
1 

 فضيلة الشيخ األستاذ / فوزى محمد أبو زيد 
 ىـ  0347رمضان 21موافق  25/6/2106 سبتالالتاريـــــخ: 

 مغاغة ـ مسجد أيب العزائم
 (األسئلة الصوفيةفي  الحلقة الخامسة)

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                       

 السؤال الواحد والثالثين:
 دليل من القرآن والسنة يؤكد ىذا المقام؟من د؟ وىل ما مقام التجري

مقام التجريد ىو ادلقام الذي يصل اإلنسان فيو إىل متام الثقة مبواله وُحسن التوكل على 
ال من اهلل وال يرى األحوال إال بإمداد من اهلل وال يرى األفعال إفال يرى األشياء إال باهلل اهلل، 

 جل يف عاله.
من أصحابو الربرة  صلى اهلل عليو وسلَّمجدًا عندما طلب رسول اهلل  وىذا ادلقام واضحٌ 

 يف ىذا اليوم يقول:الكرام أن يتربَّع كٌل منهم مبا جتود بو نفسو، فسيدنا عمر 
 :صلى اهلل عليو وسلَّميل وجدُت عندي سعة ـ معو فلوس ـ فجئُت بنصف مايل، فقال 

ء الصديق مبالو كلو ـ جرَّد نفسو من كل مث جا)ما تركَت ألىلك؟( ـ فقلُت: نصف مايل، 
 لو: صلى اهلل عليو وسلَّممتاع الدنيا الذي عنده ـ فقال 

 )يا أبا بكر ما أبقيَت ألىلك؟( ـ قال: اهلل ورسولو.
ومل يعًتض عليو كما قال قبل ذلك عندما كان سعد بن أيب وقاص يف مرٍض فلم يُنكر عليو 

 يا رسول اهلل أأتصدق مبايل؟ قال:  شديد وليس لو إال إبنة واحدة، فقال:
ولئن تذر ورثتك أغنياء خٌَت كثَت ال ـ قال: النصف؟ قال: ال ـ قال: الثُلث؟ قال: الثُلث  )
 (.تًتكهم عالة يتكففون الناسن من أ

 :فكان يف إجابة النيب أمران
قد األمر األول: أنو سُيشفى من ىذا ادلرض وسيكون لو ورثة غَت ىذه البنت الوحيدة، و 

ربانية  حدث، وقال: ورثتك ـ وما ينطق عن اذلوى وكانت بنتًا فقط، فكان حلضرة النيب شفافية
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 وسُيولد لو أبناء يكونون ورثة وليس واحٍد فقط.ـ حدث قد و ـ أنو سُيشفى من ىذا الداء  
 األمر الثاين: أنو كلفو بأالَّ يتصدق إال بالثُلث. 

وأنو مل  على اهلل وتفويضو األمور دلواله، سن توكلوأنو رأى فيو حُ و لكن عندما جاء أبو بكر 
 اخليٌّ أبداً.فال حيدث عنده شيٌئ دو باطنًة مبا أعطاه، أ تتغَت شعرًة منو ظاىرةً 

وأرضاه  رضي اهلل عنولذي كان فيو سيدنا أبو بكر افأقرَّه على ذلك وىذا مقام التجريد 
َت اليت يفتحها اهلل عز وجل لو، وىذا ما ن جيدد اإلنسان كل ما لو وجيعلو يف أبواب اخلوىو أ

 يقول اهلل عز وجل يف كتابو:
 األنعام(.062) "ُقْل ِإنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي هلل َربِّ اْلَعاَلِمينَ "

 ال شيئ:لك؟ دنوماذا 
 يو راجعون.لننا كلنا دلن؟ هلل وإنا إوأموالنا ـ أإنا وما دنلك وما حولنا وأزواجنا وأوالدنا 

 
 السؤال الثاني والثالثين:

ما الُحجب؟ وكيف ترتفع الُحجب عن القلب؟ وىل ىناك ُحجٌب بصرية مثل 
 الُحجب القلبية؟ بمعني: ىل البصر يشهد مشاىد مثلما يشهد القلب مشاىد؟

ادلوانع اليت متنع اإلنسان عن رؤية حقيقة اجلمال اإلذلي يف األكوان، أو احُلجب ىي 
مع أهنا  صلى اهلل عليو وسلَّمذات احلبيب رؤية فال تستطيع ليت تنزل على عُت البصَتة الستائر ا

  منَتة.
أو الران ـ يعٍت الغطاء ـ الذي ينزل على نفخة القدس فيجعلها ُُتجب عن مجاالت حضرة 

 القدوس عز وجل.
جلمال نوار اهلل أو مجال رسول اهلل أو مجال أمساء وصفات اهلل أو افكل ما حيجب عن أ

 الذايت حلضرة اهلل، فهذا نسميو ُحجب.
وال تُرى بعُت البصر، ألن عُت البصر ال ترى إال  ،عيوب ال تُرى يف قلب بووىي غيوب 

