احلال املرحتل    : الذى يقول فيه     صلى اهللا عليه وسلم   يعملون بقول رسول اهللا     

فاستفتح بالفاحتة  } ينتهى من ختمة القرآن ويستفتح بعدها فوراََبالفاحتة وما تيسر من سورة البقرة           
وهذه هى أحوال الصاحلني    ...روحه إىل اهللا عز وجل      وقرأسبعني آية من سورة البقرة مث خرجت        

... 
واإلمام الشبلى رضى اهللا عنه وكان رجالََ من ااذيب لكنه اذوب احلق إذ البد من أن حتضـر                 
حالته وهيئته الكاملة عند أداء الصاله وكذلك شهر الصيام فال تفوته فريضه مـن الفـرائض أو                 

بل إم ىف األعذارالقهرية أشداء على أنفسهم أيضاََ عندما         ..رى  يفطر يوماََ ىف رمضان إال لعذر قه      
من القدمني مث من الساقني مث من الفخدين وبعد أن كف            اللحظات األخرية والروح خترج     جائته  

لسانه عن الكالم أشار إىل واحد جبواره مبا معناه أن يوضئه فوضأه وأثناء ذلك نسى ختليل اللحيه                 
فأمسك يد الرجل ووضعها ىف حليته فقال من حوله سبحان اهللا           ) لد الوجه أى وصول املاء إىل ج    (

 ...حىت ىف هذه الساعة الينسى ختليل حليته عند الوضوء 
رجالٌٌ صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم مـن         {ذلك كله ألم هم الرجال الذين يقول فيهم اهللا          

لى شرائع اهللا وعلى فرائض اهللا جـل ىف         حمافظني ع } قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال       
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عاله كذلك سيدى أمحد البدوى رضى اهللا عنه وهو إمام ااذيب حفظ القرآن الكرمي وهو إبـن              
} املنـهاج  { وغاص فيهحىت ألف كتاب إمسه     سبع سنني وتعلم الفقه على مذهب اإلمام الشافعى         

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     د فيه    غار حراء الذى كان يتعب      أراد أن يطبق العلم فذهب إىل      مث
وذلك ألنه كان ىف مكه ومكث ىف الغار سبع سنني ىذكر اهللا ويقرأ كتاب اهللا وكانت عبادتـه                  
بعد منتصف الليل تالوة القرآن إىل أن حتني صالة الفجر ومع أن غار حـراء ىف أعلـى اجلبـل                    

بعة كيلو مترات إال أنـه كانـت        والصعود واهلبوط من اجلبل شاق واملسافة من الغار إىل مكه س          
بعد السـبع   ... وانظر إىل اجلهاد    ... التفوته فريضه واحدة ىف بيت اهللا احلرام ىف اجلماعة األوىل         

سنني صفت نفسه وقلبه وبدأ ىف تلقى اهلبات والفتوحات من ربه وبعد أن تلقى اهلبات ونزلـت                 
ا أمحد إذهب إىل طنطداىف بالد مصر       وقال له ي   صلى اهللا عليه وسلم        عليه الفتوحات وجهه النىب   

فإن لك ا حاالََوسترىب ا رجاالََعبد العال وعبد الرمحن وفالن وفالن وأعطاه كشفاًً بأمساء هؤالء          
 ...القوم وكان ذلك مناماََ وهكذا دائماََ طريق الصاحلني وال طريق غري هذا 

نه كان من بالد فارس مع أنه عرىب        مثله سيدى عبد القادر اجليالىن الذى هاجر ىف سبيل العلم أل          
إال أن آبائه وأجداده كانوا قد هاجروا إىل بالد فـارس             صلى اهللا عليه وسلم      ومن آل بيت النىب   

وبعد أن حصل علم بالد فارس قالوا إن بغداد هى كعبة العلم ىف هذا العصرفاسـتأذن أمـه ىف        ..
لم وخاطتهم له ىف اجللباب من الداخل خوفاََ        طلب الع السفر وأعطته أربعني ديناراََ ليستعني م ىف        

