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 فضٌلة الشٌخ فوزي محمد أبو زٌد

 ادلكان: األقصر ـ مسجد أمحد النجم 
 ىـ  ٖٚٗٔموافق ُغرة رجب ادلعظم  ٕٙٔٓ/ٗ/ٛالتاريخ: اجلمعة 

 )الصوفية بين الشريعة والحقيقة(
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
ل كل احلمد هلل الذي بيده وحده مفاتيح القلوب، وعنده جلَّ شأنو خزائن الغيوب، وال يُنز  

أمٍر يف الدنيا إال بقدٍر مكتوب، وال يُعطي عبدًا مقامًا وال منزلًة إال إذا كان لو مواىب من 
 حضرة عالَّم الغيوب.

والصالة والسالم على احلبيب احملبوب، كاشف الكرب عنَّا وساتٌر لنا العيوب، والشفيع 
أتى اهلل بقلٍب سليم، سيدنا األعظم لنا أمجعُت يوم الدين يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إال من 

زلمد وآلو الطيبُت وصحابتو ادلباركُت وكل من اىتدى هبديو إىل يوم الدين وعلينا معهم أمجعُت 
 مبنَّك وجودك يا أرحم الرامحُت.

 أيها األحبة: بارك اهلل عز وجل فيكم أمجعُت. 
س، فال يقطع من كان لو سؤال فبمشيئة اهلل سنجيب على األسئلة كلها عقب إنتهاء الدر 

الدرس بسؤالو وإظلا يكتبو وُيسجلو يف ورقة وإن شاء اهلل كل ما لديكم من استفسارات إن مل 
 تأيت يف الدرس فسنتوىل اإلجابة عليها بعد الدرس مجيعاً إن شاء اهلل.

القضية اليت أثارىا الرفاق بارك اهلل عز وجل فيهم، وطلبوا منا أن نتحدث فيها اليوم، وىي 
 تصوف". "قضية ال

وقضية التصوف مل يكن ذلا ىذا الشأن يف احلديث عنها أو االعًتاض على الصوفية أو 
 ماشابو ذلك إال يف ىذا العصر احلديث. 

أما يف عصر حضرة النيب صلى اهلل عليو وسلَّم وصحابتو ادلباركُت فكانت الشريعة واحلقيقة 
وال غًٌت لإلنسان بأحدعلا عن اآلخر،  شيٌئ واحد، ألهنم مجيعاً جاءوا من عند الواحد عز وجل،

فمن تشرَّع البد أن يتحقق، ومن حتقق ال يًتك الشريعة طرفة عُت، ألن اإلنسان ظاىره جسم 
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وباطنو قلب وكٌل من اجلسم والقلب ُمكلٌف بالتكاليف اإلذلية، سُلاطٌب باألوامر والنواىي  
 ز وجل.القرآنية النازلة يف كتاب اهلل والواردة عن رب الربية ع

ولكي يؤدي اإلنسان ما يطلبو منو مواله كما ينبغي البد أن يشًتك اجلسم مع القلب 
والقلب مع اجلسم يف أداء العمل، واهلل عز وجل بُتَّ احلقيقة للمرسلُت أمجعُت وخاطب هبا سيد 

 األولُت واآلخرين صلى اهلل عليو وسلَّم فقال لو:
َهاًجا""ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة وَ   ادلائدة(.ٛٗ) ِمن ْ

كل نيب لو شريعة ومنهاج، فالشريعة ىي الظاىر، وادلنهاج ىي احلقيقة الباطنة اليت البد 
 منها دلن أراد أن ػُلسن العمل ويبلغ األمل وينال رضاء اهلل وقربو ومودتو جل يف ُعاله.

 ما ىي الشريعة باختصاٍر شديٍد؟
 :ىي أوامر ونواىي، يقول لنا فيها اهلل

 احلشر(.ٚ" )"َوَما َآتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا
 األوامر: 

تأمر الشريعة اإلنسان يف ظاىره أن ُيصلي هلل وأن يصوم هلل وأن يقوم باحلقوق الواجبة عليو 
 قرراها اآليات جلميع خلق اهلل، من بر  الوالدين وإكرام اجلار وغَتىا من احلقوق اإلذلية اليت

 القرآنية وبينتها السنة الصحيحة النبوية.
 النواىي: 

ونواىي هنى عنها اهلل عن القتل والزنا والربا وعمل قوم لوط والسرقة وما شابو ذلك، ىذه 
 األوامر والنواىي للجسمز 

 وىناك أوامر ونواىي للقلب.
 أوامر القلب:

تو وكتبو وُرسلو واليوم اآلخر والقضاء والقدر أمر اهلل عز وجل القلب باإلؽلان باهلل ومالئك
 ُحلو وُمره شره وخَته من اهلل عز وجل.

أمره اهلل عز وجل ادلؤمن باإلخالص، وأمره اهلل عز وجل بالصدق، وأمره اهلل عز وجل 
 باخلشوع، وأمره اهلل عزوجل باحلضور، وأمره اهلل عز وجل مبراقبتو يف السر والعلن.
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 ن؟ للقلب ـ كلها أوامر للقلب. ىذه األوامر كلها دل 
 نواىي القلب: 

 وىناك نواىي هنى اهلل عنها القلب:
هنى عن احلقد وعن احلسد، وعن الغل، وعن الكيد، وعن ادلكر وعن الغش وعن الدىاء 

 وعن الظُلم، كل ىذه نواىي زللها القلب.
واألوامر الباطنة، وأن إذن البد لإلنسان لكي يكون مسلمًا مثاليًا أن ؽلتثل لألوامر الظاىرة 

ينتهي عن النواىي الظاىرة والنواىي الباطنة، وىذا ما قال لنا فيو اهلل وخاطبنا بو يف كتاب اهلل 
 عز وجل:

َها َوَما َبَطنَ   األنعام(.ٔ٘ٔ" )"َوال تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ
بُت الشريعة واحلقيقة مل يفهموا فالتعليمات دلن؟ لإلثنُت معاً، الذين فرَّقوا يف ىذا العصر 

مراد اهلل، ومل ينظروا إىل أحوال حبيب اهلل ومصطفاه، ومل يطلعوا بصدق نية وصفاء طوية على 
 أحوال أصحابو الربرة الكرام. 

