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 فضيلة الشيخ األستاذ / فوزى محمد أبو زيد 
 ىػ  0441رمضاف 01موافق  24/6/2106 عمة اجلالتاريػػػػػخ: 

 حدائق ادلةادي
 (األسئلة الصوفيةالحلقة األولى في )

 
   

 :بسم اهلل الرمحن الرحيم
  تاب رلعموع  صوفي  أكثر منهم بقليل,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,و ك

لكن و عن احلج عند الةارفُت الصياـ عند الةارفُت وال كتابًا قلت لن أععمل كتابًا  فأنا
عن الةارفُت وبةدىا أذواقهم يف الصياـ وأذواقهم يف  كتابًا واحدًا فنبدأ أواًل بالكالـ  سنجةلو

 لًتتيب.أسئل  الصالة لنبدأ با وولكن ىم يبدأوف يف جتهيزاحلج 
,  يف الصالة مث أذواقهم يف الصياـ وأذواقهم يف الزكاةمث أذواقهم  فالةارفُت أواًل يف كالـٍ عاـٍ

 .أذواقهم يف احلجمث  والصدق 
 , وكعما نوَّىتُ اليـو باألسئل  عن الةارفُت, فنبدأ هبذا الًتتيب ويكوف كتيِّبًا واحداً عمشي فن

وأرضاه  عنورضي اهلل  رضي اهلل عنوأباح اإلماـ الشافةي ناحي  شرعي   :قبل صالة الةشاء أوالً 
وبةض ادلذاىب الفقهي  أف اإلنساف جيوز أف يصلي الفريض  مجاع  وراء نافل , يةٍت واحد دخل 

فعماذا  ػ وشرعًا ال جيوز إقام  مجاعتاف يف ادلسجد سجد يف شهر رمضاف ليصلي الًتاويح ػادل
 يفةل؟

أو يُدرؾ  ,عملُيكإذا أدرؾ ركة  هنم يصلوف سن  فلةشاء وراء من يصلي الًتاويح مع أينوي ا
بةد أف يسلم اإلماـ ُيكعمل ويكوف بذلك قد ناؿ ثواب فيكعمل, فإذا أدرؾ التشهد فقط إثنُت 

 .اجلعماع 
يف فرائض عادي  ووجدُت واحد ُيصلي  نفرض أنٍت دخلت ادلسجد واجلعماع  األوىل إنتهت

سن  وحده, جيوز أنٍت أنوي وراءه صالة الفريض  مجاع  مع أنو يصلي الالسن , فقالوا أيضاً: 
 وىذا تيسَت من اهلل عز وجل.فيجوز أف أنوي خلفو الفريض  مجاع  حىت أناؿ ثواب اجلعماع  
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 وىذا من الناحي  الشرعي . 
 وصالة المقصر المسافر إماماً بالمقيمين؟ سؤال:

سُيصلي إثنُت  ألف ادلقيم سُيصلي أربة  وادلسافرال جيوز أف يصلي ادلسافر وراء ادلقيم 
لكن جيوز للعمقيم أف يصلي وراء ادلسافر, رتباؾ للناس, ذلك يف ا فيتسبب؟ سافرادل رجفكيف خي

وادلسافر سُيصلي أف ادلقيم سُيصلي أربة  ىنا ادلشكل  فألنو سُيصلي ركةتُت وادلقيم يكعمل, 
 .فصالة ادلسافر خلف ادلقيم غَت ادلستحبركةتُت 

فأدخل خرتُت فهذا ممكن, لكن إذا تأكدت أنو صلى ركةتُت وقاـ لُيصلي الركةتُت األُ 
 بلبل  بُت سائر ادلصلُت. ُأصلي خلفو حىت ال ُأسبب

ما أيضًا قصرًا ركةتُت  فإذا صليت اجلعمة  قالوا: ليس ىناؾ مشكل  فأصلي بةدىا الةصر
  ُدمت أنا مسافٌر إف شاء اهلل.

  
جماعة خارج جماعة صالة أن يُقيم لمتأخر عن صالة العشاء يجوز لسؤال: ىل 

 م؟القيا
لصالة الةشاء مجاع  متأخرًا أف يصلي يف مجاع  ُأخرى, ولكن رجٌل حضر إذا جيوز ال 

ألنو جيوز أف يصلي  ُأخرىمجاع  يف يصلي  القياـ, فال صالةفُيصلي خلف ادلصلُت دخل ي
 صالة الةشاء.بصالة الًتاويح وينوي خلفهم خلف ادلصلُت 

الة الًتاويح, فهناؾ من يفةل ذلك الوقت ىنا ىو ص وواجب ,وىذا ُيسعمَّى واجب الوقت
وىذا ال جيوز حىت تنتظره مجاع  القياـ فيقـو بتةطيلها عنها, فيها يصلي يف مجاع  ُأخرى ويطيل 

 على صواب فهل تنتظر ادلخطئ؟  ألنك إذا مشيتيف شرع اهلل عز وجل, 
الة فةندما ينتهوف من صوانظر إىل صالة الةشاء يف ادلسجد احلراـ وادلسجد النبوي, 