 ال القلوب وال يراىا عبٌد زلجوب.والغيوب ال يطلع عليها إ ،دللموساتاحملسوسات ا
عليها إال من إنفتحت لو ال يطلع لكن لو كانت تُرى باألبصار لرآىا كل ادلبصرين، ألهنا 
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 .صلى اهلل عليو وسلَّمنوار البصَتة بربكة وإذٍن من سيد األولُت واآلخرين أ 
 عندما نزل قول اهلل عز وجل: عنو اهلل رضيمكتوم أم سيدنا عبد اهلل بن 

 اإلسراء(.72) "َوَمْن َكاَن ِفي َىِذِه َأْعَمى فَ ُهَو ِفي االِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيال"
أفأكون أعمى يف اآلخرة  وقال: يا رسول اهللكاسف البال إىل رسول اهلل وىو حزيٌن   فذىب

 وقد ُتملت عمى الدنيا، فنزل قول الو عز وجل:
 احلج(.36) "ْبَصاُر َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ فَِإن ََّها ال تَ ْعَمى األ"

 طاء اهلل.ففرح واسبشر بفضل اهلل وإكرام اهلل وع
 

 ن:السؤال الثالث والثالثو 
ويقصدون بها حضور روح الولي إلى   اإلسراءات والمعاريج على الصوفية يُؤخذ 

 وجوالتها ىناك واإلتيان منها بشتَّى العلوم واألسرار.العالم الُعلوي، 
فسو وارتقى قلبو وساحت روحو وىو نائٌم نمالذي يُنكره أي إنساٍن على أي إنساٍن صفت 

أو يف ملكوت حضرة الرمحن عز وجل؟ ىل يف ذلك نكران؟ ىل يوجد من يُنكر  ناألكوا يف
 مثل ىذه األحوال؟ 

 ويف ادلنام: راء ومعراج العارفُت يكون مناماً فإس
 ل ادلناز  ىعليف الصفا أ     جتذب الروح اذلياكل 

  افلــــإن أداروا الراح صرفاً      أسكرت عاٍل وس
فتنسلخ الروح من اجلسم وىو بيننا  ،منامًا قد حيدث للُكمَّل يقظةً والذي حيدث للعارفُت 

االت اهلل وكماالت اهلل وقدرة اهلل ما يستطيع وتذىب إىل عوامل ادللكوت األعلى لتشاىد من مج
 ُتُملو من نور حضرة اهلل عز وجل وهباه.

اجهم قد يكون األولياء واألنبياء أن إسراء األولياء ومعر من كل رؤية  يفرق بُت  مالكن 
 مناماً، أو قد يكون يقظًة بأرواحهم.

صلى اهلل فكان بالروح واجلسم وىذه ىي اخلصوصية اليت متيَّز هبا خَت الربية أما احلبيب 
 .عليو وسلَّم
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جيشو يف بالد فارس وبينو وبُت ادلعركة أربعة آالف  أمل يرى عمر وىو على منربه يف ادلدينة  
 ؟ بصر أم بعُت البصَتةبعُت الأ ؟ى؟ ىل رأكيلومًتاً 

ىذه احلدود واضحة يف  فالبصر لو حدودرأى بعُت البصَتة ألن البصر كيف يرى ذلك؟ 
أن يرى ما وراء اجلبال، فهي ُتجزه وال وال يستطيع  ،الوجود فال يستطيع أن يرى خلف اجلدار

ذلا  لكن عُت البصَتة ال شأن يستطيع أن يرى ما يف السماء إذا كانت مغطاًة بالُسحب،
 بذلك.

فاإلسراء وادلعراج بالروح منامًا أو يقظًة بدون اجلسم فال حرج فيو وىذا ادلعراج واإلسراء ىو 
 عندما سأل حارثة: صلى اهلل عليو وسلَّمالذي أشار إليو حضرة النيب 

لكل قوٍل حقيقة فما فقال لو: )كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحُت مؤمنًا حقاً، 
عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرُت ليلي وأظماُت هناري ـ وىذا ىو ادلعراج ـ  حقيقة إديانك؟ قال:

أم بالعُت الباطنية؟ ين أرى أىل اجلنة وىم يتزاورون فيها ـ فهل رأى بالعُت احلسية أصبحُت وكأو 
ـ  ، وكأين أرى عرش ريب بارزارأى بالعُت الباطنية ـ وكأين أىل النار وىم يتعاوون ويصطرخون فيها

: عرفَت صلى اهلل عليو وسلَّمـ فقال  يٌل على أنو معراٌج يا إخواين بُت أصحاب احلبيبوىذا دل
 عبٌد نوَّر اهلل باإلديان قلبو(.إليهم:  فتمث قال دلن حولو بعد أن إلتم فالز 

 
  السؤال الرابع والثالثون:

و يُؤخذ على الصوفية أنهم تأتيهم ىواتف ُعلوية مثل سماع الخطاب من اهلل تعالى أ
أو من أحد األولياء أو الخضر أو إبليس سواٌء كان من المالئكة أو من الجن الصالح 

 مناماً أو يقظًة أو في حالة بينهما بواسطة اأُلذن.
ن النداءات اليت تأيت اج إىل دليٍل ألن ادلتعارف عليو أىذا الكالم أو ىذ السؤال حيت