من قطاع الطريق وأخذت عليه العهد أن ال يكذب ال ىف هلو وال ىف جد وال ىف أى أمر من األمور              
فعاهدها على ذلك وانتظر قافله سافر معها وىف الطريق إعترضهم قطاع الطريق فأخذوا كل شيئ               

 فقالوا أتركـوه  قال أربعني ديناراََ... ذى معك ؟؟؟من اجلميع وعندما جاء عليه الدور سألوه ما ال    
يبدوا أنه جمنون وبعد أن جردوا القافلة مما معها عرضوا أمر سيدى عبد القادر على كبريهم فقال                 

؟؟ قال أربعون ديناراََ قال أين هم قال إـم ىف            هلم هاتوه ىل وعندما جاءه قال له ما الذى معك         
أحداََ مل يراهم معك فلماذا مل تكذب قال أخذت أمى على العهد            اجللباب من الداخل فقال له إن       

أال أكذب فقال الرجل ألتباعه إن أمه قد أخذت عليه العهد أن ال يكذب ومل يكذب وفاءاََ لعهد                  
أيضاََ أن ال نكذب هيا بنا نتوب إىل اهللا على يد هذا الصىب وتاب اهللا     أمل يأخذ اهللا علينا العهد    ..أمه  

عليهم على يديه مع أنه صىب وال يزال يطلب العلم وذهب إىل بغداد وحصل العلم الشرعى مـن          
فقه وتفسري مث العلم اللغوى من حنو وعروض وأدب وشعر مث بعد ذلك نزل إىل الصحراء ليطبق                 

كذلك فكلهم علـى هـذه    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      سيدنا جاءهالعمل على العلم إىل أن      
رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم          البد أن يأخذوا إذن من      } وداعياََ إىل اهللا بإذنه   {الشاكله

يا عبد القادرحدث الناس مبا فـتح اهللا        صلى اهللا عليه وسلم     وقال له   ... اليتكلمون من أنفسهم    
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يا سيدى أنا رجل أعجمى وال أستطيع أن أنطق بالعربية إال بصعوبة             لينتفعوا بك  قال قلت       عليك
فرتل الشيخ عبد القادر على أحد املساجد مـع صـالة           ... فقال إفتح فاك فتفل فيه سبع مرات        

الظهر ومع أن صالة الظهر قليل روادها إال أم إذا أقاموك أعانوك وما إن صلى الظهر مع الناس                  
واملسجد مملوء عن آخره فجلـس   له إجلس وحدثنا مبا فتح اهللا عليك  حىت أتوا له بكرسى وقالوا    

على الكرسى متعداََ من اهليبة قال فإذا ىب أرى اإلمام على بن أىب طالب رضى اهللا عنه وكـرم اهللا         
وجهه واقفاََ أمامى ىف اليقظه وقال يا عبد القادر حدث الناس مبا فتح اهللا عليك فقال نفس الكالم                  

 فقال له إفتح فاك فتفل فيه ست مرات فقال يا سيدى            صلى اهللا عليه وسلم   سول اهللا   الذى قاله لر  
 وبدأ يتكلم اإلمام عبد القادر ومل       رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ملا مل تتفل السابعة قال تأدباََ مع        

كى يستفيدون من تفسريه وعلماء الفقه كى       يسكت بعدها وكان حيضر ىف جملسه علماء التفسري         
تفيدوا من املسائل الىت يفتحها هلم ىف الفقه الشرعى حىت أن واحداََ منهم سأله ذات مره عـن                  يس

املوانع الىت متتنع عن املرأة ىف احمليض وأراء العلماء فيها فرد عليه أن الشافعى يقول كـذا وأبـو                   
ال وأقـول  حنيفة يقول كذا ومالك يقول كذا وإبن حنبل يقول كذا وسرد آراء العلماء مجيعاََمث ق        