ا حىت يقيعموا هنوينتظرو يصلوف الةشاء ىنا أو ىناؾ  عن مجاعات ُأخرى الةشاء فهل يبحثوف
فهي نفس احلكاي  ألف ىذا منسك ُجةل وراءىا, ومن مبادئ الدين األولي  أف ال  صالة القياـ؟

  فيدخل فيها.ويح اوراء الًت ُيصلي يف مجاع  
 لنا شأٌف بو. شيئاً آخر فهذا ليسيريد أف يصنع من نفسو  ولكن
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 سؤال: فإذا أقام أحٌد جماعة ُأخرى؟

 .ر يف صالة القياـ حىت ال ُُندث بلبل  بُت ادلصلُتونستعمنتجاىلو 
ادلوضوع الثاين الذي تكلعمنا فيو قبل صالة الةشاء وىو كعمقدم  قدمها اإلحباب يف 

 : يف اآليت أف منهجنا يا أحب وىو األسئل  الصوفي  
صوفي  ادلةتدلُت واحملافظُت على الشرية  اإلذلي  وعلى السن  احملعمدي , ف مبنهج الأننا ملتزمو 

والفتوحات الرباني  ألىل اإلستقام  وإف ػ على الفتوحات الرباني  ويةتعمدوف يف أقواذلم وكتاباهتم 
 نا تكوف مفهوم  واضح  لكل أىل اإلستنارة.لت يف الةبارة ورقت يف اإلشارة فهع

 لصوفي  بالفلسف  دلاذا؟ اطوا علـو خللكن ىناؾ بةض الصوفي  
يف الصفاء والنقاء حبج  ترميز ىذه الةلـو حىت ال يتحعملها إال من وصل إىل مقاـٍ كرمٍي 

 تهم.وكانت ىذه حجَّ 
 ,, وىؤالء القـو ال يصلح للعمبتدئُت مطالة  كتبهمفألغزوىا يةٍت الفلسف  جةلتها كألغاز

اءة كتب الشيخ بن الةريب مع أنو من أكابر الصاحلُت, ُنن منهجنا ال ُُنبِّذ ألحبابنا قر ولذلك 
فهذا رجٌل من أىل  "عوارؼ ادلةارؼ"وال السهروردي ادلقتوؿ, لكن ععمر السهروردي صاحب 

 .ظيعم ةفهو من الكتب ال "عوارؼ ادلةارؼ"فعمن يقرأ كتابو  الوسطي 
 يلي رجٌل ديٍت,فاجلجليلي وىو غَت الشيخ عبد القادر اجليالين, اوال الشيخ عبد الكرمي 

لسيدي عبد  "فتوح الغيب" و "يف طريق اهللالُغني  ا "كفنقرأكتب اجليالين  واجليالين شيٌئ آخر, 
 وغَته وغَته "لو كتاب "اإلنساف الكامل يف مةرف  األوائل واألواخرلكن اجليلي القادر اجليالين 

 .خلها يف اإلطار الفلسفيوأيضاً أد
وىذا من الناس الذين  ,بن سبةُتعبد احلق دلغرب إمسو ومثلو أيضًا رجٌل فيلسوؼ يف ا

رمح  اهلل , ومثلو أيضًا صاحب كتاب "ادلواقف" وىو الشيخ النفري لنواحي الفلسفي اتوغلوا يف 
 عليو.

ألهنا قراءهتا  وىذه الكتب وأشباىها وأمثاذلا خلطت التصوؼ بالفلسف  فال ُيستحب
 تِّت ذىن ادلريد.سُتش
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الوىبي  ألف قراءهتا جتةل اإلنساف يستغرؽ فيها وجتعمع أىل الفتوحات  فنقرأ كتب الصوفي  
 اذلم والقلب على اهلل.

 ,تَّت الذىنالبد أف يتدخل فيها الفكر فيتشالكتب الداخل فيها ادلسائل الفلسفي  أما 
خر ال يصلح لو فيو مناجاة ربو فيكوف قد أدخل اإلنساف يف حَتة ويف أمٍر آويتفرَّؽ القلب 

ىل اهلل عز وجل, فنحن ال ُُنبذ قراءة ىذه الكتب وكو وسَته إعليو عز وجل يف سل وقبالإ وُحسن
 للعمبتدئُت.

فإذا وصل أحٌد إىل مقاـ من مقامات اليقُت ويريد أف يتةرؼ على كالـ السابقن نقوؿ لو 
ن مقاـ اليقُت فاقرأ مولكن ال تضيِّع وقتك كلو يف مثل ىذه الكلعمات ألنك قد وصلت ال مانع 

 عز وجل يف القرآف: الةادلُت اليت يقوؿ فيها اهلل بر ألواح 
 ِكَتاٌب َمْرُقومٌ ( 01) َوَما َأْدرَاَك َما ِعلِّيُّونَ ( 01) َكال ِإنَّ ِكَتاَب االبْ َراِر َلِفي ِعلِّيِّينَ "

 )ادلطففُت(.( 20) "َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُونَ ( 21)
فأنت لسَت زلتاجًا دلثل ىذه, ا فالف أو عالف؟ لكتب اليت كتبهأو لفلعماذا حتتاج للتأليف 

ومن الباب الذي دخلوا فيو ألنك وصلت ذلذه  ,نهج الذي أخذوه منوبل أنت حتتاج إىل ادل
 ادلقامات الةلي .

