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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 

 اجلمعيةالبلد ػ  اغة ػ مجعية الدعوة إىل اهلل بآبامغ
 ىػ  1447رجب  64 موافق 1/5/6116دحد  األ

 (نفحات إيمانية من سورة يوسف) 

 قرأ القارئ 
 بسم اهلل الرمحن الردحيم 

ات َّبَ َعِني َوُسْبَحاَن الل َوَما َأنَا ِمَن َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن  ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللِ "
َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِإال رَِجاال نُوِحي ِإَلْيِهْم ِمْن َأْىِل اْلُقَرى َأفَ َلْم َيِسيُروا ( 118) اْلُمْشرِِكينَ 

ٌر ِللَِّذيَن ات ََّقْوا َأَفا ِفي االْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َوَلَداُر اال ِِخَرِة َِخي ْ
َي َمْن  (119) تَ ْعِقُلونَ  َحتَّى ِإَذا اْستَ ْيَئَس الرُُّسُل َوظَنُّوا َأن َُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُىْم َنْصُرنَا فَ ُنجِّ

َرٌة الوِلي االْلَباِب َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصهِ ( 111) َنَشاُء َوال يُ َردُّ بَْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمينَ  ْم ِعب ْ
َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفتَ َرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بَ ْيَن َيَدْيِو َوتَ ْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َورَْحَمًة ِلَقْوٍم 

 )يوسف(. (111) "يُ ْؤِمُنونَ 
رسالة سنكمل اآليات بسرعة لنستويف موضوعنا ألف آيات اهلل عز وجل كل فقرة فيو حتوي 

 .وربانياً فال ينفع أف تقطعهاإذلية متناسقة تناسقاً قرآنياً 
ومن بعدىم من الوارثُت والعلماء  ،اصطفاىم اهلل واجتباىمىؤالء النبيُت وادلرسلُت الذين 

العاملُت واحلكماء الربانيُت والصاحلُت والعارفُت، كلهم أكثر الناس تعرضًا للشدائد يف دحياهتم 
 هم لرسالة اهلل عز وجل.الدنيا بسبب إبالغ

 نُت أنفسهم على ذلك، دلاذا؟ قاؿ اهلل تعاىل  فالبد أف يكونوا عارفُت ذلك وموط  
 الفرقاف(.41) "وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ نَِبيٍّ َعُدوِّا ِمَن اْلُمْجرِِمينَ "
من  وليس من الناس الطيبُت وال ادلتساىلُت، ولكن عدواً  ؟ من اجملرمُتدوىذا العممن و 

 يف أيب جهل  صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك قاؿ النيب اجملرمُت، 
 )فرعوين أشُد عليَّ من فرعوف أخي موسى عليو(.

على موسى، وكاف جباراً من جبابرة اهلل عز وجل يف فعاًل كاف أشد عليو من فرعوف موسى 
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 .األرض، وىل ىو ودحده؟ بل كاف معو رلموعة من اجلبابرة 
سبحاف اهلل ىي وا عن سبيل اهلل، نفقوف أمواذلم وكل ما ديلكوف ليصد  وىؤالء ىم الذين ي

 ومكاف. موجودة يف كل زمافٍ 
   إليوأودحى اهلل عز وجل سيدنا موسى عندما ولذلك 

 سرائيل ىذا ُيطعمٍت وىذا يًتكٍت؟ قاؿ يا رب تًتكٍت إىل بٍت إ
و مصلحة وال أي عمٍل فال تكوف لهلل، ألف شرط النبوة عندما يتكلَّف بالرسالة يتفرغ 

 دنيوي، فتكوف وظيفتو عند اهلل عز وجل.
 فقاؿ اهلل تعاىل فقاؿ  تًتكٍت إىل خلقك ىذا ُيطعمٍت وىذا حيرمٍت؟ 