فيقذف يف روعو ويشعر كأنو مسع  ن،اإلنسا امإذلامًا عن طريق ادللك ادلوكل بإذل للصوفية تكون
يقول فيو احلبيب تًا يقول لو كذا، من أين ىذا الصوت ترمجة لكلمات ملك اإلذلام الذي صو 

 ى عليو أفضل الصالة وأمت السالم:ادلصطف
 )لكل إنساٍن ملٌك ُيسدده وشيطاٌن يوسوس لو(.
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خاطره ىذا النوع من  فيكون ليس علىلك الذي ُيسدده بأي شيٍئ ُيسدده؟ يلهمو ادل 
استحضاره كأن  اخلَت، وإذا هبذا ادللك يقذف يف روعو هبذا اخلَت فُيحسُّ لشدة حضوره أو

 ذا اإلنسان.ذلذلك، ومن ىذا الشخص؟ ادللك ادلوكل بإذلام  شخصاً يناديو ليفعل
 ُت لُتغوي السالكُت وتُغرِّر بالصادقُتطليها تتدخل الشيايف ىذه الزمحة اليت استمعنا إ

 عز وجل.لتبعدىم عن رب العادلُت 
، لكن يف أُذنو ـ ومن الذي يوشوش يف األُذن؟ الشيطان يدَّعي أنو يسمع كالماً وبعضهم 

، الرمحن عز وجل يُلهم أُذن القلب وليست األُذن الظاىرةن ال يوشوش يف ىذه األُذن، و الرمح
  عليو.مسيطٌر الشيطان يقول كذا، فاعرف أن فمن يقول لك: أنا مسعُت بأذين ىذه ىاتٌف 

أن يُغريو عن طريق ادلعاصي والسيئات، يدخل لو عن طريق الشيطان فإذا مل يستطع 
أن يفعلو بو يف إبعاده عن حضرة اهلل عليو ما يريد و لو وخُيضعو لو، ودُيلي ـذلليُ لُ  الصاحلات أوالً 

 عز وجل.
 ستمع اإلنسان ذلا بنفسورٍف خبَت، فال ياولذلك ىذه األمور كلها البد أن تُعرض على ع

أوالً ورمبا يتباىى على أنو تأتيو اذلواتف ادلنامية أو اذلواتف يف عامل اليقظة، ال جيب أن تُعرض 
 ىذه األمور.

وأرضاه عندما كان يف اخللوة  رضي اهلل عنوالشيخ عبد القادر أن  وأنتم ُتفظون أكثر مٍت
، قال: لبيك سيدي ـ وىنا دي عبد القادرعبأي ورأى نورًا ديتد من العرش إىل األرض وقال: 

، فوجد أن النور وقد ُتوَّل إىل دخان، مسع ـ قال: إين أحبُت لك احملرمات، قال: إخسأ يا ملعون
 مث قال: كيف عرفتٍت؟ قال: إن اهلل مل حُيرِّم شيئاً على لسان نيب مث يُبيحو لويل.

 أخرجتُ بعلمك وفقهك، ولقد  مٍت يا عبد القادروامسع بقية ادلقولة: قال: لقد جنوت 
 قبلك سبعُت رجاًل من أىل الطريق هبذه الكيفية.

ًا أن ـ فيظن أنو قد أخذ تفويض أعرفتم كيف خُيرج ىؤالء الناس؟ يقول: أحبُت لك احملرمات
رُفع عنك التكليف، فيقول: أنا مل أعد ُمكلفًا ال بصالة يقول لو: أو ، احملرمات كلها مباحة لو

 وكل ىذه األمور ُتتاج إىل:بشيٍئ، وأنتم ادلكلفُت وأنا رُفع عٍت التكليف،  وال بصوٍم وال
 الفرقان(.55) "الرَّْحَمُن فَاْسَأْل ِبِو َخِبيًرا"
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هالوس النفس وىواجس الشيطان اليت ُتوم حول الصاقُت حىت تقطعهم عن حضرة ف 
يحتاج إىل رجٍل من أىل أن يتغلب عليها، فالرمحن وعن النيب العدنان اإلنسان بنفسو ال يقدر 

 حىت يكشف اهلل لو بو عن ذلك.لو اإليقان وصل واتصل وأُذن 
كان ولكنكم مل تلحقوا بو ـ   وكان رجاًل معاصراً ـ الشيخ أبو عساكر الذي عندنا يف طفنيس 

مكتوب بالنور: ال إلو إال اهلل أبو عسكر ويل اهلل، فقال: داخاًل ذات اليوم القبلة فوجد يف القبلة 
 ملعون وىل ىذه تُرى هبذه العُت؟ يا

، ومباذا تكون احلقيقة؟ تكون بعُت ألنو يعرف أن من يراىا هبذه العُت فليست حقيقة
: أنٍت رأيُت كذا، فنقول لو: كيف ذلك؟ أغمض عندما يقول واحدٌ ، ولذلك يقول البصَتة

فيكون ىذا نت ُمغمض فإذا كنت ترى وأأم ال ترى؟ عينيك فهل ترى ما رأيت وأنت ُمغمض؟ 
لك الشيطان فأنت  وإذا كنت ترى وأنت ُمفتح عينيك فيكون ىذا شراك وضعوبعُت البصَتة، 
 اآلن يف خطر.