 دلاذا أقوؿ ىذا الكالـ؟ اننا ىذا الكالـ, و وىذه مقدم  ليةرؼ إخو 
دلشيخ  ويريد أف جيعمع حولو ا ألف مدعي التصوؼ يف ىذا الزماف كثٌَت منهم يرتدي زيَّ 

 وكيف جيذهبم؟  ػ ادلريدين
, أو بةض الكالـ الةايل للشيخ اجليلي, حيفظ بةض الكالـ الةايل للشيخ بن الةريببأف 

من وكيف؟ فهذا الرجل  وعندما حيدثهم بو يقولوف: ىذا الكالـ عايل جدًا من أين أتى بو؟
.حولو ىؤالليجعمع  اً الصاحلُت, فيكوف اذلدؼ دنيوي  ء القـو

عندما يطلب من إخوانو التحدث   رضي اهلل عنوولذلك كاف سيدنا أبو احلسن الشاذيل 
 من علـو اآلخرين:كاف يقوؿ ذلم عندما يتكلعموف مبا حصَّلوه 

  نا مبا فتح اهلل عز وجل بو عليكم[.ال حتدثونا عن غَتكم, ولكن حدثو ]
, لكٍت أريد الفتح ن الكتاب, لكن كالـ فالف فأذىب إليو وآخذ مأنا أريد فتحك أنت
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وال الذي خصَّك بو الفتاح عز وجل, وىذا الكالـ واضح لكي ال جنادؿ وال نضيِّع الوقت  
  فيها الناس بُت مؤيد وبُت مةارض. نشتِّت الذىن يف عبارات ىؤالء األقواـ اليت خيتلف

نها ألف السالك وىي أموٌر كلها ُنن يف غًٌت ع ,ومنهم من ينِّفر منهمكفِّرىم ومنهم من يُ 
 .يريد أف جيعمع على اهلل يف كل أوقاتو

وىي أموٌر تؤدي إىل وأخطر شيٍئ خياؼ منو أف يتفرَّؽ قلبو عن اهلل طرف  عٍُت وال أقل, 
 الفرق  والبةد عن اهلل سبحانو وتةاىل.

 
 

 باسم الوىاب األسئلة ونجيب بفضل اهلل وببركة رسول اهلل عليها.ونستفتح 
        

 :ألولالسؤال ا
 لمحبة نرجوا من فضيلتكم التوضيح؟االعشق ىو مجاوزة الحد في يقول الدقاق: 

يةٍت  اً,حدفأحيانا واحد حيب أ, أظن أف ىذه الةبارة واضح  حىت بالنسب  ألىل الدنيا
 لكن ليس باستعمرار.و حيب أف جيالسو أحياناً وحيب أف يلتقي بو وحيب أف يتحدث مةو 

احد عشق واحدة فهذا مةناه أنو ال حيب أف يغيب أو و  ,حدة عشقت واحدالكن و 
 أف جيالسو ويؤانسو وحيادثو.وىو عنو طرف  عٍُت وال أقل, فهذا ىو الةشق الطرؼ الثاين 

ميل القلب إىل اهلل عز وجل, والةشق فناء اإلنساف فإف الةشق أرقى من احملب  ألف احملب  
نفخ  القدس إىل بالروح والسر والقلب و   اإلذلي  عن األكواف مث ادليل بالكلي  جبعميع احلقائق الراقي

  ىذا األمر وىذا ما نسعميو بالةشق. فهذا جتاوز احلد يفرب الربي  عز وجل, 
اجملاؿ الصويف فال يسبق إىل ذىننا مدلوذلا اللفظي بالنسب  وإذا حتدثنا عن كلعم  الةشق يف 

 للناس أو بالنسب  ألىل الةشق يف الدنيا.
يةٍت يةشق مجاالت اهلل وكعماالت أخالؽ اهلل ويةشق نور حبيب اهلل  لكن الةشق اإلذلي

وإذا غاب عنو طرف  عٍُت حُيسُّ  ,هٌتَّ برؤياهيتجلَّى لو ظاىراً ويتعملَّى ويت ويريد دومًا أف ,ومصطفاه
 لبةده أو لظنو أنو بةيد عن حضرتو.بأمٍل شديٍد 



6 

رضي أبو الةباس ادلرسي  ويف ذلك يقوؿ سيدي أبو احلسن الشاذيل وكذلك يقوؿ سيدي 
 :عمااهلل عنه

طرف  عُت ما عددت  صلى اهلل عليو وسلَّم]بقي يل أربةُت عامًا لو غاب عٍت رسوؿ اهلل 
 نفسي من ادلوحدين[.