 من أجلك كل يوـٍ رجاًل من النار؟(. )يا موسى أال ترضى أف نعتق
ل أال ترضى أف نعتق من أجلك ك ؟وأنت دلاذا تزعليعٍت من ُيطعمك سنعتقو من النار، 

  من النار. رقبةً يوـٍ 
عندما كاف يتعبَّد هلل عز وجل يف جبل سيدنا أبو احلسن الشاذيل احلكاية وىي نفس 

لة، والعبادة تكوف أصفى وأنقى وأتقى وال فيها دحرب فيحارب نفسو وخُيل ص هبا الرسالة، شاذُ 
وال وال من احلاسدين  اجملادلُت وال من الغيورين وال من احلاقدين  منال و وال فيها دحرب من ىنا 

مع ملك ادللوؾ عز الصفاء يف ألنو جالس بذلك لو شأٌف  سليفال دحرب و من ادلتشددين، 
 وجل.

عمٍت وىذا ىل خلقك ىذا ُيطلناس إلينا، فقاؿ  يا رب تًتكٍت إفقيل لو  إنزؿ إىدي ا
 لن حنننفق وأنا ادللي إف شئت من اجليب وإف شئت من الغيب، حيرمٍت؟ فقاؿ  يا علي أ

 نرسلك ونتخلَّى عنك ونًتكك. 
العنادية وىي موجودة يف  وما ىي ىذه الشدائد؟ النفوس  لكن البد أف يتعرَّضوا للشدائد،

، وىذه النفوس اإلبليسية العنادية رغبتها وشهوهتا يف عناد النفوس ادلخلصة الزكية البشريةكل 
 القوية.
 ػ وىذا دحدث مع الكل  أممهم ف دحاؿ ادلرسلُت معىي كذلك، دحىت بُتَّ اهلل عز وجل أو 
 يوسف(.111) "َحتَّى ِإَذا اْستَ ْيَئَس الرُُّسُل َوظَنُّوا َأن َُّهْم َقْد ُكِذبُوا"
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 أو القراءة اليت قراىا الشيخ   
موجودتاف ػ والرسل الذين ىم على ثقة اف تواإلثنبُوا فهذه قراءة وىذه قراءة، ُكذ  ُكِذبُوا أو  قد  

جاًل فهل حيدث عا نصرىم إف آجاًل أويعز وجل سأف اهلل ادلعرفة  تامة باهلل، ويعرفوف متاـ
 لو وجهات  ال ػ ىذا اليأسيأس من ىذا النصر؟  عندىم

نيبٌّ دعا على  إما أهنم يئسوا من ىؤالء القـو من قبوؿ دعوة اهلل وخالص؟ ولذلك ال يوجد
ليس ذلا يف طريق اذلاية ف ىذه النفوس لقسة و اللوح احملفوظ فوجد أطلع على قومو إال بعد أف ا

 نصيب.
متكوب لو لع عليهم ومل جيد يف اللوح احملفوظ دحىت وادحدًا منهم نوح عندما اطَّ فسيدنا 

 ماذا قاؿ لو ف اذلداية،
ِإنََّك ِإْن َتَذْرُىْم ُيِضلُّوا ( 66)َوقَاَل نُوٌح َربِّ ال َتَذْر َعَلى االْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا "

 نوح(.67) "ال يَِلُدوا ِإال فَاِجًرا َكفَّارًاِعَباَدَك وَ 
يف اللوح احملفوظ، ألف النيب ال يقوؿ إال عن  ر رآه على دحسب ما رآه بعُت الكشففقد

 رؤيا دحيَّة بصَتية يف األلواح اإلذلية العلية.
كافرين وجادحدين ولكن رأى دلا اطَّلع أف ىذا اجليل   صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسوؿ اهلل 

أيدعو ولكن يف ظهره وادحد مو دحد،  يف ظهورىم، آي نعم ىو كافرنو سيخرج منهم مودحدين أ
إين أرجوا  شئت أُطبق عليهم األخشبُت؟ قاؿ لو  ال ػ فإتيو ملك اجلباؿ ويقوؿ لو  عليهم؟ ويأ