 ...من فتح اهللا على زيادة على ما مسعت كذا وكذا وكذا 
لكمل من أولياء اهللا رضوان اهللا عز وجل عليهم أمجعـني ولـو تتبعنـا               وهكذا يا إخواىن حال ا    

 ...مجيعاََ على هذا املنوال .أخبارهم يلزمنا وقت طويل فقد كانوا 
 ...فكيف كانوا يربون املريدين ؟؟؟

 فقد كان املريد عندما يأتى ألول مره لسيدى أبو احلسن الشاذىل يقول يا بـىن                على نفس املنهاج  
فإن قال ال يقول إذهب وتعلم القرآن أوالََ مث تعاىل وملا كثٌر املريدين إختار             ..هل قرأت القرآن ؟؟     

ريد من  وبعد أن يفرغ امل   ... واحداََ من تالميذه حيفظ القرآن جيداََ وجيوده ليعلم املريدين املبتدئني           
 صـلى اهللا    كتاب اهللا يعلمه من شرع اهللا ما حيتاجه ليؤدى العمل على منهج حبيب اهللا ومصطفاه              

 ... عليه وسلم
وال يقولون تعلّم كى جتادل وتناقش وإمنا تعلّم ما حتتاجه فما الذى حتتاجه ىف الصالة كى تصـح                  

وكذلك ما حتتاجه ليصح    للعلماء  الصاله منك هللا فهو الذى عليك أن تتعلمه أما الزيادة فلتتركها            
وبعد أن يعلمه الشريعة يقول له تعاىل كى نطبق معاََ العمل مبا علمت فيبدأ معه ىف                ... لك الصيام   

األورادوىف األحزاب وىف األعمال الىت ا ينال فتح الواحد املتعال عز وجل وكان علـى ذلـك                 
 كل الصاحلني كانوا علـى نفـس        سيدى إبراهيم الدسوقى وسيدى عبد الرحيم القنائى وكذلك       

شيخ خبري فتح عليه العلى القدير يدلىن على املسري الـذى يـؤدى إىل              /شريعه  / قرآن  / الكيفيه  
الفتح الكبري وذلك ألن العبادات كثريه فما العبادة الىت أسري عليها كى أنال الفتح ؟؟ وقد قـال                  
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لَى اللِّه علَى بِصريٍة أَناْ ومِن اتبعِني وسبحانَ اللِّه وما          قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو إِ     : اهللا ىف هؤالء القوم     
﴿ ِرِكنيشالْم اْ ِمنسورة يوسف ١٠٨أَن ﴾... 

الىت ترقـق  معهم البصرية الىت يعلمون ا أن الباب اخلاص ذا الرجل هو الذكر فيلقنه األذكـار        
أو يعلم أن هذا الرجل لن يأتيه الفتح        ... ال حجاب   احلجاب وتصفى الفؤاد وجتعله يرى نور اهللا ب       

إال عن طريق مدارسة العلم ومزامحة العلماء والتنقيب ىف كتب العلم ومراجعه فيقول لـه هـذا                 
أو يعلم أن هذا الرجل لن يأتيه الفتح إال عن طريق اخلدمه فيشري عليه أن يبحث عن                 ... طريقك  

ل هلم وال أحد خيدمهم ليعوهلم وخيدمهم ليأتيه الفتح عـن       مجاعة من املرضى املساكني الذين ال عائ      
 ...طريقهم 

ىف هذا اال فقد كان يبحث عن املساكني ىف املدينه          وكان الفتح اخلاص بسيدنا أىب بكر الصديق        
املنوره ويتفقدهم فيجد عجوز ليس هلا أحد فال زوج وال ولد مقعدة جتلس ىف البيـت مبفردهـا                  

ويغسل هلا مالبسها ويأتيها بالطعام ويرعاها رضـى        نس البيت ويرشه باملاء     فيذهب إليها يوميا يك   
اهللا عز وجل عنه وعندما رأى سيدنا عمر رضى اهللا عنه الفتوحات الىت نزلت على سيدنا أىب بكر                  