البد أن ينتبو اإلنسان لكل ىذه األمور ويُعرضها على إمام من أئمة الطريق حىت حيدث لو 
 التوفيق.

خوانو: إذىبوا ألخيكم فقال إلوأرضاه أحد تالميذه إنقطع فًتة  رضي اهلل عنوالشيخ اجلنيد 
غَت  يفلتعرفوا دلاذا مل يعد يأيت؟ فذىبوا إليو وسألوه: دلاذا مل تعد تأتينا؟ فقال ذلم: ودلاذا آيت وأنا 
 حاجة للشيخ، فكل ليلة أنام يف اجلنة، فماذا أفعل بالشيخ بعد ذلك؟ فقالوا ذلك للشيخ.

اعة كل ليلة يأخذوين أحضر وكيف تكون ىذه اجلنة؟ فقال: مجلوه أفقال ذلم الشيخ: إس
 .اجلنة على الفور فأشعر وكأين يفحلقة ذكر 

فقال ذلم: قولوا لو: عندما تدخل حلقة الذكر ىذه فقل: ال حول وال قوة إال باهلل العلي 
، فقال: ال حول وال الذكروأخذوه ومحلوه ونصبوا العظيم ـ ألن اجلماعة كانوا حيملونو ـ فجاءوه 

، ففوجئ بالضرب عليو من كل مكان حىت أنو فقد الوعي ومل يستيقظ العظيم قوة إال باهلل العلي
وليس مكانًا نظيفاً بغداد، حىت لسعتو حرارة الشمس فنظر فوجد ادلكان الذي ىو فيو مزبلة 

يحملوه ويعملوا حلقة ذكر وىم يريدون فجن ىم طاىرًا ولكنو يف ادلزبلة فعرف أن من حيملو 
 روا على ادلريد.يسيطأن بأي كيفية بذلك و 
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اجلماعة الصادقُت كاإلمام اجلنيد رأى إبليس قادم تعبان ولونو أصفرًا ومريض، فقال لو:  
يف مسجد الُشنزية ـ ومسجد الُشنزية كان لإلمام مالذي أتعبك؟ فقال لو: اجلماعة اجلالسُت 

 جبوار ادلقابر.وكان اجلنيد وادلريدين 
وجالسُت ، وليس عدٌد كبَتٌ يف ادلسجد أربعة فذىب الشيخ قبل الفجر بساعة ودخل فوجد 

أحدىم واضع رقبتو بُت ركبتيو واآلخر جالس يف وضع آخر وىم يتأملون يف آيات وملك اهلل، و 
كالم اخلبيث ـ وانظروا للجماعة الصاحلُت ـ فأحدىم رفع رأسو فقال لو اإلمام اجلنيد: ال يُغرنَّك  

 فَتيد أن يُغوينا حنن ـ ال.
حيدث يف مثل ىذه اجملاالت حيتاج من فالتهريج والتمريج الذي  ،األمورىي ا فهذه يا إخوان

 إلنسان أن يضبط أحوالو ويُنسٍّق أحوالو على يد خبَت رباين:ا
 الفرقان(.55) "الرَّْحَمُن فَاْسَأْل ِبِو َخِبيًرا"
 

 السؤال  الخامس والثالثون:
الكشف، ويدخل تحت يُؤخذ على الصوفية أن مصادر التلقي عندىم تعتمد على 

يقظًة أو مناماً، أو على الخضر أو  صلى اهلل عليو وسلَّمالكشف تلقيهم من رسول اهلل 
 .الفراسة أو اإللهام

 القواعد اإلذلية القرآنية لتلقي العلوم ذكرىا احلي القيوم يف قولو:أواًل: 
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعنْ "  اإلسراء(.46) "ُو َمْسُئوالِإنَّ السَّ

فاإلنسان يتلقى من السماع ومن العلماء العاملُت أو من النظر يف كتب الصادقُت أو النظر 
 ياً لدنياً.اميف آيات اهلل يف الكون، أو يُلهمو اهلل عز وجل يف قلبو علماً إذل

 ون شروطاً:ىذا العلم جعل لو السادة الصاحل
، ألنو ليس شيئًا والشريعة شيٌئ آخر  ال خيالف الشريعة أول شرط من شروط ىذا العلم أن

والشريعة مصدر آخر، ال ـ فالشريع كاللنب، فاللنب عندما خُنضَّو كما يقول السؤال: ليس مصدر 
 خيرج منو الزبد.

وىي علم احلقيقة، فالشريعة كاللنب إذا خضَّها اإلنسان بالعمل خالصًا هلل يقطف مثرىا 
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 :صلى اهلل عليو وسلَّمىي علوم احلقيقة، قال فتأيت مثار الشريعة و  
 )من عمل مبا علم ورَّثو اهلل علم مامل يكن يعلم(.