 أف خُيرج اهلل من أصالهبم من يودح د اهلل عز وجل، أمل حيدث ىذا؟
 ؟ ػ من كاف ىود فرساف اإلسالـ فرعونو؟ من كبار صناديىو ومن 

  وقس على ذلك.ِعكرمة بن أيب جهل، 
 رأى ىذا األمر.  رسوؿ اهلل مل يدعو عليهم ألنوكاف ولذلك  

بوا أ ُكذبوا  وا أهنم قدوظن     و ُكذ 
  .بوا أف اجلماعة من دحولو كذَّبوه ولن يؤمنوا هبذه الرسالةوُكذ  

رسُل إليهم أأو اجلماعة 
ُ
 م  هنادلرسلُت كانوا يوعدو  ألفػ نفسهم ادل

 كذا وكذا،كذا وكذا، وإذا مل تؤمنوا فسيحيق بكم من عذاب اهلل    إذا آمنتم فسيحدث لكم
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ألنو مل يأهتم وعد ادلدة فاألقواـ يظنوف أف ىؤالء األنبياء ػ دحاشا هلل ػ كذبوا عليهم  طالت فإذا 
 اهلل مع تكذيبهم وزلاددهتم لدين اهلل.

 ا عليهم.فهؤالء اجلماعة يضحكو 
دحىت لو أوَّلناىا التأويل البشري ألف البشرية موجودة ػ فإف كل رسوؿ وكل نيب وكل ويل أو 

فماذا  كذيب ومل يأيت موعود اهلل لومكر اهلل عز وجل، فلما حيدث لو ت وكل صديق ال يأمن
 فت ش يف نفسو، ماذا قصَّرت ولذلك كذَّبوين؟ يُ يفعل؟ وىذا ادلفروض أف نفعلو كلنا ػ 

 أنا أخطاُت ولذلك مل ينقادوا إيلَّ؟ أو يف أي شيئٍ 
   دث ادلطلوب؟نو مل حيوما الذي أمهلتو يف سبيل الدعوة اإلذلية أل

دومًا عند أي طلب يتأخر قضاؤه بعد  وىي السنة اليت وضعها لنا اهلل بأننا نراجع أنفسنا
 اإلحلاح يف الطلب من دحضرة اهلل عز وجل.

،  غَت ذلكولكن الصاحلُت خرينصاحلُت، فنحن نُعلقها يف اآلالوكاف على ذلك وال يزاؿ 
فإذا مل يتحقق ادلراد يلـو نفسو فَتاجع نفسو،  هلل والصاحلُت من عباد اهلل دوماً أصحاب رسوؿ ا

على ىذا األمر، دلاذا؟ ألف ىذا  بهاسوحياوإذا مل ينل القصد وإذا تأخرت اإلجابة فيلـو نفسو 
 الو لنبيو الذي ربنا سبحانو وتعاىل ق

 النساء(.79) "َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الل َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نَ ْفِسكَ "
وزار يا إما رفعة كاف عليو ذنوٌب أو أإذا  ، هَتومن نفسك بالنسبة للمؤمنُت ىي تط

 للدرجات.
أف جل، فإذا ظنَّ ىؤالء احلاالت لو درجات عند رفيع الدرجات عز و  يعٍت ادلؤمن على كلتا

الرسل كذبوىم جاء نصر اهلل عز وجل، وإذا ظنَّ ادلرسلُت أف اهلل عز وجل عاتبهم على 
 وأخَّر عنهم الفرج، فيأيت أيضاً نصر اهلل  تقصَتىم

َي َمْن َنَشاُء َوال يُ َردُّ بَْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمينَ "  ف(.يوس111) "َجاَءُىْم َنْصُرنَا فَ ُنجِّ
 فيأيت نصر اهلل عز وجل دائماً يف وقت الشدة 