من أول من سلك طريق اهلل عز وجل جامعًا بُت الشريعة واحلقيقة بعد النيب صلى اهلل عليو 
 وسلَّم؟

اهلل عنو، أليس أبو بكٍر الصديق ىو الذي جاء مبالو كلو إعتماداً  أبو بكر الصديق رضي 
 كاماًل على ربو عز وجل؟ وقال لو النيب صلى اهلل عليو وسلَّم:

)ما أبقيت ألىلك؟( ـ قال: أبقيت ذلم اهلل ورسولو ـ ىذا الفعل من عامل التحقيق أم من 
 عامل الشريعة؟ من عامل التحقيق والشريعة معاً.

بكٍر الصديق أول رجٍل مجع بُت الشريعة واحلقيقة بعد النيب صلوات ريب فكان أبو 
 وتسليماتو عليو، لذلك قال صلى اهلل عليو وسلَّم يف شأنو:

 )لو ُوزن إؽلان ىذه األمة بإؽلان أيب بكر لرجحت كفة أيب بكر(.
ا ملكت يداه ألن أبا بكٍر فٌت يف اهلل، ووصل إىل حاٍل أصبح يُوقن دتام اإليقان أن العبد وم

لسيده ومواله، وأصبح يتصرَّف هبذه الكيفية، فيحيا هبذه احلياة الطيبة النقية، ولذلك لو 
خصوصيات مع احلضرة احملمدية حىت كان أعزُّ األصحاب من بعده ال يدري ما يدور بُت 
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 احلبيب وصديقو. 
 يقول لو صلى اهلل عليو وسلَّم:

رسول اهلل، قال: أتذكر كيت كيت؟ قال: بلى يا  )يا أبا بكر أتذكر يوم يوم؟ قال: بلى يا
 رسول اهلل(.

فقال سيدنا عمر: يا رسول اهلل فيم تتحدثان؟ كأنٍت أعجميٌّ بينكم؟ ـ كانوا يتكلمون بعلم 
 اإلشارة، يوم يوم وىو يوم ادليثاق األول، الذي أخذ فيو اهلل العهد على بٍت آدم مجيعاً:

ي َآَدَم ِمْن ظُُهورِِىْم ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى َأنْ ُفِسِهْم أََلْسُت "َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَنِ 
 األعراف(.ٕٚٔ" )ِبَربُِّكْم قَاُلوا بَ َلى َشِهْدنَا َأْن تَ ُقوُلوا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِلينَ 

مقام التمكُت، فهناك مقامات يف  وصل أبو بكٍر يف طريق اهلل عز وجل إىل مقاٍم ُيسمَّى
البداية إمسها مقامات التلوين، واليت تظهر على الواحد فيها عالمات اجلذب وعالمات ادلواىب 

 اإلذلية وػلدث منو أشياٌء يراىا اخللق وال يستطيع أن ُيسيطر فيها على نفسو.
 لكن أبو بكر وصل إىل مقام التمكُت، وظهر ىذا يف أكثر من مرة. 

انتقل النيب صلى اهلل عليو وسلَّم إىل الرفيق األعلى، وليس من األدب أن نقول: عندما 
 مات النيب ألنو مل ؽُلت، وإظلا انتقل من داٍر إىل دار:

ٌر َوَأبْ َقى  األعلى(.ٚٔ" )"َواالِخَرُة َخي ْ
 ولذا قال لنا يف ما رواه اإلمام البزار:

عمالكم ـ وىل األعمال تُعرض على أحٍد )حيايت خٌَت لكم وشلايت خٌَت لكم، تُعرض عليَّ أ
مي ت؟ حاشا هلل عز وجل ـ فما وجدُت من خٍَت محدُت اهلل تعاىل على ذلك، وما وجدُت غَت 

 ذلك إستغفرُت اهلل عز وجل لكم(.
 أمل يقل اهلل عز وجل لو يف القرآن:

 زلمد(.ٜٔ" )"واْستَ ْغِفْر ِلَذْنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ 
 ضلن ألسنا من ىؤالء اجلماعة؟ ألسنا مؤمنُت؟ فهل لنا نصيٌب يف ىذا اإلستغفار أم ال؟ و 

فيستغفر لنا حضرة النيب كما استغفر دلن قبلنا ويستغفر دلن بعدنا صلوات ريب وتسليماتو 
 عليو.
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 أليس ىو القائل صلوات ريب وتسليماتو عليو: 
 حىت أردَّ عليو السالم؟(.)ما من مسلٍم ُيسل م عليَّ إال ردَّ اهلل روحي 

وما معٍت أن يُردُّ روحو؟ يعٍت ىو يف عامل مجع اجلمع يف شهود الواحد األحد، فَُتده اهلل 
عزوجل إىل فرق الفرق لَُتد على ادلسلمُت التحية، ألن السالم سنة وردُّ السالم فريضة، والبد أن 

 يردَّ ىذه الفريضة.
حرارة فسيسمع اجلواب، ومن كان تليفونو قد صدأ  فمن كان تليفونو الباطٍت يف داخلو فيو

 من الذنوب وادلعاصي واذلوى فلن يسمع اجلواب. 
يقول سيدي عبد الوىاب الشعراين رضي اهلل عنو يف مننو اليت منَّ هبا اهلل عز وجل عليو 

 وأمساىا: "ادلنن الُكربى" يقول:
التشهد يف الصالة وقلت: السالم  ]وشلا منَّ اهلل عز وجل بو عليَّ أين  ما جلسُت مرًة يف

عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاتو، إال وشاىدتو أمامي ومسعتو يقول: وعليك السالم يا عبد 
 الوىاب[ ـ باإلسم.