 :رضي اهلل عنوويقوؿ يف ذلك أيضاً سيدي ععمر بن الفارض 
 على خاطري نفساً قضيُت بردتي     وإن خطرت لي في سواك إرادٌة 

رجةُت ػ واحٌد فأنا من حيكم على نفسو بأنو أي خاطٍر مرَّ على خاطري نفٌس  يةٍت لو أف
يريدوف الود والقرب من حضرة رب الةادلُت الذين والردة ىنا يةٍت الرجوع عن طريق الصادقُت 

 عز وجل.
 

 السؤال الثاني: يقول أحد الصالحين:
م أجد عليو إال فوجدتها كلها مزدحمة إال باب الحب فل]نظرُت إلى أبواب اهلل 

 الواحد بعد الواحد، فدخلُت من باب الحب[.
 نرجوا من فضيلتكم توضيح معنى باب الحب وكيفية الدخول منو.

جةل اهلل عز وجل دلن يريد أف يتقرب إىل حضرتو أبوابًا مذكورة يف كتاب اهلل وزادىا 
أي طُرٌؽ توصِّل إىل , وبةضهم مسَّاىا طرؽ, صلى اهلل عليو وسلَّمتوضيحًا سيدنا رسوؿ اهلل 

 القائل:رضواف اهلل, وفيها يقوؿ 
ولكن بةدد أنفاس اخلالئق وكلها وليس بةدد اخلالئق ػ  ]إف هلل طرائق بةدد أنفاس اخلالئق[

 توصل إىل اهلل عز وجل.
أىل اإلختصاص الذين خصَّهم اهلل عز وجل هبذه اخلواص ورزقهم خالص ويةلعمها 

إذنًا صرحيًا بتوضيح السبيل  صلى اهلل عليو وسلَّمصطفى وأخذوا من احلبيب ادل ,اإلخالص
 ليكنوا ىم الدليل دلن أراد أف يكوف يف محى اهلل عز وجل لو مقيل.

كاف يريد أف يدخل على شيخو أيب احلسن,   رضي اهلل عنوسيدي أبو الةباس ادلرسي 
شيخ ينادي على , وإذا بالػ احلاجب ػ الذي يقف على البابوحدثت مشادة بينو وبُت اخلادـ 



7 

 احلاجب ويقوؿ لو:  
 ألبو ابةباس أعلم بطرؽ السعماء منك بطرؽ األسكندري [.]كيف دتنع أبو الةباس, وواهلل 

السعموِّ اليت يسعموا هبا ادلرء من ليست كالطرؽ اليت نةلعمها, ولكنها طرٌؽ  وطرؽ السعماء
حلج والتسبيح والصالة كالصـو والصالة والصدق  وا  :وىذه الطرؽ منها طُرؽ الةباداتمواله, 

 واإلستغفار وخدم  الفقراء وادلساكُت, طرٌؽ ال تُةد وال حُتد.على حضرة النيب 
 ب ىذه الةبارة يقوؿ:احوىو ص رضي اهلل عنوسيدي عبد القادر اجليالين 

 زدمح : م]ذىبُت إىل األبواب فوجدهتا كلها 
لُةعمرة يف رمضاف حالياً أـ فاضي؟ وكذلك باب ا مزدحمباب الصالة يف ىذه األياـ ىل ف

مزدحم ػ وكذلك باب احلج ػ وقد أصبح بالقرع  ػ ىل زمح  أـ فاضي؟  أـ فاضي؟ ىل مزدحم
.أيضاً مزدحم والكل يباب الصياـ   صـو
نظرُت إىل األبواب فوجدهتا كلها مزدمح , فنظرُت إىل باب احلب فلم أجد عليو ]فيقوؿ: 

 الواحد بةد الواحد, فدخلُت منو[. إال
 احلب وكيف يدخل اإلنساف منو؟باب مةٌت  وما

باهلل وينشغل صاحبو بالكلي  يف مةاين احلضرة اإلذلي , فينشغل  القلبأف يستغرؽ مةناه 
وال يتم لو ذلك إال إذا طهَّر  ,وال أقل  يلتفت عن اهلل عز وجل طرف  عُتٍ باإلقباؿ على اهلل, وال

حب اهلل وحب الدنيا, قاؿ نو ال جيتعمع يف القلب قلبو من ادلشاغل الكوني , وادلشاغل الدنيوي  أل
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

 )قاؿ اهلل تةاىل: ال جيتعمع ُحيب وحب الدنيا يف قلب رجٍل مؤمن(.
د اهلل ينشغل باهلل ومن يُر فيخرج منو حب اهلل عز وجل, إذا دخل حب الدنيا القلب 

ل ومصاحل نفسو ومصاحل يف الدنيا ومصاحل األىويدخل من باب احلب فينشغل جبسعمو 
األحباب ومصاحل اجملتعمع, لكن قلبو ال ينشغل إال باهلل عز وجل, وىذا كعما قالت السيدة رابة  

 ا:رضي اهلل عنه
 ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي     وأبحُت جسمي من أراد جلوسي

 ي    وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس      مؤانسٌ  مني للخليلم        فالجس
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 :رضي اهلل عنوالشيخ اجلنيد  وكعما قاؿ 
  مةهم[. ]بقي يل ثالثوف عاماً ُأخاطب احلق يف اخللق واخللق يظنوف أين أحتدثُ 