 يوسف(.111) "َحتَّى ِإَذا اْستَ ْيَئَس الرُُّسُل َوظَنُّوا َأن َُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُىمْ "
أمٍر من أموره، ولذلك اليأس كبَتة من كبائر أي ادلؤمن ال يصاب باليأس قط يف  لكن
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فهذا قد ارتكب كبَتة من  ةو اإلديانيأوية يموره الدنالقلوب، فإذا يئس اإلنساف يف أي أمٍر من أ 
 الكبائر 

  يوسف(.87)"ِإال اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ  ال يَ ْيَئُس ِمْن َرْوِح اللِ "
فهو طامع يف ، فدائماً يكوف اإلنساف ُمنتظراً لفرج اهلل، فسبحاف اهلل ػ كبَتة من كبائر القلب
ومهما أدحاط بو  عُت وال أقل مهما إنتابتو الشدائد نصر اهلل ال يتعلق بغَت نصر مواله طرفة

الصاحلُت والنبيُت وادلرسلُت فليعلم علم اليقُت أف هنج نبو عن طريقو األلدَّاء األعداء ومهما أف يُ 
 لسنة اهلل تبديال. ، وىذه سنة اهلل ولن جتدبعد دحُت هم ولكنأف نصر اهلل عز وجل يأتي

بيَّنا باألمس سيأيت  ال يستطيع أدحٌد أف يردَّه عنو، وكما اجملرمُتب نزؿوبأس اهلل عز وجل إذا 
وامسعوا  رضي اهلل عنووكما قاؿ اإلماـ أبو العزائم بأس اهلل عز وجل ألىل أوربا وأىل أمَتكا، 

 وعوا 
 رٍّ وال دارعات الحصونوال ذَ  ع عنهم                 يوم ال مدفٍع يداف

تدفع عنهم وال الذرَّة ػ وأبو العزائم قاذلا قبل دحىت رامجات الصواريخ وال ال ادلدافع اليت معهم 
ىي الُدشم احملصَّنة ضد القنابل الذرية وىذه األشياء كلها إخًتاع الذرَّة ػ وال ادلدرعات احملصنَّة و 

 دَّ لقضاء اهلل سبحانو وتعاىل.عز وجل فال مر لن تنفعهم، فعندما يأيت أمر اهلل 
 بُت  مراد اهلل كيف يأيت؟ فقاؿ وقاؿ يف أمريكا ليُ 

 إنتقاماً لفتنة الصهيونومخازي    وبأمريكا زالزٌل 
الزالزؿ والعواصف دلاذا؟ إنتقامًا دلا يفعلوه ؟ الذي سُيدم ر أمريكاالفعَّاؿ اإلذلي لسالح ا وما

روب احل وكلضمار الذي يضمروه فينا وكل ادلؤامرات اإل بالعرب وادلسلمُت من أجل اليهود، كل
ودحروب صحية ودحروب جرثومية من دحروب إقتصادية  ،ودحُت اليت يُنشئوىا يف كل وقتٍ 

 .داذا؟ من أجل اليهو وكلها دلودحروب كذا وكذا وكذا، 
 فقاؿ 

 وبأمريكا زالزٌل ومخازي    إنتقاماً لفتنة الصهيون
 وف ضد ىذه الزالزؿ؟ لعوماذا يف

 ه الزالزؿ؟ ال شيئ يع أف متنع ىذوما التكنولوجيا اليت عندىم وتستط
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 يوسف(.111) "َوال يُ َردُّ بَْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمينَ " 
مث توجَّو اهلل عز وجل باخلطاب لنا مجاعة ادلؤمنُت الصادقُت أننا ينبغي علينا دراسة سَتة 

  ، دلاذا؟سلُت والتابعُت واألولياء والصاحلُتر األنبياء وادل
َرٌة الوِلي االْلَبابِ  ِهمْ َلَقْد َكاَن ِفي َقَصصِ "  يوسف(.111) "ِعب ْ

