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 فضيلة الشيخ األستاذ / فوزى محمد أبو زيد 
 ىػ  0441رمضاف 24موافق  29/6/2106 سبتالالتاريػػػػػخ: 

 مغاغة ػ مسجد أيب العزائم
 (األسئلة الصوفيةفي  سةالحلقة الساد)

 
 :بسم اهلل الرضبن الرحيم      

 :السؤال الواحد واألربعون
بحجة أن اهلل أسقط عنم يتركون التكاليف الشرعية أنهم يؤخذ على الصوفية 

 التكاليف.
ىذه حجٌة داحضة ال يقع فيها إال األدعياء الذين ال ينتسبوف للصوفية ال من قريٍب وال 
من بعيد، ألف الصوفيىة الصادقُت أشدُّ الناس سبسكًا بالشريعة اإلؽبية، فهم أوىل الناس باإلتباع 

 . صلى اهلل عليو وسلَّملسيدنا رسوؿ اهلل 
عوف إسقاط : إف قوماً يدَّ لو ىذه الفرية وقالوا رضي اهلل عنوظبع اإلماـ اعبنيد  ولذلك عندما

 :عنوتبارؾ وتعاىل رضي اهلل األعماؿ ويقولوف: إهنم سقط عنهم التكليف، فقاؿ 
ترٌؾ للتكليف ويسرؽ أو يزين خٌَت من ىذا، ألنو لو كاف ىناؾ ]إف الذي يفعل الفواحش 

واػبلفاء الراشدين وصحابتو اؼبباركُت  اهلل عليو وسلَّم صلىوىل بذلك رسوؿ اهلل فكاف أ
 اؼبهديُت[.

 :رضي اهلل عنوويقوؿ اإلماـ أبو العزائم 
 ىل سقر[.ترؾ الصبلة، فقل لو: وصلَت ولكن إ]من قاؿ لك أين قد وصلُت و 

 ألف ىؤالء أىل سقر، قالوا ؽبم: 
 )اؼبدثر(. (44) "اْلُمَصلِّينَ قَاُلوا َلْم َنُك ِمَن ( 42) َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقرَ "

ب والعناء يف أما قضية إسقاط التكليف كما قاؽبا البعض ىي إسقاط اؼبعاناة وإسقاط التع
 يؤديها بتلذٍذ وؿببٍة وأُنٍس هلل عز وجل. أداء التكاليف ألنو

فمثبًل بعضنا وىو يؤدي الصلوات اآلف هبد فيها مشقة بالغة، ولكن قبد بعض القـو يظلُّ 
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ًا بُت يدي اهلل من بعد صبلة العشاء إىل صبلة الفجر ُيصلي هلل وعند اقًتاب الفجر منتصب 
من عبادة اهلل عز وجل، ؼباذا؟  بعديقوؿ: ؼباذا مرَّت ىذه الليلة بسرعة، فأنا مل آخذ حظي 

 لتلذذه واستلذاذه وزوقو غببلوة ىذه الطاعة هلل عز وجل.
أنو يف تلذذه بالعبادة يقصد بذلك ، فإمبا نوبعض الصاغبُت ىذا على لسا وقال إف قدوىذا 

 ة يعٍت مشقة وال تعب وال عناء يف ىذه العبادة.وذوقو غببلوة العبادى فبل يشعر بكلف
  ائة ركعة، فما ىو حدودوىا.ثبلشب كاف يصلي كل ليلة  فقد هم اإلماـ اعبنيدنك كاف مولذل

ويقولوف: ؼباذا مل ػ العشرين  منػ زؾبانة  رةة والناس متضر عفنحن نصلي اآلف العشرين رك
لكنو كاف يصلي ثبلشبائة كما كنا نصليها من أوؿ الشهر؟ وؼباذا تزيدوىا علينا؟   ةذبعلوىا شباني

 ويطيل يف الركوع ويطيل يف السجود، ؼباذا؟ ركعة وليست كصبلتنا ىذه، بل يطيل يف القراءة
 اؼبُت.تلذذاً وتفكهاً بطاعة اهلل كأىل اعبنة إف شاء اهلل رب الع

 
 السؤال الثاني واألربعون:

فيرى البعض صوفية إعتزال الناس والمجتمعات واإلنغالق على أنفسهم، يؤخذ على ال
 أن هذا أشبه بالرهبانية.