والرجل الصاحل الذي كان يزور حضرة النيب صلى اهلل عليو وسلَّم، ويف وداع حضرتو ماذا 
 قال لو؟

 ا أكرم الخلق ما نقول؟يقولون ُزرتم فبما رجعتم       ي
 عل منا ماذا نقول؟ فسمع احلبيب يقول لو:

 قولوا رجعن           ا بكل خيٍر      واتحد الفرع باألص       ول
فلما انتقل صلى اهلل عليو وسلَّم إىل الرفيق األعلى، والرفيق األعلى لو ىو ادلوىل عز وجل ـ 

وال من اجلن وال من أي عامل من العوامل، وإظلا  ألنو ليس لو رفيٌق من البشر وال من ادلالئكة
 رفيقو مواله:

 وبعد ذلك: "فَِإنَّ اهلل ُىَو َمْوالُه" 
 التحرمي(.ٗ" )"َوِجْبرِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنينَ 

 ألن مواله ىو اهلل جل يف عاله.
حدث ألصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم دىٌش حىت األكابر واألشداء منهم، 
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دنا عمر على سبيل ادلثال أمسك بالسيف وقال: من قال: إن زلمدًا قد مات ضربُت ُعنقو سي 
هبذا السيف ـ وسيدنا عمر كان رلذوبًا لتعرفوا احلقيقة وعالمات اجلذب كانت واضحة عليو، 
فهل يوجد من يهاجر من مكة إىل ادلدينة علنًا ويهدد أىل الشرك حول البيت احلرام علناً؟ إال 

 واحد غائب ومع اهلل؟ فجاء حول البيت وىم جالسُت، وقال ذلم: إذا كان
 ]من أراد أن يتيَّتم أوالده أو تًتمَّل زوجتو أو تثكلو أُمو فليتبعٍت خلف ىذا الوادي[.

ما ىذا؟ والرجل كان وحده، فما ىذا يا إخواين؟ ىذا قانون اجلذب، والذي ؽلشي فيو أىل 
 اجلذب، والذين يقول فيهم اهلل:

 ادلائدة(.ٗ٘" )اِىُدوَن ِفي َسِبيِل اهلل َوال َيَخاُفوَن َلْوَمَة الِئمٍ "ُيجَ 
ىل أحٌد من الكفار إستطاع أن يرد عليو ويقول لو: ماذا تقول؟ أو ىل أحٌد مشِت وراءه؟ 

 فما احلكاية؟ ألنو كان ُمؤيداً من عند اهلل جل يف عاله، أليست ىذه أحوال الصادقُت أم ماذا؟
أيضاً، ولكنو أخذ معو أربعُت رجاًل من ادلستضعفُت، وكل واحد من فلم ؽلشي وحده 

 ادلستضعفُت الذين ليس لو معُت ويريد أن يبقى يقول لو: إبقى كما أنت.
ؼلرج ومعو أربعُت رجاًل من ادلستضعفُت وال يوجد واحد من الكافرين الصناديد األبطال 

 اذا تُفس ر ىذا؟ؼلرج خلفهم أو ؽلشي خلفهم أو يُردُّ واحداً منهم، مب
تعلق قلبو باحلق حىت أصبح ال يرى ظاىرًا وال باطنًا فعَّااًل مريدًا إال احلق عز وجل، ونظر 
إىل اخللق فوجدىم ىباءًا فلم يعبأ هبم ومل يبايل بشأهنم ألنو تعلق قلبو مبلك ادللوك عزَّ شأنو 

 وتبارك امسو وال إلو غَته. 
ذه ادلنابع العظيمة من أصحاب سيد األولُت فهذه أحوال الصاحلُت إستقوىا من ى

 واآلخرين.
لكن عندما إنتقل رسول اهلل إىل الرفيق األعلى حدث عند سيدنا عمر حالة جذب شديد 
ألنو ال يستطيع فراق حضرتو، وُىيئ إليو أنو ال يستطيع أن يعيش حلظة بدون حبيب اهلل 

 ومصطفاه، فأمسك بالسيف وقال:
 ات ضربُت ُعنقو هبذا السيف[.]من زعم أن زلمداُ قد م

سيدنا عثمان من شدة وقع النازلة عليو برك وجلس ومل يستطع القيام وخرس لسانو ومل 
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 يستطع الكالم ـ الواقعة كانت شديدة على كل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم. 
و: حضرة سيدنا عبد اهلل بن زيد صاحب األذان، كان يف بستاٍن لو، فراح ابنو لو وقال ل

 النيب انتقل إىل الرفيق األعلى، ففوراً ـ وكانوا رُلابُت الدعاء ـ قال: 
اللهم خذ بصري حىت ال أرى بعد حبيبك زلمٍد أحداً، فاستجاب اهلل عز وجل لو يف 

 احلال.
 حدثت ىذه الورطة فمن الذي أخرج ادلؤمنُت الصادقُت من ىذه الورطة؟ 

من بيتو وكان بيتو خارج ادلدينة، مث قال: أين حضرة الرجل الذي بلغ مقام التمكُت، جاء 
 النيب، فأدخلوه فكشف وجهو وقال: ]طبت حيَّاً وميتاً يا رسول اهلل[ ـ مث خرج وقال:

]أيها الناس من كان يعبد زلمداً فإن زلمداً قد مات، ومن كان يعبد اهلل عز وجل فإن اهلل 
 حيٌّ ال ؽلوت[.

ٌد ِإال َرُسولٌ  َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِو الرُُّسُل َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انْ َقَلْبُتْم َعَلى  "َوَما ُمَحمَّ
اِكرِينَ  َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْيِو فَ َلْن َيُضرَّ اهلل َشْيًئا َوَسَيْجِزي اهلل الشَّ آل ٗٗٔ" )َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَ ن ْ

 عمران(.
أمسع ىذه اآلية من كتاب اهلل، دلاذا؟  سيدنا عمر عندما مسع ىذه اآلية قال: كأنٍت أول مرة

 ألنو مسعها من رجٍل من أىل التمكُت.
 مرًة أخرى ـ لكي نعرف دتكُت ىذا الرجل: 

دتردَّت القبائل العربية وأعلنت اإلمتناع عن دفع الزكاة، وبعضهم ظهر فيهم من تظاىر 
 بالنبوة، وقالوا: ضلن لسنا يف حاجة دلا جاء بو رسول اهلل.