وعلى األقواـ على جهاد النفس وعلى تصفية القلب نساف قصص ىؤالء تُعُت اإلواليت 
من أذى اخللق كما قلنا،  حتم ل أذى اخللق، فمن تعرَّض لطريق اهلل فالبد أف يكوف لو نصيبٌ 

 ومالذي يُعينو على ذلك؟ 
ف نصر اهلل جاءىم بعد دحُت، فيعرؼ ويتأكد أنو د أوجي للسابقُتما دحدث عندما يقرأ 

 يف النهاية من ادلنصورين  كوفيس
 الصافات(.174) "َوِإنَّ ُجْنَدنَا َلُهُم اْلَغالُِبونَ "

 ؟ اجلُند من ىؤالء
   واآلخرين، وحنن إف شاء اهلل داخلوف يف ىذه اآليةاألولُت وادلعاصرين 

 كلنا داخلُت فيها على أدحد آخر؟  مقصورة  ػ أليس كذلك؟ أـ إهنا وإف جندنا
ف يأيت نصر اهلل، وللذلك كاف اإلماـ ، ولينصرف اهلل من بنصره ػ البد أالغالبوف ػ البد وذلم
 يقوؿ  رضي اهلل عنواجلنيد 

 د اهلل[.]دحكايات الصاحلُت ُجنٌد من ُجن
وجل،  تُعلي مهم ادلريدين وتُعينهم على تزكية النفس وصفاء القلب وسلوؾ طريق اهلل عز

   اآليةيات، فقالوا لو  وما دليلك؟ قاؿ يف فالبد من ىذه احلكا
َرٌة الوِلي االْلَبا"  يوسف(.111) "ِب َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفتَ َرىَلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعب ْ

و خنتلقها أو نؤلفها، ولكنها قصٌص أ يعٍت ليست بأدحاديث نتناقلها عل سبيل التسلية،
  واقعية

 يوسف(.111) "َدْيِو َوتَ ْفِصيَل ُكلِّ َشْيءٍ ْن َتْصِديَق الَِّذي بَ ْيَن يَ َوَلكِ "
   ىذا اليـو الذي حنن فيو، وفيها كذلكىل أوؿ الدنيا إمن 

 يوسف(.111) "َوُىًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ 
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اؿ الصحابة نسأؿ اهلل أف جيعل لنا أمجعُت عربًة وُأسوة يف سَت األنبياء وادلرسلُت ويف أدحو  
 ولياء والصاحلُت.والتابعُت ويف قصص األ

  
 ىل يجوز أن يكون للطريقة شيخة إمرأة؟سؤال: 

ال جيوز أف تكوف شيخة للطريق، فيدخل جيوز للمرأة أف تكوف داعية يف طريق اهلل، ولكن 
            ىا.و ويدخل عليها النساء ويأخذوف عليها العهد ويزور  عليها الرجاؿ

ؾ وال تكوف شيخة طريق، وأنا أذكر ىذا الكالـ ألف ىناداعية لتدعو النساء،  لكنها تكوف
 بعض األماكن يظهر فيها مثل ىذا األمر.

أو نأخذ منها دحكمة أو كلمة  نأخذ منها دعوة صاحلة،فتكوف إمراة صاحلة فال مانع، 
يف طريق اهلل عز  أذكار ال ػ فهذا ليسو وذلا علم، لكن تكوف شيخة طريقة وذلا مريدين وذلا أوراد

 وجل.
 كاف على ىذه الشاكلة؟من  ىل ُوجد يف الصحابيات اجلليالت 

 األنعاـ(.91) "ُأوَلِئَك الَِّذيَن َىَدى الل َفِبُهَداُىُم اقْ َتِدهِ "
، لكن وادحدة صاحلة كاحلاجة زكية ذىبت إىل سيدي أيب احلسن الشاذيل وعملت سادحة