يكلعمهم, فاهلل عز وجل  فهو يكلِّم اهلل يف جتلياتو اليت ظهرت يف خلق اهلل, وىم يظنوف أنو
  وىو يكلم من؟ السعميع ويةلم أنو ىو السعميع عز وجل.بالسعميع  جتلى عليو
ال حضرة البصَت عز وجل, ال يلتفت وىو ال يرى أحدًا ينظر إليو إ جتلَّى عليَّ بالبصَت اهلل

ليو, وال يريد أف يسعمع ثناءًا على حديثو شغالو بالكلي  بنظر احلق عز وجل إإىل نظر اخللق الن
 يكلم احلق. ولخلق ألنو يةتقد أنل

ويريد أف يسعمع ثناءًا من ادلستعمةُت,  اً,يريد أف يسعمع إستحسانو يكلم اخللق  لكن من
  ذلك؟ريد أف يسعمع مدحاً من ادلوجودين أال حيدث وي

ر ثناءاً فال ينتظ ةًا لو إال حضرة السعميع, فعما لو وما للخلق؟من يتكلم وال يرى مسي نلك
 وال حىت كلعم  شكر:منهم وال مدحاً 

 اإلنساف(.1) "َجَزاًء َوال ُشُكورًا ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو اهلل ال نُرِيُد ِمْنُكمْ "
 :رضي اهلل عنووىذا ما قاؿ فيو اإلماـ أبو الةزائم 

 يف قلبك ػ مث عامل بصدٍؽ ذات موالؾ الةلي اخللق فخلي اخللق خلفك ػ وليس 
وإخراج األكواف والدنيا كلها من الفؤاد, وال يكوف يف  ,ج اخللق من القلبا إخر يكوف ف

 ل إال مقلبو عز وجل.القلب طرف  عٍُت وال أق
 وائي       أىالعين ذ رأتك فاستجمعت مُ كان لي أىواٌء مفرقٌة قد  

 ك يا ديني ودنيائيودينهُم    ُشغاًل بذاتتركُت للناس دنياىم 
 إف شاء اهلل.فهذا الوصوؿ عن طريق باب احملب  

 
 السؤال الثالث:

 ما الصمت؟ وما درجاتو؟ وما ثمرتو؟
 أنواع: الصعمت

  الظاىر: صعمتوؿ: األالنوع 
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راد دخل منو من أوىذا باٌب عظيٌم يىو بالنسب  لظاىر اجلسم اإلمتناع عن حرك  اللساف, و  
 :صلى اهلل عليو وسلَّمأف يفوز باحلكعم  من حضرة الرمحن, قاؿ 

 أويت صعمتاً وزىداً فاقًتبوا منو فإنو يُلقن احلكعم (.)إذا رأيتم الرجل 
 ز وجل:يفتح لو كنوز احلكعم  من احلكيم ع

ًرا َكِثيًرا"   البقرة(.261) "يُ ْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُ ْؤَت اْلِحْكَمَة فَ َقْد ُأوِتَي َخي ْ
 النوع الثاين: صعمت الةقل:
نشغاٌؿ عن احلضرة اإلذلي , فكلعما وجد خاطراً   اليت فيها إالرديِّ صعمُت الةقل عن اخلواطر 

 عن اخلواطر اإلذلي .  يشغلو عن اهلل يُسدُّه ويصعمت إالَّ 
 النوع الثالث: صعمت النفس: 

 ,النفس عن اذلواجس والوساوس اليت توسوس هبا وختنِّس هبا يف صدور الناس وصعمتُ 
أو والةياذ باهلل عز وجل  ,أو التثاقل عن ععمل الصاحلات ,وتدفةهم إىل اإلبقاء عن الطاعات

  .التسابق والتسارع إىل احلظوظ والشهوات
بو خواطر النفس فالبد أف يصعمت عن ىذه اخلواطر ويفتح باب اخلواطر وكل ىذا سب

 .احلقي  واخلواطر الرمحاني  واخلواطر ادللكوتي 
 صعمت القلب:  :النوع الرابع

وعطي  رباني  يصوؿ احلق عز وجل صول  فال يدع  ,فهي صول  إذلي  لبأما صعمت الق
ـٌ من اهلل برب  صلى كات ونظرات سيدنا وموالنا رسوؿ اهلل للباطل بقي , وىي عناي  من اهلل وإكرا

 .اهلل عليو وسلَّم
باحلظ األعظم وىي للروح ولكي تفوز  ,زؽ بادلشاىدات والتجلياتفاز بذلك رُ فإذا 

وجو وتُ  ,وال تلتفت إىل ىذه ادلنازالت ,وبالكـر الةمَّ جيب أف تصعمت عن ىذه ادلشاىدات
  ذلك مبن مدحو اهلل وقاؿ يف شأنو:باصرة ادلرء إىل مقلب القلوب عز وجل ويتأسى يف

  النجم(.01) "َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى"
 آيات الكوف: توىذا ماحدث بةد ذلك وليس