، إفرض أنو جاءه شيئًا يف اإلذلام خيالف الشرع ـ ولنفرض أنو رجاًل من أىل الكشف
وكشفو خالف الشرع ـ األساس الذي إتفق عليو الصاحلُت وقوانُت الصادقُت واليت يقول فيها 

 :رضي اهلل عنوسيدي أبو احلسن الشاذيل 
قد ضمن يل العصمة  :وقل بالكشف عرض احلائط]إذا خالف كشفك شرع اهلل فاضرب 

 يف الشريعة ومل يضمنها يل يف الكشف[.
، الناس تفهم أن لكشف أن الناس ال تفقهها جيداً فأىم شيئ ىو الشريعة وحقيقة ا

مع فالن وفالن  الكشف ىو اإلطالع يف البيوت ويرى ما أخفى ويعلم الكالم الذي دار
 باألمس، ويعرف إستباق السمع كالشياطُت ويعرف مىت ينزل ادلطر وأين ينزل.

ل ذلك كلو ألن الشيطان يستطيع أن يفع ،ولكنو كشفًا شيطانياً هذا كلو ليس كشفًا ف
 ويسوس لإلنسان يف أُذنو بذلك.

وكثَت من اجلماعة الذين يسخرون اجلن معو الشيطان، فيقول: إن فالن قادٌم لك، ويقول 
 ، فاآلخر يقول: وكيف عرف أنٍت قادم؟للخادم: أول ما يصل فالن الفالين أدخلو على الفور

 يف أُذنو.يوسوس الذي الذي خياويو و من الذي بلَّغو؟ شيطانو الذي معو 
فيقول لو: من أين ياسيدنا الشيخ؟ فليس معي شيٌئ،  نريد منك كذا،يا فالن أو يقول لو: 

 كل شيئ  عٍت يطلع عليَّ ويعرف إن الشيخ، فيقول: فيقول لو: أنت سُلبئهم يف ادلكان الفالين
وىل الشيخ ينشغل هبذا ويعرف حىت ما خبيتو أين خبيتو، وىذا شغل إبليس ويعرف ما حدث 

 ؟ لكالما
يكون مشغواًل باهلل وال ينشغل طرفة عٍُت بسواه جل يف عاله، وما فشيخًا حقيقيًا كان إذا  

 ىو الكشف؟ 
يف اآليات القرآنية وكشف ادلعاين يف األحاديث النبوية اليت ُتالئم ادلريدين ىو كشف ادلعاين 
 .ألوانان ويف ىذا اققُت يف ىذا العصر ويف ىذا الزمالصادقُت والسالكُت احمل

ن والذي يبحث عنو شف احلقيقي الذي يبحث عنو الصاحلو وكشف ادلعاين ىو الك
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 ن من عباد اهلل عز وجل.الصادقو  
عرف أن ىذا وارد من النفس أو خاطر من إذا خالف الشريعة فيوحىت ىذا الكشف 

نو لبنيب العدنان وشريعة حضرة الرمحن سبحاايضرب بعو عرض احلائط ويتمسَّك بسنة فالشيطان 
 وتعاىل.

يف شيٍئ وإدنا ىو زيادة فوائد تأيت عوائد  دناليس معتمدًا عننا أمر الكشف نوىذا يا إخوا
لشريعة اهلل ال يتخلى عنها طرفة  سريرة وشرطو أن يكون موافقاً من اهلل نتيجة اإلخالص ونقاء ال

 عٍُت وال أقل.
 

 السؤال السادس والثالثون:
 امات الصوفية؟من ىو الدرويش؟ ىل ىو مقاٌم من مق

يف بداية لو رلال كبَت يف بالد فارس كان ألن التصوف   ،كلمة فارسيةكلمة درويش  
 ، فالدرويش يعٍت الفقَت.باللغة الفارسية يعٍت فقَت ظهوره، وكلمة درويش

دار وشو إىل اهلل ورسولو ـ يعٍت بداًل من أن  إشاري ونقول: درويش يعٍت نأخذ منها معٌتً و 
 هلل ورسولو.أدار وشِّو ولكن رات، ال ـ مسوللخَتات ولليدير وشو للدنيا 

ليبتدئ السلوك إىل ملك ادللوك، فمن يُرد أن يبدأ بالسلوك إىل منو للمريد وىذا مقاٌم البد 
وال جيعل يف قلبو وال وجهتو إال اهلل عز يخلع الدنيا من قلبو وجيعلها وراء ظهره لملك ادللوك ف

 وجل.
 