ىب لزيارة سيدي أبو احلسن الشاذيل وجتد مكاف وعملت لنفسها أوقاؼ لكي يزروىا كل من ذ
 فيها شيٌئ. سوجتد أكل تأكلو فلي تناـ فيو

يُعطي عهدًا ويُعطي أوراداً  ىل  إيو؟اجلزئية الثانية وىي شيخ طريق يعٍتتكلم عن ولكن أ
 .؟وحيل مشاكلريدينو، ويتابع مُ 

 اذلو لها رجٌل وذلا أوالد وىي ليس ذلا يف ىذا ادلوضوع، ألهنا لو كانت على النهج القومي ف
 مشاغلها ومشاكلها.

و آخذ منها كلمة نافعة إف  ، أوف ذلا صالح وأسأذلا دعوٌة صاحلة، فيكلو وردىا مع اهلل
 لكن قيادة طريق؟ ال ػ قيادة الطريق تكوف كما قاؿ ربنا كانت مكتوبة أو مسموعة، 

 الرجاؿ.إال رجااًل فيجب أف يكوف رجاًل قد بلغ مبلغ 
 يف ىذا الدور. ليس ذلا أيضاً دلقاـ، لكن اعض النساء قد بلغن مبلغ الرجاؿ يف وىناؾ ب
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 يل مصرالغت مبلغ الرجاؿ ػ ومولدىا يف ىذه األياـ ػ وعندما إستضافها و بفالسيدة زينب  
الديواف ػ ورللس الديواف كاف كمجلس الشورى ػ رللس وًأصرَّ أهنا حتضر  عندما نزلت عنده
 دلناقشة األمور برئاسة الوايل.لزعماء واحيضره كبار القادة 

يل برأيها دوتُ دحجاب فكانت حتضر من وراء ستارة، وليس معهم مباشرة ولكن من وراء 
، ال فهي مل تكن رئيسة الديواف وال الدراويش يقولوف  أهنا رئيسة الديوافوىذا ما جعل الناس 

ػ ألف  ستهويهم اخلرافاتلذين تا يستشَتىا الوايل يف الديواف، واجلماعة الدراويششيئ، ولكنها 
 عندنا بعض الدراويش يؤلفوف خرافات فقالوا  

ورئيسة ىذا اجلماعة األبداؿ وحيضره  إف ىذا الديواف موجود ويُعقد كل ليلة يف غار دِحراء
 .الديواف ىي السيدة زينب

و السيدة   سيدنا النيب، وىل سيدنا النيب حيضر ديواناً تكوف رئيستيقولوفأيضاً؟ ومن حيضر 
والذين يقولوف  حنن دراويش، كيف  زينب؟ وىل جيوز ىذا الكالـ ػ لكن يُردده اجلماعة ادلغفلُت

  هبا من سلطاف.يكونوا دراويش؟ فهذه خرافات ما أنزؿ اهلل
كمثل الدراويش اآلخرين فيقولوف  أف ادلدرَّكُت بالكوف أربعة  سيدي إبراىيم الدسوقي 

ربعة ىم وىؤالء األد القادر اجليالين وسيدي أمحد الرفاعي، وسيدي أمحد البدوي وسيدي عب
 فال مانع ػ وىذا الكالـ ماشي. بالكوف إىل يـو القيامة ػمن ديسك 

 وقبل ىؤالء األربعة من كاف ديسك بالكوف؟
فهذا الكالـ طبعًا يُعطوه للدراويش، والدراويش ينسجوف عليو قصٌص خيالية ما أنزؿ اهلل 

 اف.عز وجل هبا من سلط
ولكل زماٍف الرأس فكٌل منهم كاف قطباً يف زمانو ويف عصره وأوانو، على األربعة على العُت و 

 اهلل واسع.ف فضل عز وجل، وىل فضل اهلل نفد؟ ال فإ ورجاؿ، وىي دحكمة اهلل دولةٌ 
كاف يف السوداف وكاف يتكلم يف ادلسجد الكبَت يف رضي اهلل عنو وأرضاه  اإلماـ أبو العزائم ]
، فوادحد من احلاضرين قاؿ لو  كالـ من ىذا يا موالنا؟ ىل ىذا كالـ ال بالعبارةعَ ـو فػَ اخلرط