 حضرة النيب األقوياء األتقياء، سيدنا عمر بذاتو قال لو: مجع أصحاب
يا خليفة رسول اهلل نًتكهم حىت يقوى شأننا ـ يعٍت نسيبهم شوية دلوقيت ـ لكن حالة 

 التمكُت ىذه ظهرت ـ فقال لو: 
]عجبًا لك يا عمر أجباٌر يف اجلاىلية وخوَّار يف اإلسالم؟ واهلل لو منعوين عناقًا ـ يعٍت عنزة 

 ة كانوا يُعطوهنا لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم حلاربتهم عليها[. صغَت 
وجهَّز إحد عشر جيشاً، وحضرة النيب كان قد جهَّز جيش أسامة ليأيت بثأر أبيو زيد بن 
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حارثة يف مؤتة يف بالد الشام، فقال لو: خل ي جيش أسامة، قال لو: ال ـ ال ُأخل ي جيشًا أقامو  
 ، البد أن ؽلضي إىل وجهتو. رسول اهلل ووجَّهو

وكان صائباً، فعندما مشي جيش ُأسامة ـ فاجلماعة العرب قالوا: كنا نظن أن ادلسلمُت 
ِضعاف، لكن كوهنم يرسلوا جيشًا ػلارب الروم فهذا دليٌل على أهنم ما زالوا أقوياء، ورجع كثٌَت 

 منهم لعزؽلة أيب بكٍر الصديق رضي اهلل عنو.
ليفة رسول اهلل إنا طلاف أن يدخلوا علينا ادلدينة وبيننا زوجات قال لو أحدىم: يا خ

 الرسول أمهات ادلؤمنُت، خائفُت حىت اليقعن يف السيب أو ماشابو ذلك، فقال رضي اهلل عنو:
 ]واهلل لو ختطفت السباع أمهات ادلؤمنُت ما رجعُت عن زلاربة ادلرتدين[.

ى صلى اهلل عليو وسلَّم وثبَّت اإلسالم فكأن اهلل عز وجل نشر اإلسالم باحلبيب ادلصطف
 بأيب بكٍر الصديق رضي اهلل عنو فهو الذي ثبَّت اإلسالم.

ىذا الرجل كان ضليف اجلسم لكن روحو يقول فيو سيدي زليي الدين بن العريب رضي اهلل 
 عنو:

 ]لو ظهرت روح أيب بكر الصديق ذلزمت جيشاً بأكملو[.
زم جيشًا كاماًل، فكان من أىل التمكُت، وسيدنا عمر من فالعربة بالروح والروح اليت فيو اه

 أىل اجلذب. 
وأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم كانوا كلهم رلملُت باألحوال، مل يكن بينهم 
خالفاً، فهذا رجل متشر ع وىذا رجل متحقق، ألن الشريعة واحلقيقة شيٌئ واحد، والتصوف 

 حسان فريضة كما أنبأ النيب العدنان صلى اهلل عليو وسلَّم.عندىم ىو مقام اإلحسان، ومقام اإل
 عندما أتاه سيدنا جربيل وسألو:  

)ما اإلسالم؟ وما اإلؽلان؟ وما اإلحسان؟ فقال لو: اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن 
 مل تكن تراه فإنو يراك(.

 احلديث:
ذات ٌوم، إذ طلع علٌنا رجل شدٌد بٌاض  -صلى هللا علٌه وسلم  -رسول هللا  قال: بٌنما نحن عند -رضً هللا عنه  - عمر بن الخطاب عن

فأسند ركبتٌه إلى ركبتٌه، ووضع  -صلى هللا علٌه وسلم  -الثٌاب شدٌد سواد الشعر، ال ٌرى علٌه أثر السفر، وال ٌعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبً 
اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا، وأن محمداً  ) :– صلى هللا علٌه وسلم -؟ فقال رسول هللا كفٌه على فخذٌه، وقال: ٌا محمد، أخبرنً عن اإلسالم 

، وتقٌم الصالة، وتؤتً الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البٌت إن استطعت إلٌه سبٌالً . قال: صدقت، قال: فعجبنا له -صلى هللا علٌه وسلم  -رسول هللا 
اإلٌمان ؟ قال: أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، والٌوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خٌره وشره . قال: صدقت، ٌسأله وٌصدقه، قال: فأخبرنً عن 

ا بأعلم من قال: فأخبرنً عن اإلحسان ؟ قال: أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ٌراك. قال: فأخبرنً عن الساعة ؟ قال: ما المسئول عنه
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بثت خبرنً عن أمارتها ؟ قال: أن تلد األََمُة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ٌتطاولون فً البنٌان . قال: ثم انطلق فلالسائل . قال: فأ

اً، ثم قال لً: ٌا عمر، أتدري من السائل ؟ قلت: هللا ورسوله أعلم، قال: فإنه جبرٌل أتاكم ٌعلمكم دٌنك ٌّ  . مل
  .مسلم( رواه (

 
عبادة قلبية أم عبادة ظاىرية؟ عبادة قلبية حتتاج إىل أحوال قلبية يًتَّبَّ فيها ادلرء  فهل ىذه

 ليصل إىل مقام:
 احلديد(.ٗ" )"َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتمْ 

 مقام التصوف يا أحبة باختصار شديد:
ها، مقام التصوف عبارة عن تزكية النفس وتطهَتىا من الصفات اليت هنى اهلل عز وجل عن

وتصفية القلب شلا سوى اهلل عز وجل ليتعرض ادلرء للعطايات اخلصوصية اليت اد خرىا اهلل عز 
 وجل ذلذه األمة احملمدية، وىذا مافعلو رسول اهلل معهم.

سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم أول من جعل زاوية لتزكية النفوس قبل فرض 
 عراج قبل اذلجرة بعام، وماذا كانوا يفعلون قبل ذلك؟الصالة، فالصالة فُرضت يف اإلسراء وادل

جالسُت يف زاوية إمسها: "بيت األرقم بن أيب األرقم" وماذا يفعلون؟ يزكون نفوسهم  واكان
اد واألثرة واألنانية والُشحُّ والعجلة والُبخل وغَتىا من فيها ويطهرون النفوس من األحقاد واألحس

 الصفات الدنية اليت ذكراها اآليات القرآنية وهنانا عنها رب الربية عز وجل.
وبعد أن طُهرت النفوس وصُلحت دلواجهة حضرة القدوس نزلت فريضة الصالة، ولذلك 

 ن صالتو صحيحة؟قال اهلل جل يف عاله فيمن تص ح صالتو ـ يعٍت من الذي تكو 
ى  ( )األعلى(.٘ٔ" )َوذََكَر اْسَم رَبِِّو َفَصلَّى( ٗٔ) "َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ

لكي ُأصلي الصالة الصحيحة اليت ػُلبها اهلل فالبد أن أُزك ي نفسي أواًل، وأُطه ر نفسي أواًل 
دثة بُت العبد مث بعد ذلك أؤد ي الصالة فتكون كلها حضور وخشوع وُمناجاة ومالطفة وزلا

 وبُت مواله.
 من الذي حتقق منا باحملادثة اليت يقول فيها اهلل:

)قسمتُ الصالة بيٍت وبُت عبدي نصفُت: فإذا قال العبد: احلمد هلل رب العادلُت، قال اهلل 
تعاىل: مِحدين عبدي، وإذا قال: الرمحن الرحيم، قال: رلدين عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، 

عاىل: أثٌت عليَّ عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعُت، قال: ىذا لعبدي، وإذا قال اهلل ت
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قال: اىدنا الصراط ادلستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غَت ادلغضوب عليهم وال الضالُت،  
 قال: ىذا لعبدي ولعبدي ماسأل(.           

 ويف رواية ُأخرى:
  :هللا علٍه وسلن قال زضً هللا عنه عن النبً صلى أبً هسٌسة عن 

نصفٍن ولعبدي ها سأل. فإذا قال العبد: الحود هلل زب  )قال هللا عز وجل: قسوت الصالة بٍنً وبٍن عبدي
العالوٍن. قال هللا: حودنً عبدي، فإذا قال: السحون السحٍن. قال هللا: أثنى علً عبدي. فإذا قال: هالل ٌىم الدٌن. قال: 

إلً عبدي. وإذا قال: إٌاك نعبد وإٌاك نستعٍن. قال: هرا بٍنً وبٍن عبدي، ولعبدي ها هجدنً عبدي. وقال هسة: فىض 
سأل. فإذا قال: اهدنا الصساط الوستقٍن صساط الرٌن أنعوت علٍهن غٍس الوغضىب علٍهن وال الضالٍن. قال: هرا لعبدي، 

      .ولعبدي ها سأل(
   

حقيقة دين اهلل عز وجل ـ يعًتضون ولذلك يعًتض بعض اجُلهَّال الذين ال يفقهون     
 ّتهلهم ويقولون:

دلاذا تقرأون الفاحتة لكذا وكذا وكذا؟ فأقول ذلم: ربنا الذي قال، فمن يقرأ الفاحتة يقول لو 
 ربنا:

 )ىذا لعبدي ولعبدي ما سأل(.
فإذا قرأ الفاحتة بنية الشفاء، يقول ذلم نعم سيكون، وإذا قرأ الفاحتة بنية تفريج الكرب، 

ول اهلل تعاىل دلالئكتو: ىذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كالم من ىذا يا أحبة؟ كالم ملك ادللوك يق
 عز وجل وليس من عندنا، لكن من عند من يقول للشيئ: كن فيكون تبارك وتعاىل.

فكان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم ظاىرىم شرٌع وباطنهم حقيقة وحتقيق، 
ريعة وباطنهم رعاية ألنوار احلقيقة، قاموا بالطريقة هلل ظاىراً فأنار اهلل عز ظاىرىم قياٌم بأوامر الش

 وجل قلوهبم وصدورىم باطناً، فأصبحوا كما قال اهلل:
َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاسِ   األنعام(.ٕٕٔ" )"َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَ ي ْ

 ب ادلذاىب األربعة:مث بعد ذلك وأكتفي فقط باصحا
 سيدنا اإلمام أبو حنيفة رضي اهلل عنو الذي كان يقول فيو اإلمام مالك:

]أبو حنيفة لو ُدعي على أن ُيربىن على أن ىذه اإلسطوانة ـ أي ىذا العامود ـ من ذىب 
 لربىن على ذلك[.

 آتاه اهلل احلجة والربىان، بعد أن تطلع يف الشريعة. 
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ق رضي اهلل عنو بن سيدنا على زين العابدين بن سيدنا ذىب إىل سيدي جعفر الصاد 
 اإلمام احلسُت رضي اهلل عنهم أمجعُت، وبقي معو سنتُت، وبعد السنتُت ماذا قال؟ قال:

 ]لوال السنتان ذللك النعمان[.
ألن ىاتان السنتان علا اللتان جعلتاه حتقق وأصبح بعد أن كان صاحب شريعة، أصبح 

 صاحب شريعة وحقيقة.
 ح داخاًل يف قول اهلل حلبيبو ومصطفاه:أصب

 يوسف(.ٛٓٔ" )"ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اهلِل َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن ات َّبَ َعِني
 وأصبح صاحب بصَتة ونأخذ حادثة واحدة من حياتو لتعرفوا ىؤالء أصحاب البصَتة:

ه متويف وأُمو أرسلتو عند واحد صلار كان لو حلقة يف ادلسجد، وكان ىناك تلميذًا فقَتًا أبو 
يتعلم ىذه ادلهنة وىذه الصنعة، فالولد كان يهرب ليحضر حلقة العلم لإلمام أبو حنيفة، 

 فتذىب أمو لتبحث عنو فتجده عنده فتكلمو بُعنف، وتقول لو: 
الت إنو يتيم وأنو ال يُنفق عليو أحد ومسكُت، ففي النهاية قال ذلا: أتركيو وأنا سأكفُلو، فق

لو: وماذا ستفعل بو؟ فقال ذلا: ىذا الولد يقول: سآكل الفالوذج بُدىن الُسمُسم على مائدة 
 اخللفاء ـ والفالوذج يعٍت ادلهلبية، فًتكتو وقالت لو: أنت حٌر معو.