ما صب ىف صدرى شيئ إال وصـببته     { : حىت بلغ األمر أن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
فعثر على هذه املرأة العجوز وكان      ه ليصل إىل ما وصل إليه       راد أن يعمل مثل   فأ} ىف صدر أىب بكر   

كلما ذهب إليها وجد البيت مكنوس ومرشوش ومالبسها نظيفه وطعامها موجود وبعـد عـدة               
مرات سأهلا عن من يعمل هلا ذلك فقالت ال أعرفه لكنه يأتيىن كل يوم قبل الفجر لكى ال يـراه                    

 أول الطريق قبل الفجر فوجده سيدنا أىب بكر الصديق فعاتب نفسه            أحد فانتظر سيدنا عمر على    
 عترات أىب بكر إن أىب بكر عندما سأل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                لك يا عمر أتتبع    تباََ{قائال  

وسلم من منكم عاد مريضاََ اليوم قالوا يا رسول اهللا إننا قد فرغنا اآلن من صالة الفجر قال أبـو                    
هللا فإىن قد مسعت أن أخى عبد الرمحن بن عوف مريض فعرجت عليه ىف طريقى               بكر أنا يا رسول ا    

 من منكم شيع اليوم جنازه فقال       صلى اهللا عليه وسلم   فقال   )وكان ذلك قبل صالة الفجر    (وزرته  
أنا يا رسول اهللا فعندما كنت ىف طريقى إىل املسجد رأيت األنصار يشيعون             أبو بكر رضى اهللا عنه      

  من صلى اهللا عليه وسلمفنوه ىف البقيع فحضرت معهم فقال رجالََ منهم ليد
 

منكم أطعم اليوم مسكينا فقال أىب بكر أنا يا رسول اهللا فعند قدومى إىل املسجد خرج خلفى إبىن                  
خذتالرغيف من عبد   عبدالرمحن ومعه رغيفاََ من اخلبز وعند باب املسجد وجدت مسكيناََ يسأل فأ           

صلى اهللا عليـه    نصفه لعبد الرمحن والنصف اآلخر للسائل وقال        الرمحن وقسمته نصفني أعطيت     
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ال  : صلى اهللا عليه وسلم    من منكم أصبح اليوم صائماََ فقال أىب بكر انا يا رسول اهللا فقال               وسلم
 ...ىف رجل إال وخيرىف أى أبواب اجلنة يدخل جتتمع هذه 

ون خلقاََ من ختلق بواحد منـها       سعوت إن هللا تسعة  {وعندما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         
} بل فيك كلها يا أبا بكـر  : فقال سيدنا أىب بكر أىفّ واحداََ منها يا رسول اهللا قال  } دخل اجلنه   

 ... 
الذين كان يذهب    واجلريان  ...  إذن فقد كان سيدنا أىب بكر جياهد ىف خدمة الفقراء واملساكني            

ىف الصباح وعندما توىل اخلالفة وجد مسحة احلزن علـى          إليهم مجيعاََ ليحلب هلم أغنامهم وإبلهم       
وجوه جريانه وعندما سأهلم عن ذلك قالوا لقد أصبحت خليفة ولن حتلب لنا ماشيتنا بعـد اآلن                 

 ...فقال هلم ال بل سأواظب على ذلك حىت وأنا خليفة للمسلمني 
ذا هو منـهج الصـوفية   إذن هناك من ال يأتيه الفتح إال عن طرسق اخلدمة لوجه اهللا عز وجل وه 

السليم ىف كل زمان ومكان ولقد تكلم الناس عن التصوف السىن ألم رأوا بعض الناس يدعون                
التصوف مع أم منحرفني عن شرع اهللا مثالََمنهم من يدعى التصوف ومع ذلك جيلسون لشرب               