 نتظر ياُبٍتَّ.يدي عبد القادر اجليالين؟ فقاؿ  إس
فسػألو الرجل  كالـ ـ ىذا يا موالنا؟ ىل ىو كالـ سيدي أبو احلسن مث عال بالعبارة أكثر، 
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 الشاذيل؟ فقاؿ  إنتظر يا بٍت. 
بن ة فسألو الرجل  كالـ من ىذا يا موالنا؟ ىل ىو كالـ سيدي زلي الدين مث عال بالعبار 
 العريب؟ فقاؿ لو  

من الذي أعطى اجليالين؟ فقاؿ الرجل  اهلل، فقاؿ  ومن الذي أعطى الشاذيل؟ يا ُبٍتَّ 
 قاؿ  الذي أعطاىم أعطاين[.، بن العريب؟ قاؿ  اهلل، قاؿ  ومن الذي أعطى قاؿ  اهلل

 ؟ الواسع عز وجل فضل اهللالناس حُيج ر  نفد، وملَ  وىل عطاء اهلل
وىل دلاذا؟  ىل ىؤالء األربعة إىل يـو القيامة؟و  ؟الدنيا ومل يعد فيها غَت ىؤالء األربعةوىل 

 وىو يف الربزخ؟ وتعلم على يديو يذىب إىل ضريح وادحد من العارفُت يوجد وادحد فينا كلنا 
ىل منا من يستطع أف يذىب إىل روضة رسوؿ خربين؟ أو ف يفعل ذلك فليُ من يستطع أ

، أو صلى اهلل عليو وسلَّمويتعلم فيها مباشرًة من سيدنا رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّماهلل 
 ؟صلى اهلل عليو وسلَّمموه ومها جارا سيدنا رسوؿ اهلل جيعل سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر يعل  

 يٍّ قائم[.]فإف اهلل قيـو وال يصل إليو واصل إال حب
 دولةؽ ورجاؿ.واقتضت دحكمة اهلل عز وجل أف لكل زماف 

فيها إىل  ف نزهنا مبيزاف العقل، ونرجع نسمعها مثل ىذه يا أدحبة البد وأفالسخافات اليت
ما ال يقبلو العقل ال يص ح يف النقل، وما ال يص ح يف النقل فال جيب أف يتفوَّه فصحيح النقل، 

 ي إنساف.و ديعو من أاإلنساف أبو 
 أيضاً الكرامات ىي نفس احلكاية  دحىت الكرامات اليت حيكوىا وفيها خرافات،

لكن الكرامات اأُلخرى اليت ال  إلستقامة خٌَت من ألف كرامة،أف ا فقد تكلمنا اليـو عن
يف عامل النقل، فاضرب هبا عرض احلائط، ألف األولياء أغنياء عن يقبلها العقل وليس ذلا شاىٌد 

 ذلك.
ريف الدراويش، وما أكثر ابتخ شأفٌ وليس لنا  ،او ذلبَّ نتنجيب أف ه بعض األمور اليت فهذ

وينشروا ىذه التخاريف يف ىذا الزماف وخاصَّة إخوانا الذين يدخلوف على الفيس بوؾ 
 .نشرىا علىتساعد بذلك ذلا اليك، ألنك  التخاريف، إياؾ أف تعمل

لكي تكوف معًٌت ومبًٌت و أنو صحيٌح ُأسلوبًا  الذي تطمئن إليوفال تُعطي اليك إال للشيئ 
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                          .صلى اهلل عليو وسلَّمتعمل على ادلنهج الصحيح لرسوؿ اهلل  
 

 لو وصحبو وسلَّمآ وصلى الل على سيدنا محمد وعلى
 

 