َرى"  النجم(.01) "َلَقْد رََأى ِمْن َآيَاِت رَبِِّو اْلُكب ْ
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 فالصمُت معراٌج وجوعك طُهرٌة        والصمت رفرف حضرة التواب 
وبدايتو صعمت اللساف عن الكالـ  ,ات حبسب ىذه ادلقاماتفالصعمت يالـز كل ادلقام

 احلناف ادلناف حيث قاؿ يف القرآف:عنو الذي هنى 
َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُىْم ِإال َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصالٍح بَ ْيَن النَّاسِ "  "ال َخي ْ

 الناس(.004)
 : صلى اهلل عليو وسلَّموفيو يقوؿ 

 )الصعمت حكٌم وقليٌل فاعلو(.
 واحلعمد هلل.وىي درجاتو اليت ذكرناىا 

 
 السؤال الرابع:

 ىناك من العلماء المقربين قالوا: 
 ]ىناك من الصالحين من يعرف الخاطرة قبل أن يأتيك[ 

 فكيف ىذا؟
اخلواطر اليت تنزؿ على الصاحلُت: فهناؾ خاطٌر من النفس ادللكوتي  وىي بداخل اإلنساف, 

 :صلى اهلل عليو وسلَّممن ادللك الذي يقوؿ فيو اؾ خاطٌر وىن
 )لكل إنساٍف ملٌك ُيسدِّده, وشيطاٌف يوسوس لو(.

فالذي  ,وادللك أيضًا يكوف إذلاماً, وىناؾ خواطٌر تأتيو من ملك ادللوؾ عز وجل مباشرةً 
ادللك يكوف تيو بو ملك ادللوؾ عز وجل عندما يأ رقى وارتقى حىت وصل إىل ترقِّي اخلواطر من

ف يبلغو هبذه قبل أف يأيت بو ادللك, ألف ادللك البد أقد سبق ىذا ادللك وعرؼ ىذا اخلاطر 
 اخلواطر:

 فاطر(.44) "فَ َلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اهلل تَ ْبِديال َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اهلل َتْحِويال"
ذلك يقوؿ اهلل عز وإىل من ملك ادللوؾ عز وجل, ولكنو قبل أف يأيت بو ادللك قد عرفو 

 وجل يف حبيبو ومصطفاه:
 النعمل(.6) "َوِإنََّك َلتُ َلقَّى اْلُقْرَآَن ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعِليمٍ "
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  :وأين جربيل ىنا؟ فجربيل ليس ىنا, ولكن ال تتةجَّل 
 وال تةجل بالقرآف 

 الذي عرفتو: 
 طو(.004) "َوْحُيوُ َوال تَ ْعَجْل بِاْلُقْرَآِن ِمْن قَ ْبِل َأْن يُ ْقَضى ِإلَْيَك "

يف  رضي اهلل عنوروى اإلماـ القشَتي إال إذا جاء جربيل باإلذف, ولذلك فال تةجَّل 
 وؿ سورة مرمي:سَته "لطائف اإلشارات" يف تفسَت أتف

 :صلى اهلل عليو وسلَّمأف جربيل دلا نزؿ قاؿ لرسوؿ اهلل 
قاؿ: "عُت" قاؿ: عمُت, بسم اهلل الرمحن الرحيم: "ؾ" قاؿ: علعمُت, قاؿ: "يا" قاؿ: عل

وأنا الذي قاؿ: عجبُا لك يا رسوؿ اهلل علعمَت ومل أعلم " قاؿ: علعمُت, علعمُت, قاؿ: "ص
 نزلُت بو, فقاؿ: يا أخي يا جربيل: 

 )أمل تنزؿ بقوؿ اجلليل: وإنك لتلقى القرآف من لدف حكيٍم عليم؟(.
نزوؿ الوحي وأمُت الوحي  يؤذف باإلخبار عنو ونطقو إال بةدفكاف يتلقاه من اهلل, لكن ال 

 .جربيل بإذٍف من اهلل عز وجل, فكيف بالنزوؿ األوؿ دلن؟ النزوؿ األوؿ لو ألف لو خصوصي 
والنزوؿ الذي يأيت بو جربيل جلعميع األم  احملعمدي , فكأف ىذا اخلطاب فيو خصوصي  وىو 

ربي  إىل احلضرة ف يأيت برسال  من رب الوفيو ععمومي  وىذا البد أيأيت من احلضرة اإلذلي , 
خاص  للحبيب ادلصطفى من ربو, ومةاين عام  ولكن فيو مةاين  ,احملعمدي  وىو نفس الكالـ

 ألم  حبيبو ومصطفاه صلوات ريب وتسليعماتو عليو.
 يقوؿ بةضهم ػ ومةذرًة يف ىذه الةبارة:كذلك األمر: فهناؾ رجاٌؿ من رجاالت اهلل 

 يستشَتىم[.ال بةد أف ]إف هلل عباداً ال حُيدث يف كونو شيئاً إ
 .{كاف ىذا الكالـ خاص شوي إف  و }

أتيو ملك يذلي  مباشرة, لكن ال يؤمر بالتحدث هبا حىت ينزؿ عليهم الةطاءات اإلفهؤالء 
 اإلذلاـ, فهنا اإلذف بأف يُبلِّغ.