ويف آخر أيام أبو حنيفة وحولو تالميذتو ومنهم تلميذه ىذا وكان امسو " أبو يوسف " 
عنو، فقال لو: ياسيدي أوصٍت ـ وانظر لوصية أيب حنيفية لتعجبوا ـ صاحب أيب حنيفة رضي اهلل 

 قال لو: ]يا ُبٍتَّ إن للوطواط مٍتٌّ كمٍت  الرجال[.
 وىل باهلل عليكم ىذه وصي ة؟ لكن ىكذا أىل التحقيق وأىل البصَتة:

 ]للوطواط مٍتٌّ كمٍت  الرجال[.
يف ىذا الوقت ىارون الرشيد الذي   وانتقل أبو حنيفة إىل الرفيق األعلى، وكان اخلليفة

كانت شللمكتو دتتد من بالد الصُت إىل بالد ادلغرب، وكان متزوجًا من ابنة عمو السيدة زُبيدة 
 وكان ػلبها حباً مجَّاً.

دخل يومًا غرفة نومو فرأى على السرير منّيًا كمٍت الرجال فهاج وماج وقال: من الذي 
 وىي تُقسم فال فائدة ألن الدليل أمامو.دخل ىنا؟ وكيف دخل؟ وثارت ثائرتو، 
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أرسلوا للعلماء ليجدوا حاًل ذلذا ادلوضوع فلم يستطيعوا، وأبو يوسف مل يكن أحٌد يعرفو،  
فسمع فقال: أنا عندي رأٌي يف ىذه ادلشكلة ولكن أذىب ألرى بيعٍتَّ، فقالوا لو: تعال لًتى، 

 فقال ذلم: أنا أريد ًسلماً ومصباحاً.
األيام يصنعون يف أسقف احلجرات ادلغلقة اليت ليس فيها إضاءة ـ يصنعون  وكانوا يف ىذه

 فيها فتحة ُتسمَّى "ناروزة" لتهوية احلجرات ادلغلقة، ورأيناىا يف بيوٍت منذ فًتة ماضية.
 فجاءوا بُسلم وصعد فرأى ُعشاً فيو وطواطاً ووطواطة فأخذعلا ونزل هبما وقال ذلم:

 ل" "للوطواط مٌٍت كمٍت  الرجا
 من الذي قال ىذا الكالم؟ أبو حنيفة إذن أبو حنيفة كان عادلاً عاماًل: 

 [. عالم العلماء ووليُّ األولياء، وعالم األولياء ووليُّ العلماء]
يعٍت عامل عامل، فاهنالت اذلدايا واألموال على أيب يوسف وتقرَّب من اخلليفة، ويف يوٍم من 

ُت ومؤدبُت مع العلماء ـ ىارون الرشيد مع سلطانو عندما  األيام إستضافو ـ وكان اخللفاء مهذب
كان يدعو العلماء كان ُيص ر على أن ؽلسك باإلبريق وىو الذي يُصبُّ عليهم ادلاء لغسل 

 اليدين.
 وىذا أدب العلم فكانوا مؤدبُت مع العلماء غاية األدب.

: كل من ىذا الِصنف فذات مرٍة أسضافو وبعد أن أكلوا حتلوا بطام ُحلو، فقال لو ىارون
فإنا ال نصنعو إال نادرًا ـ ألنو غاىل الثمن ـ فسألو ماىذا؟ فقال لو: ىذا الفالوذج بُدىن 

 الُسمُسم.
فبكي اإلمام أبو يوسف، فقال لو: مل تبكي؟ فقال: ىذه فراسة أيب حنيفة رضي اهلل عنو 

 وأرضاه.
صَّل الشريعة من علماء من أين أتى هبذه الِفراسة؟ من مصاحبة أىل التحقيق، فقد ح

الشريعة وكان كل علماء الشريعة على ىذا ادلنوال، بعد أن ػُلص ل علوم الشريعة يذىب ألىل 
 احلقيقة لكي ػُلسن تطبيق الشريعة فينال الثمرة اليت هبا وىي علوم احلقيقة.

؟ فإ ذا أردنا الزُبد فالشريعة مثل اللنب واحلقيقة مثل الزُبد، فهل نرى الزُبد يف اللنب بغَت خضٍّ
 فماذا نفعل؟ طُلضُّ اللنب أواًل ليخرج منو الزُبد.
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فالشريعة فيها احلقيقة ولكن حتتاج إىل العمل، وكيف يكون العمل؟ نبحث عن اخلرباء  
 الذين عملوا ووصلوا واتصلوا وفتح اهلل عز وجل عليهم ليعلمونا الطريقة الصحيحة للعمل.

ن تلقاء نفسو، فهذا ؽلشي خلف سكة إبليس، وقد فالذين يعملون بدون ىؤالء ويعمل م
 ُيصاب بالغرور وإذا ُأصيب بالغرور فيكون قد ضاع وأضاع.

وجائز أن يرى نفسو أنو خٌَت من غَته ويُعجب بنفسو فلم يعد ينفع عند اهلل وال يف طريق 
 رضاه:

ْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم االْرُض ِبَما "َويَ ْوَم ُحنَ ْيٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكثْ َرُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعْنكُ 
 التوبة(.ٕ٘" )َرُحَبتْ 

أحتاج قبل العمل إىل من ُيطه ر نفسي من الُعجب ومن الغرور ومن حب الظهور ومن 
الطمع يف الرئاسة ومن الرغبة يف الُعلو  يف األرض بغَت احلق، ومن الطمع يف إظهار الكرامات 

 أن يتطهر من كل ىذه األمور ـ شلن؟  ليجتمع عليَّ اخللق، ػلتاج
من رجٍل وصل إىل ىذا ادلقام ليأخذ بيدي ويهديٍت إىل ىذا ادلرام، ويقول يف ذلك الشيخ 

 بن بنَّا السرُقسطي رضي اهلل عنو:
 

 لحضرة الحق وظاعن        ون      وإنما القوم مس               افرون
                  الم بالسير والمقيلفافتقروا فيها إلى دلي        ل      ع  

 بما اس       تفاد القوم قد سلك الطريق ثم عاد       ليخبر
لكن الرجل الذي مل ؽلشي يف ىذا الطريق فكيف يُدلُّ غَته؟ ال يعرف عقباتو وال يعرف  

ن آفاتو، فمن يرد حىت أن غلتاز بادية أو صحراء ػلتاج إىل دليل وماشرط ىذا الدليل؟ أن يكو 
 قد مشى يف ىذا الطريق أكثر من مرة ويعرف ىنا كذا وىنا كذا وىنا كذا.