ـ             وب اهللا  الشيشهواملخدرات وعندما يسألوم عن ذلك يقولون حنن جنذب العصاه بذلك لكى يت
ومنهم من يعملون حلقـات     ... إن منهج اهللا غري ذلك      ... فهل هذا هو منهج اهللا ؟؟؟     ... عليهم  

الذكر الىت حيضرها  النساء مع الرجال وهذا الجيوز وال شأن هلؤالء بالتصوف ألم أدعياء ومنهم        
ن كذا مـن  من املال إىل الساحه ومن فالمن جعل التصوف جلمع األموال فيطلبون من فالن كذا       

املال للساحه وهذا ليس من التصوف ىف شيئ ألن األولياء على منهج األنبياء الذين يقول هلم اهللا                 
إمنا نطعمكم لوجه   { ولذلك اإلمام على بن أىب طالب كرم اهللا وجهه           }قل ال أسألكم عليه أجراََ    {

 ...}اهللا ال نريد منكم جزاءاََ وال شكوراََ
 األمر وقالوا إننا متصوفه لذلك قال بعـض العلمـاء أن هنـاك              إذن فهم أدعياء إختلط عليهم    

ألن التصوف  ... متصوفٌ سنى وتصوف غري سىن وما يفعله األدعياء ليس من التصوف ىف شيئ              
 وغـري ذلـك ال ميـت        رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     كله سنى على منهج اهللا وعلى شريعة        

فطريق اهللا هو منـهج     ...ألم ال شأن هلم بطريق اهللا       وإمنا هم مبتدعني أو أدعياء      للتصوف بصله   
 وما كان عليه أصحاب رسول اهللا وما كان عليه السلف الصاحل            رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

من األولياء والعلماء العاملني واحلكماء الربانيني إىل يومنا هذا أما النماذج الىت ذكرنـا بعضـها                
ستخدم احليات ويقول أنىن أمسك الثعابني وغريها وال شأن لنا          وغريها مناذج كثريه منهم الذى ي     

فجاءه بعض هؤالء وقالوا إننـا      بذلك فاإلمام أىب العزائم رضى اهللا عنه قد ذهب يوماََ إىل دمياط             
منسك الثعابني فهل تستطيع ذلك ؟؟؟ فقال أنتم تفعلون ذلك فكم واحد هديتموه إىل اهللا يا مـن                  
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 قد الىت ىف القلوب وأخرجها وأمسـك       يردوا فقال أنا أمسك ثعابني احل      متسكون الثعابني ؟؟؟ فلم   
عقارب احلسد الىت ىف النفوس وأخرجها وأجعل النفوس صافية والقلوب سليمه وأهدى الناس إىل            

 ،..احلق وإىل الطريق املستقيم 
ـ          إذن ال شأن لنا بالشعوذة واخلزعبالت        يد الىت يفعلوها وهى ليست من الدين وال من منـهج س

... األولني واألخرين وال كان عليها الصحابة اهلادين املهديني رضى اهللا عز وجل عنهم أمجعـني                
 ... وإمنا املنهج كما قلنا وكما وضحنا 

وأن يعلمنـا مـا     أسأل اهللا عز وجل أن ينفعنا مبا علمنا         ... وأكتفى ذا القدر خوفاََ من اإلطالة       
راََ ىف القلب ساطعاََ وإمياناََ صادقاََ وأن يرزقنا ألطافه اخلفيـه وأن            ينفعنا وأن يرزقنا علماََ نافعاََ ونو     

يواجهنا بفتوحاته الوهبيه وأن يتفضل علينا فيمنحنا كل عطيه وأن جيعلنا ممن يشـرب مـن يـد        
املصطفى شربة هنية مريه ىف احلياة الدنيوية قبل األخرويه وأن جيعلنا ممن يتملـى جبمـال حميـاه                  

  آمني ........   ب حىت نتهىن برؤياهويكشف لنا كل حجا
                    وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