لُيبلغ بو غَته وال يفتح بو فاه, وإمنا لكن ما يأتيو قبل اإلذلاـ فهذا الكالـ خلاص  نفسو 
ف ةم ىذا اخلَت فيأمر ملك اإلذلاـ أأف ي راد اهللا شيٌئ خاٌص بو, وإذا أبو يف نفسو وىذ يةعمل
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 يذكره بو ليبيح بو دلن حولو. 
 ف يةلعمنا ذلك أمجةُت.نسأؿ اهلل عز وجل أ

 
 السؤال الخامس: 

، لكن لكثرة مةمدارس التصوف كانت دائمًا تصنع الرجال الذين ينهضون باأل
فكيف يمكن الغثُّ فيو أكثر فيو من الثمين، التصوف أصبح  الدخالء واألدعياء في

 للصادقين عرض التصوف الصحيح؟
وال إىل كتب, وال إىل حيتاج يف ىذا الةصر إىل جتعمةات ال لتصوؼ الصحيح اعرض 

يتجعملوف هبذه األحواؿ, فقد قاؿ بن عطاء رجاؿ إىل عات, وإمنا حيتاج ازلاضرات, وال إىل إذ
 :اهلل عنورضي اهلل السكندري 

 ]حاؿ رجٍل يف ألف رجٍل, خٌَت من كالـ ألف رجٍل يف رجٍل واحد[.
 ولذلك يقوؿ احلكعماء دلن يقبلوف يف ىذه األياـ على عد ختعمات القرآف اليت يقرأوهنا:

 , ولكن كن أنت آي  يقرأىا الناس مجيةاً من القرآف[.القرآف تقرأال 
دما يراؾ اخللق يروف فيك أوصاؼ ]يةٍت مجِّل نفسك بصف  آي  من آيات القرآف عن

 القرآف[.
 وعلى سبيل ادلثاؿ:

ُهُم اْلَجاِىُلوَن قَاُلوا َسالًما"  "َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى االْرِض َىْونًا َوِإَذا َخاطَب َ
 الفرقاف(.64)

يو اهلل عز فُيةطىذه اآلي  حتتاج إىل رجٍل فيو ىذه األوصاؼ وجتلَّت فيو ىذه الصفات, 
ىلها من خصوصيات وىبات, فكل من يراه يشةر بأف ىذا الرجل لو شيٌئ وجل ما خصَّ بو أ
فينجذب قلبو إليو وإف مل حيدثو بشفتيو ػ حيس بأنو ينجذب إليو من غَت كالـ عند حضرة اهلل, 

 وال شيئ أبداً.
ىت يُورثِّهم اهلل ح واأجالء يةعملوف مبا علعم وؼ يف ىذا الزماف حيتاج إىل رجاؿٍ فنشر التص

ىل رهبم فيجذبوف الناس بصدقهم وإخالصهم وإخباهتم وخشوعهم إعلم ما مل يكونوا يةلعموف, 
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  ع حضرة حبيبهم.وحضورىم القليب الدائم م 
نوراين رباين جيذب حديد القلوب اليت تكوف  فهؤالء األقواـ يكونوف مبثاب  مغنانطيس 

 رقيها ويدخلها على حضرة عالـ الغيوب عز وجل.وُيصفيها ويهبا نها ويُهذِّ كاحلديد فيليِّ 
وعظات على ادلنابر ولذلك أنك جتد ىذا يف الكوف, فهناؾ أُناس ديألوف الدنيا زلاضرات 

فيو واحد فقط حىت جيري وراءه, دلاذا؟ ألنو أصبح كادلغناطيس الذي فقد  ويف ادلساجد وال يوجد
 مَت فال ديسك أي مسعمار.فتضةو يف وسط ادلساالقوة ادلغناطيسيو اليت فيو, 

نت نفسك تتةجب كيف أيت ىؤالء الناس, إىل أي مكاف فأوىناؾ رجٌل آخر عندما ينزؿ 
 ألجل أي شيئ؟ وا؟ و ومالذي أتى هبم؟ ودلاذا أت

وال تدرؾ أف الرمحن عز وجل بامسو اجلامع مجَّل ىذا الرجل فصار امسو اجلامع جيعمع لو 
األخيار, ويقرب األبرار ويُدخلهم نار قلُت مغناطيٌس جيذب األخيار وينتقي لو األبرار فهو كعما 

 اجملاىدة.
 احلج(.11) "َحقَّ ِجَهاِدهِ  َوَجاِىُدوا ِفي اهللِ "

 , مث يُدخلهم على حضرة اهلل عز وجل.لُيصفي نفوسهم وُيطهر قلوهبم
ف مر يف ىذا الزماىذا األسيحدث فنحن يف أمِّس احلاج  إىل ىؤالء الرجاؿ وإف شاء اهلل 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمبربك  رسوؿ اهلل 
 

 السؤال السادس:
 ن يساىم التصوف في نهضة األمة وبعث الهمة؟كيف يمكن أ

ألنو ال يرضى بالدوف من جيةل الصادؽ يف إتباعو دائعمًا عنده مه  عالي , التصوؼ 
أف يبلغ أعلى وال بالدين من الدرجات حىت ولو كاف يف اجلنات, لكن مهتو تدعوه إىل  ,ادلقامات