 .  وىذا يف السفر احِلسي 
 ]والسفر إىل اهلل سفٌر معنويٌّ َبْدؤه من النفس، وهنايتو حضرة الُقدس[.    

 أين لوائحو؟ أين ألواحو؟ ال يعلمو من إال من إجتازه، ولذلك قال اهلل عز وجل:
 الفرقان(.ٜ٘" )ْسَأْل ِبِو َخِبيًرا"الرَّْحَمُن فَا
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مل يقل: فاسأل عنو، ولكن: فاسأل بو، يعٍت توكل عليو واطلب ادلعونة وأنت بُت يديو  
 ليدلك بو على من يدلك عليو.

على ىذا ادلنوال كان اإلمام الشافعي، بعد أن مشى يف طريق العلم وحصَّلو صحب 
 الصوفية ويقول:

 نها بكلمتان: ]صحبُت الصوفية سنتان فخرُت م
 ]نفسك إن مل تغلها باحلق شغلتك بالباطل[.

وىذا سيدنا اإلمام الشافعي رضي اهلل عنو وأرضاه، ويكفيو أنو رضي اهلل عنو كان يذىب 
 إىل السيدة نفيسة وُيصلي هبا الًتاويح يف رمضان، وأوصى عند وفاتو بوصيتُت:

عادلًا وال شيئ مع أن حولو أوالده أن من يغس لو فالن، وفالن ىذا كان تاجراً، ومل يكن 
 علماء.

 وأن من ُيصلي عليو السيدة نفيسة.
 ىذا التاجر احتار التالمذة فيو، دلاذا ىذا التاجر بالذات يُغس ل اإلمام الشافعي؟

اإلمام الشافعي كان كاألئمة الكرام بيتو كان قد جعلو كاجلامعة: أماكن إلقامة الطالب، 
وة رلاناً للكالب، وكتب رلاناً للطالب، فكانت أحياناً أرزاقو ال تكفيو أكٌل رلاناً للطالب، وكس

 فيستدين ويكتب ىذه الديون ألنو يعمل بوصية سيد األولُت واآلخرين:
 )من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال ينام إال ووصيتو حتت رأسو(.

لو، فقال ذلم: ىاتوا فلما ذىبوا للتاجر قالوا لو: إن اإلمام الشافعي قال أنت من يُغس  
جريدتو ـ أي النوتة اليت ُيسج ل فيها ـ فوجد فيها أن عليو سبعُت ألفاً، فقال ذلم: ىذا الدين عليَّ 

 وىو الُغسل الذي قصده اإلمام الشافعي رضي اهلل عنو.
أنٍت أُغس لو من دينو، وذىبوا للسيدة نفيسة وقالوا ذلا: إن اإلمام الشافعي قد مات، 

 فقالت: 
 ]لقد مات من كان ػُلسن الوضوء[. 

وإحسان الوضوء يكون إحسان الصالة وإحسان العمل كلو هلل عز وجل، ألن الطهارة اليت 
 هبا الُقرب من رب الربية البد أن تكون طهارة حسية وطهارة باطنية. 
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دورات الطهارة احلسية من ادلاء أو التيمم، فإذا توضأ بادلاء ومل يطُهر الباطن شلا فيو من كا 
وشلا فيو من أمراض، وشلا فيو من علٍل وأغراض، فكيف تظهر أنوار اهلل عز وجل وجتلياتو على 

 صاحب ىذا القلب؟
فالبد من الطهارة الباطنة مع الطهارة الظاىرة، وىذا ال يتم إال على يد شيٍخ أقامو اهلل 

 ا قال اهلل:وأذن لو سيدنا رسول اهلل وقام بتطبيب القلوب من عللها حىت تصل إىل م
 الشعراء(.ٜٛ" )"ِإال َمْن َأَتى اهلل ِبَقْلٍب َسِليمٍ 

 فإذا أصبح القلب سليماً واحلال مستقيماً فتتنزَّل فيو جتليات ملك ادللوك عز وجل.
 اإلمام مالٍك رضي اهلل عنو وأرضاه:

د كان إمامًا يف الشريعة وكان فحاًل من فحول الرجال، وكان متحققًا وكان مؤدبًا مع سي
اخللق، وكان يسكن يف مدينتو، فكان من أدبو مع حضرتو صلى اهلل عليو وسلَّم ال ؽلشي يف 

 ادلدينة إال حافياً وال ينتعل، فيقال لو: مل تفعل ذلك يا إمام؟ فيقول:
 ]أخشى أن أطأ بنعلي موضع قدم احلبيب صلى اهلل عليو وسلَّم[.

ي حاجتو، وإذا أراد أن يذىب وإذا أراد أن يقضي حاجتو ؼلرج خارج ادلدينة ليقض
للمسجد النبوي لُيدر س حديث احلضرة احملمدية، كان يدخل مغتسلو ويتطيب ويلبس أحسن ما 

 عنده ـ دلاذا؟ ألنو سُيدر س حديث رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم.
 حكى أحد تالميذه أنو رآه مرًة يدر س العلم، وجاءت عقرٌب ولدغتو فتفزَّز وأكمل الدرس،

عدَّ الرجل أربعة عشر مرة العقرب تلدغو وىو يتفزز وُيكمل الدرس وال يقطعو، بعد ما انتهى 
الدرس ذىب إليو ويريد أن يتكلم، فقال: علمُت ما تريد، فما كنُت ألقطع حديث رسول اهلل 

 صلى اهلل عليو وسلَّم من أجل لدغة عقرب.
 ولذلك كان يقول ـ وىذه من عالمات األولياء الُفحول:

 ]ما بتُّ ليلة إال ورأيُت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم يف ادلنام[.
من الذي ينام يف أحضانو كل ليلة؟ سيدنا رسول اهلل صلوات ريب وتسليماتو عليو، وىذا 
حال األولياء وكمَّل الُعلماء الذين اقتدوا باألولياء وساروا على ىدي سيد الرسل واألنبياء، 

 احلقيقة، وىذا حال العلماء يف كل زماٍن ومكاٍن إىل يومنا ىذا.فجمعوا بُت الشريعة و 



16 

إىل عصر قريب كان مشايخ األزىر ىم مشايخ الطُرق، وشيخ األزىر نفسو كان شيخاً  
لطريقة، فالشيخ الدردير كان شيخًا لألزىر وىو أيضًا كان شيخًا للطريقة اخللوتية، ألنو تلقَّى 

 الطريقة من سيدي مصطفى البكري.
ن قبلو الشيخ زكريا األنصاري، والشيخ عبد الوىاب الشعراين، وبعده األئمة إىل الشيخ وم

عبد احلليم زلمود رمحة اهلل وبركاتو عليو، كان شيخ األزىر ويف نفس الوقت ىو من كبار العارفُت 
 باهلل عز وجل.