   ن:السؤال السابع والثالثو 
طرح الشيخ محي بن عربي نظرية اإلنسان الكامل والتي تقوم على أن اإلنسان وحده 

يَّسر لو اإلستغراق في ن تتجلى فيو الصفات اإللهية إذا تيمكن أمن بين المخلوقات 
 اهلل. وحدانية

     توضيح ىذا األمر.فنرجوا من فضيلتكم  
بُت سللوقات  ىىو ادلخلوق األعلن اإلنسان اهلل عز وجل جند أ عندما ننظر يف كتاب
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حضرة الرمحن عز وجل، فإن اهلل ما خلق السماوات وال األرض وال اجلن وال ادلالئكة وال اجلنة  
 اإلنسان.من أجل كل عوادلها الظاىرة والباطنة إال من أجل من؟ وال النار وال  

 ألن اإلنسان أعزُّ سللوقات حضرة الرمحن عز وجل.
 يف آخر سورة األحزاب:ة يف قولو يف قولو وبُت اهلل ىذه احلقيق

َماَواِت َواألَ ِإنَّا َعَرْضَنا األَ " َهاَمانََة َعَلى السَّ  "ْرِض َواْلِجَباِل فَأَبَ ْيَن َأْن َيْحِمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ
 األحزاب(.72)

 من الذي محلها؟
 األحزاب(.72) "ْنَسانُ َوَحَمَلَها اإلِ "

 قبل محلها:
  األحزاب(.72) "َظُلوًما َجُهوال ِإنَُّو َكانَ "

 ، وما ىي األمانة؟ قبل محل ىذه األمانة
، واإلمام أبو العزائم مجعها يف كلمة جامعة ولُت والعلماءكثَت للمفسرين وللمئفيها كالٌم  

 وقال فيها:
 وصاف خالقك وباريك[.ىي كل ما فيك من أ ]األمانة
وعناصره، لكن ىل الًتاب يُبصر؟ أبداً  التوأنت اجلسم الذي ُخلق من تراب ومشتممالك 
 مانة محَّلها يل اهلل.بسر جتلي البصَت عز وجل، فهذه أ؟ هبذه الشحمة وكيف أُبصر

 ىل ىذه العظمة بذاهتا تسمع؟ ال ـ ولكن تسمع إذا جتلَّى عليها اهلل بسر السميع.
 ولذلك قال صلى اهلل عليو وسلَّم:

 السمع أمانة والبصر أمانة(.)
 يف اإلنسان، وكل احلقائق اليت يف اإلنسان واليت هبا ن أمانات اهلل عز وجل اليتمأمانة 

فهذه كلها من اهلل عز  ،من حضرة الرمحنالزُلفى اإلنسان إنسان، واليت يرتقي هبا إىل مراتب 
 وجل وىي أمانة اهلل سبحانو وتعاىل.

حٌد من ادلخلوقات أ ستطع يعند اهلل عز وجل ملوارتفاع قدرىا  ،هنالُعلو شأىذه األمانات 
 أو الدانية أن يتجمَّل هبا.لية العا
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تتفوه مبا  وانات وال تستطيع أنيمنهم اجلماد واجلماد ال يسمع وال يُبصر مثلنا، ومنهم احل 
 إال اإلنسان.عاجٌز  ومنهم ومنهم وكلٌ تريد مثلنا، 

لسمع ومعو البصَت اإلنسان، معو امن الذي محل األمساء اإلذلية والصفات الربانية كلها؟ 
قادر ومعو العليم ومعو اخلبَت، كل ىذه األوصاف لم ومعو احلي ومعو ادلريد ومعو الومعو ادلتك

، فالسماء واجلبال السماوات واألرضاهلل األمانات  فيمن تتجلَّى؟ يف اإلنسان، لكن عرض
 : أنا أريد إمساً واحداً فقط:قالت

: أنا أريد إمسًا واحدًا فقط إسم الباسط، والسماء رفعها باسم الرافع، واألرض قالت
 واألرضها بسطناىا، واجلبال: قالت: أنا أريد إمسُت: القوي وادلتُت.

 :لكن األمساء كلها مُجعت يف من؟ يف اخلليفة
 البقرة(.41) "ِإنِّي َجاِعٌل ِفي االْرِض َخِليَفةً "

ا آدم ألن اهلل مجَّل عن أبينواخلليفة ىو وذريتو، فكل واحد من ذريتو وارٌث للخالفة 
 اإلنسان باخلالفة عن حضرتو.

وىو وحده  ،طُّ نظر كل الكائناتعل اهلل اإلنسان ىو زلفهذه ىي األمانات اليت هبا جُ 
الذي تندرج مجيع الدرجات وتلوح لو وتنطوي فيو كل ادلقامات ألنو خليفة اهلل كما بُت اهلل عز 

     وجل يف كتاب اهلل.
 

 الثون:الثامن والثالسؤال 
اليونانية، وظهرت أفكار الحلول يؤخذ على الصوفية إختالط التصوف بالفلسفة 

فإنها صوٌر زائفة وأوىاٌم  واإلتحاد ووحدة الوجود على أن الموجود الحق ىو اهلل، وما عداه
 وخياالت.