 , وال يرضى بغَت ذلك من اهلل عز وجل.الدرجات وأرقى ادلقامات
يف النزع األخَت ورأى مكانتو يف اجلن  ػ كاف عندما   رضي اهلل عنوسيدي ععمر بن الفارض 
 وىي مكانٌ  عالي  ػ بكى وقاؿ:

 ما قد رأيُت فقد ضيَّعت أيامي    فإن تُك منزلتي في الحب عندكمُ 
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 غاث أحالمِ              واليوم أرآىا أض                  اً   زمنبها روحي أُمنيٌة ظفرت  
 :أنا أمنييت ليست ىذه ولكن أمنييت أنت, ال يريد إال وجو اهلل

 الكهف(.22) "َيْدُعوَن رَب َُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهوُ "
ال يرضوف يف الدنيا ىت بالدوف من الدنيا, و  يرضوف حوعزائعمهم الوىؤالء القـو لُةلو شأهنم 

 ال أف يكونوا أعزَّة, ألف اهلل عز وجل ألبسم ثوب الةزة, فإف الةزة كعما قاؿ اهلل:إ
 يونس(.62) "ِإنَّ اْلِعزََّة هلل َجِميًعا"

 لها فقاؿ:مث فصَّ 
 ادلنافقوف(.1) "َوهلل اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َوِلْلُمْؤِمِنينَ "

إىل حيتاجوف طرفًا جيةلهم ىم إىل سواه, أو يدمن اهلل أف يُةزىم فال ديدُّوا فلذلك طلبوا 
عداه, بل إهنم ال يرجوف من اهلل إال الغٌت الكامل يف الدنيا والسةادة الراقي  يـو لقياه جل يف 

  من ذلك.َتعاله, وأنتم تةلعموف الكث
إىل خلقك ىذا رب تًتكٍت , قاؿ: يا سيدنا موسى عندما أمره اهلل أف يبلِّغ رساالت اهلل

 يطةعمٍت يوماً, وىذا ال يطةعمٍت؟ 
 بالرسال  فوراً يًتؾ السةي يف الدنيا ويتفرغ لرسال  اهلل.والنيب إذا ُكلِّف 
 فقاؿ اهلل تةاىل:

 )يا موسى أما ترضى أف نُدخل كل يوـٍ رجاًل اجلن  من أجلك؟(.
أحكم ةاـ الذي أرسلو ىو اهلل , مع أف ىذا الطيةٍت من يطةعمك اليـو طةامًا ندخلو اجلن 

 .عز وجلاحلاكعمُت 
 وأرضاه عندما جاءه النداء يف شاذل  يف تونس: رضي اهلل عنوفسيدي أبو احلسن الشاذيل 

قاؿ: يا رب حُتوجٍت إىل عبادؾ ىذا يُةطيٍت وىذا ال يا علي إنزؿ إىِد الناس إلينا, )
  (.جليب وإف شئت من الغيبف شئت من ايُةطيٍت؟ فقاؿ: يا علي أنفق وأنا ادلليُّ إ

 . الُكعمَّل إىل يـو الدين ال يرضوف إال بالةزِّةاهلل ولياء أوىكذا 
واألفكار الدنيوي  والةزائم الطيني  وجيةلوف الناس روف اجملتعمع من اذلعمم الدني  فهؤالء يطهِّ 

 ويرفع اهلل عز وجل قدرىم كعما حدث مع أصحاب احلبيب, ,يستةلوف فُيةلي عز وجل شأهنم
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  وبةضهم كاف عبيداً.فقد كانوا ُحفاًة ُعراة  
مل دتضي عدة وتربوا على يد النيب الًتبي  الصحيح  رسولو نفسهم هلل و عموا أسلَّ  ندماعلكنهم 

مشهوٌد ذلم حُبسن القيادة وعدال  الوالي  إىل أف يرث  ,أُمراء وقادة للجندحىت صاروا كلهم  أعواـ
 وعد اهلل يف كل زماف ومكاف:اهلل عز وجل األرض ومن عليها, وىذا 

ُهْم ِفي االْرِض َكَما  َوَعَد اهللُ " الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفن َّ
ُهْم ِمْن  َلن َّ َننَّ َلُهْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدِّ بَ ْعِد اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ

 النور(.22) "َخْوِفِهْم َأْمًنا
وديكنو  ,سيعمشي يف ىذه الًتبي  البد أف ديكنو اهلل يف أرض نفسومن من اهلل أف كل  وعدٌ 

وديكنو اهلل عز وجل من نشر  ,غَت ادلةيب  وغَت احملجوب  عن عالـ الغيوبيف أرض القلوب اهلل 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمخَت الربي   اليت يقوؿ فيهاوالتةاليم الرباني  الفضائل اإلذلي  

 )ُعلوُّ اذلعم  من اإلدياف(.
 مر يف زماننا ىذا واهلل ورسولو أعلم.إىل ىذا األُنتاج وُنن 

 
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلمّ                 
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