 رجٌل ال يغيب عنو نور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم طرفة عٍُت وال أقّل.
 فيا أحبة ال يوجد فصام أبداً بُت الشريعة واحلقيقة والذي يقول بذلك ؼُلالف احلقائق.

 ناخذ مثااًل واحداً:
 الصالة: 

ضلن ُنصلي هلل، أُؤدي حركات الصالة الظاىرة كما ينبغي، الوقوف والركوع والسجود 
 واألذكار والتالوة والتسبيحات، لكن القلب غائب.

 لى ىذه اذليئة فماذا قال لو؟ قال لو:فعندما رأى النيب رجاًل ع
 )صل  فإنك مل ُتصل (.

 ]يريد صالة مقبولة فتكون مع ظاىر األركان حضور القلب واجلنان[. 
فكما أُطه ر اجلوارح الظاىرة بادلاء، أُطه ر القلب بالتوبة إىل خالق األرض والسماء، وُأحض ر 

 يو الصدق ألدخل يف قول اهلل:فيو اإلخالص، وُأحض ر فيو اخلشوع وُأحض ر ف
 ادلؤمنون(.ٕ" )الَِّذيَن ُىْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعونَ ( ٔ) "َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنونَ 

 باقي نقطة بسيطة حىت ال أُطيل عليكم وقد ظهرت يف عصرنا ىذا:
البعض يقول: ما دام ادلوضوع ىكذا فُأحضر كتب الصوفية وأقرأىا وأتعلم منها وآخذ منها 

 وكيفيٍت ذلك، فَتيد أن ال ؽلشي مع شيخ ألن الكتب موجودة.
 نذىب لإلمام الغزايل رضي اهلل عنو وأرضاه:

اإلمام الغزايل كان ػلضر درسو يف بغداد عشرة آالف نفس، ومل يكن ىناك ميكروفون 
 ويوص ل الصوت للكل رب الكل عز وجل.
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ي يوسف النسَّاج، وقبل ذلك يقول: دلا أراد اهلل عز وجل األخذ بيدي دلٍت على شيخ 
يقول: طالعت كتب الصوفية فقرأاها قوت القلوب أليب طالب ادلكي، وعوارف ادلعارف 
للسهروردي، واللُّمع للطوسي، وكشف احملجوب للهجويري وغَتىا من الكتب، وما ورد عن 

 اجلنيد وما ورد عن البسطامي. 
يظل اإلنسان رغم قراءاها زلجوب، مث وجدُت أن ىذه الكتب ال توص ل إىل ادلطلوب، بل 

فلما ىداين اهلل عز وجل إىل شيخي يوسف النساج وأخذ يُعينٍت على تطهَت نفسي، ومالتطهَت 
 عنده؟ قال:

ىؤالء القوم أول شيٍئ عندىم طهارة القلب بالكلية من كل ما يشغل عن رب الربية عز 
ك بطريق قوٍم جعلتهم زللَّ نظري من وجل، قال: فرأيُت رب العزة يف النوم، وقال: يا غزايل علي

خلقي، قال: يا رب إئذن بصحبتهم وحببٍت فيهم، قال: قد فعلنا بك ذلك، ولكن دع ما معك 
 من العلوم حىت تتحقق مبا عند ىؤالء القوم من فضلي وكرمي وجودي ورمحيت.

م إلقامة وكل الصاحلُت على ىذا ادلنوال، فالكتب ىي للقراءة ولإلطالع يكتبها ىؤالء القو 
 احُلجة وإلرشاد السالكُت وذلداية الضالُت.

لكن احلقيقة البد لإلنسان أن يدخل الورشة العملية ويُهذ ب نفسو على يد مرشٍد صادق 
 أقامو رب العادلُت عز وجل.

ب النفس إن ُرت الوصول     غير ىذا عندنا علم الفض   ول  ىذِّ
ب النفس بتوح           يد العليِّ       عن بي  ان اآلي من فرٍد قئولىذِّ

البد لإلنسان أن يُهذ ب نفسو وُيطه ر قلبو وال يتم ىذا إال على يد طبيٍب رباين ونضرب 
 لذلك مثال:

لو أن أحدًا أيت بكل كتب الطب السابقة وادلعاصرة ودرسها دراسة جيدة بنفسو بدون 
 أساتذة، فهل يستطيع أن يعاجل؟ 

ة ويدخل معامل كلية الطب ليتدرب على الكيفية اليت هبا فالبد أن يدخل احلياة العملي
يدخل إىل احلياة العملية وغُلري ما يريد دلن يريد اهلل عز وجل الشفاء على يديو من العبيد إن 

 شاء اهلل عز وجل.
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ادلوضوع طويل وشي ق ولكن ال أريد أن أُطيل عليكم وأكتفي هبذا القدر القليل وأرجوا اهلل  
عنا مبا علمنا، وأن يرفعنا مبا عملنا وأن يرزقنا من عنده علمًا نافعًا وقلبًا خاشعاً عز وجل أن ينف

 نوراً ساطعاً وإؽلاناً صادقاً وعبداً صاحلاً وأن يهدينا بو إليو.     
 

وصلى اهلل على صاحب ىذا الفضل الذي الفضل كلو منو وإليو سيدنا محمد وعلى آلو 
 وصحبو وسلّم أجمعين

   
    

        
 

 