 ربية.من احلضرة احملمدية والشريعة اإلذلية اليت جاء هبا ادلصطفى خَُت الأواًل: الصوفية نبعها 
ىؤالء قوٌم  ،احلكمة اذلندية أو الفارسية، أو الفلسفة اليونانيةمن ينسب التصوف إىل 

 عنهم. دفادلفروض أن نبعيتجنون على التصوف ليقولوا: أنو غريٌب عن اإلسالم، 
وللرد على ىؤالء حيتاج وقت آخر وردود فامحة وىو موجود يف كتبنا، فهؤالء الذين جتنوا 
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يوجا اذلندية ما ُيسمَّى باحللول واإلُتاد ووحدة لليهم أهنم أخذوا من اا إنسبو فعلى الصوفية  
ذلا يف   وحنن وضعنا فصاًل كامالً الوجود، مع أن ىذه األشياء ُكمَّل الصوفية أنكروىا بالكلية، 

 نا فيو كيف أن إبن العريب نفسو تكلم عن ىذه اآلراء، ومن مجلة كالمو:الصويف بيَّ  كتاب ادلنهج
 باحللول حبالو معلول[. ]من قال

  وكالم كثَت ذكرناه واستشهدنا بو على ىؤالء القوم، وما معٌت احللول؟
لُّ يف واحد آخر، واآلخر فإنو ال ديوت ولكن حيمنهم أحٌد مات ذا د عندىم إاجلماعة اذلنو 

ىذا يصِّح وىل  ت حيلُّ يف واحد آخر وامسها: عقيدة تناسخ األرواح أو احللول،و عندما دي
 كالم مجاعة ادلؤمنُت؟ ال

 حلَّ يف ادلسيح أو اجلماعة النصارى الذين حرفُّوا أفكارىم وقالوا: أن اهللأو أخذوىا من 
 يقولون:سيدة مرمي فحلَّ يف األب واإلبن والروح القدس، ولذلك حلَّ يف ال

م إذلًا واحداً، يعٍت الثالثة إلٌو واحد، فهل ىذا الكال باسم األب واإلبن والروح القدس
 .عندنا، حىت ُجهَّال الصوفية ال يقولون بذلك، فهذا الكالم ليس عندنا أبداً 

مسُت األخطاء والذين حياولوا أن ينكروا عليهم تلمعادين الصوفية وادلفهذه أشياء جتنوا هبا 
 ويشنعوا عليهم.
 شديد:  باختصارٍ ة يلكن الصوف
 رضاء الذات العلية.ل خالص طلباً عمٌل هبا بإالللشريعة اإلسالمية مث  ىي معرفة

 
 السؤال التاسع والثالثين:

 وردت أقوال عن أبي اليزيد البسطامي مثل:
: ]خرجُت من الحق إلى الحق،  لمقام نت أنا، فقد تحققُت يا من أحتى صاح فيَّ

 الفناء في اهلل[.
ة ىذه األقوال؟  وقولو: سبحاني ما أعظم شاني، فما صحِّ

يغيب عن الوعي يعٍت ، والولو وٌ لَ حيانًا حالة وَ دث لو أأبو يزيد البسطامي كان حيالشيخ 
 ُشغاًل بادلشاىد العالية اليت يشهدىا.
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فيتحدَّث  فعندما كان يغيب يف ىذه ادلشاىد كان أحياناً يفٌت يف الشاىد األعلى عز وجل، 
 في حال الغيبة يتحدث بلسان احلضرة اإلذلية.فبلسان احلضرة اإلذلية، وليس بلسانو ىو، 

يف القرآن يف سورة  ،،،،،،،عندما واحد  عن ذلك لنا يف القرآن،كشف اهلل عز وجل   وقد
 :صلى اهلل عليو وسلَّمطو، دلا يتكلم عن سيدنا رسول اهلل 

 طو(.02) "فَاْخَلْع نَ ْعَلْيكَ "
 :يتكلم عن ادلريد

ِس ُطًوى"  )طو(.( 04) "َوَأنَا اْختَ ْرُتكَ ( 02) ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ
 خًتتك ذلذا ادلقام:ا

 طو(.04) "فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى"
 وبعدىا يسمع:

  طو(.03) "ِإنَِّني َأنَا اهلل ال ِإَلَو ِإال َأنَا فَاْعُبْدِني َوَأِقِم الصَّالَة ِلذِْكِري"
 عندما يقرأ القارئ ىذه اآلية، فبلسان من يقرأىا؟

 لم بلسان اهلل:ىل نعبده ىو؟ ولكنو يتكو بلسان اهلل أم بلسانو ىو؟ 
 طو(. 03) "ِإنَِّني َأنَا اهلل ال ِإَلَو ِإال َأنَا فَاْعُبْدِني َوَأِقِم الصَّالَة ِلذِْكِري"

العارفُت عندما يغيبوا عن  ةفهنا يتكلم بلسان احلضرة اإلذلية، وعلى ىذا النمط اجلماع
كسيدنا إبراىيم ذلك  عليو ، ودلا بعضهم كان يفيق ويعيبوا الوعي فيتكلموا بلسان احلضرة احملمدية

 وأرضاه دلا تكلم كالماً عالياً: رضي اهلل عنوالدسوقي 
 اع األحبة    على الُدرة البيضاء كان اجتماعنا              وفي قاب قوسين اجتم

 د كرةٍ                          وصرت أنا الساقي لمن كان حاضرًا    أطوف عليهم كرًة بع
نتهى من ىذا الكالم وأفاق، قالوا لو: أنت يًا وبعد أن اكالمًا عال  وقال يف ىذه القصيدة

 قلت كذا، قال ذلم: إن كنُت قلت ىذا الكالم فاضربوين بالسيف.
ديسوه  عن لسان احلضرة، وىم لو ضربوه فلن ألنو كان يتكلمو ألنو مل يدري ماذا يقول 

 بسوء ألنو يف ىذا احلال يكون زلفوظاً حبفظ اهلل عز وجل.
ومثل ىذه الكلمات تفوَّه هبا أبو اليزيد البسطامي وغَته يف حالة الفناء ثل ىذه العبارات فم
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 احلضرة اإلذلية أو بلسان احلضرة احملمدية، أو كما قالوا:الكلي بلسان  
 اح                      ذوب بالحب لو آيٌة       إن ذاق خمر الحب ص                        والفتى المج

 اح                                      ما على الفاني ُجن  محمول العناية إن يبح بالحقائق      وىو
 

 السؤال األربعين واألخير:
 من ىم المالمتية أو أىل المالمتية؟ 

المتية قوٌم من السادة الصوفية 
ُ
ال يريدون أن يطلع على عملهم إال رب الربية عز وجل، ادل

نفٌر من خلق اهلل حاولوا أن يتملصوا منو ويتخلصوا عليو وصادف أن اطلع هلل  فإذا عملوا عمالً 
 فهؤالء أىل الفتوة، وىم ادلالمتية.مسها حالة الفتوة احلالة إمنو أمامهم، وىذه 

واحد منهم تربَّع مرًة مببلغ من ادلال لعمل خَتي، فاجلماعة أرادوا أن حُيثوا اآلخرين فجاءوا 
: أن فالن تربَّع بكذا، فجاء بسرعة وقال: ال ـ فأنا كنت قد أخذُت ىذا يف مكان كهذا وقالوا

بينو  ؟ ألن ىذاألنو ال يريد أن يعرف الناس ماذا فعلت يل: أعده لنا مرًة ثانية، وأُمي قالادلبلغ 
 فهذا سلوٌك شديد.وبُت اهلل، 

حاشدة  ناسواحد منهم كان ذاىب لليبيا ويف أيام رمضان وبالنهار، ففوجئ بآالف من ال
ـ فطلب من أحدىم شوية ماء ن نفسو ُتركت شوية وجاءوا الستقبال الشيخ، فأحسَّ بأ حولو

وقال أمامهم: بسم اهلل الرمحن الرحيم ورفع ىو صائم لكن يُباح لو الفطر من أجل السفر، و 
 الوعاء على فمو، ففوجئ بادلوكب كلو وقد انفض.
ا بداخلو أو ما يريد أن يعملو إال مواله عز موىو يريد ذلك ألنو ال يريد أن يعرف أحد 

 .وجل، وىذا ىو ادلشهد العاىل لُكمَّل الصاحلُت الذي نتعشم أن نكون منهم أمجعُت
فال فكل واحد يعمل شيئ يريد أن يُعلن ذلك ويقولون: أن فالن عمل كذا وكذا وكذا، 

 ينفع ذلك بُت الصاحلُت أبداً.
 عملهم خالصاً هلل.أن يكون وة الذين يريدون ىل الفتأألن ىؤالء أىل ادلالمتية و 

  أيضاً ـ وقد حكينا ىذا ادلوضوع مراراً.ومثلهم 
دلا غسَّلوه بعد موتو يف م أمجعُت، رضي اهلل عنهسيدنا على زين العابدين بن اإلمام احلسُت 
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ال كبَتة، كبَتة أو مجادلدينة وجدوا يف ظهره كالُّوا كبَتة كمن كان يشتغل عتااًل حيمِّل العربات   
 فتعجبوا ألنو كان رجاًل مرفهَّاً وعنده خدم وعنده أوالٌد 

 جاء هبذا الكالوا؟ وماذا كان حيمل؟  لذيا ما
ن ثالثُت عائلة يف ادلدينة تكشَّفوا ومل يستطيعوا ادلعيشة، فذىبوا إليهم شوية وجدوا أبعد 
بعد منتصف  يأتينا رجالً  كيف كنتم تعيشون؟ واآلخرين وغَتىم، فقالوا مجيعاً: كان  وسألوىم

من؟ فال جنده وجند جوال دقيق وقدر بو مسن وُصرَّة هبا نقود  عندما نقول:الليل ويطرق الباب، و 
وخنرج لفتح الباب يضع ىذه الباب ، فمجرد أن يطرق تكفينا الشهر وال يأتينا إال بعد شهر

 حدث؟ اء وديشي مسرعاً، فمىت عرفوا ما األشي
ده عرفوا وال زوجتو عرفت وال حىت خدمو عرفوا، دلاذا؟ ألنو ال يريد بعد أن مات، وال أوال

 واله عز وجل:مأن يعرف ذلك غَت 
                  الصافات(.60) "ِلِمْثِل َىَذا فَ ْليَ ْعَمِل اْلَعاِمُلونَ "

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلمّ 
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