عن الناس، فهؤالء ليسوا صوفية، فهؤالء إما  على أنفسهم ويبتعدوفالناس الذين ينغلقوف 
 هلل عز وجل.تلي فيو ويتعبَّد ن يبحث عن مكاف ىبمفمنهم ُزىَّاد أو ُعبَّاد، 

خبلق لكن أنتم معي ىنا ويبكن ظبعتم معي ىنا وظبعتم أف أفضل نوافل العبد اليت تتعلق 
 .اهلل، والصوفية يعرفوف ىذا اؼبقاـ ويعرفوف ىذا القدر

من الذي كاف قائمًا دبقاـ وزارة األوقاؼ ومقاـ  لصوفية كانوا قبل اغبياة العصرية:ولذلك ا
 قبل وجود ىذه اإلدارات؟ وف اإلجتماعية ومقاـ وزارة الصحة وزارة الشئ

الصوفية، فكاف كل واحد منهم يعُتن نفسو هلل، فهذا مؤذف مسجد كذا وكانوا ىم كانوا 
الوظيفة من أولياء نظافة مراحيض اؼبساجد لوجو اهلل، ولذلك كم خرَّجت ىذه يتنافسوف على 

فسو وكاف ينظف اؼبراحيض، ومل تكن اؼبراحيص هلل عز وجل، ألنو تطامن على نفسو وخدع ن
  ىذه وظيفتهم. لكنهم كانتولكنها كانت هبيئة ُأخرى ال تصلح هنائياً، باؽبيئة اليت نراىا حالياً، 
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أف الشيخ عبد الوىاب اعبوىري وىو من بلد ػ لنعرؼ نظاـ الصوفية ػ ويُروى يف ىذا اجملاؿ  
وأرضاه، وتاجر  رضي اهلل عنوي أضبد البدوي ذىب ليتبع سيدذىب، وكاف تاجر جبوار طنطا 

ولكي ليدخل يف دائرة وأحباب الصاغبُت البد أف رفَّو يعيش حياة اؼبطرفُت، الذىب يعٍت رجٌل مُ 
 يًتؾ ىذا الطرؼ شوية ويتخشَّن:

(.إخشوشنوا فإ)  ف النعمة ال تدـو
اؼباء اقية زُبرج فقاؿ لو الشيخ: أتريد أف سبشي معنا، فقاؿ لو: نعم، والشيخ كاف صانع س

ر ليتوضأ الناس منها يف زاوية أو مسجد الشيخ، والذي يشغنل ىذه الساقية ثوٌر يدور من البئ
 فقاؿ لو: إف كنت تريد أف تشتغل معنا، فأنت تدور بالساقية مرًة وىذا الثور يدور هبا مرة،هبا، 
 ؼباذا؟

ألنو ، إف كاف صادقًا أـ ُمدَّعياً ىبتربه و ها وىبشوشن يعيش فييريد أف ينزلو من العلياء اليت 
 سيقبل ىذا األمر.لو كاف مدعياً فلن يقبل ىذا األمر، وإف كاف صادقاً 

فمشى على ىذا اؼبنواؿ، وذات مرٍة من اؼبرات نفسو حدثتو: أنت تركت العز والطرؼ 
: ودبجرد ما خطر يف بالو ىذا الكبلـ وإذ بالشيخ أمامو وقاؿ لوتشتغل ىذه الُشغلة؟ لوجئت 

 اذىب وكبن ال نريدؾ، فقاؿ لو: أناف ترجع ؼبا كنت فيو فإذا كنت تريد أماذا تقوؿ يف نفسك؟ 
  ل شوية.فقاؿ لو: إشتغعن ىذه اػبواطر ػ ألهنا خواطر نفسية ػ تُبُت بُت يديك 

 .ف تغسل اؼبراحيضرقيك، فماذا يعمل؟ قاؿ لو: نريد أوبعد فًتة قاؿ لو: نريد أف ن
غبُت يا إخوانا، فالكناس الذي يكنس بيت سيدنا أضبد البدوي فكاف ىذا نظاـ الصا

الُكناسية ػ وىذا اؼبوضوع موجود إىل وقتنا ىذا ػ ولياء ولو طريقة إظبها الطريقة أصبح ولينًا من األ
 ؼباذا؟ ألنو تواضع وكاف يكنس مكاف اؼبريدين.

ه أصبح من الصاغبُت يوانات اليت كاف يأ ي هبا لؤلحباب عنداغبيرعى والراعي الذي كاف 
 إىل وقتنا ىذا.ولو طريقة وىي طريقة الشيخ الراعي وىي موجودة 

 ؼباذا؟ ألف الصوفية يتبلضبوف يف اجملتمع ويشتغلوف يف اجملتمع.
الصاغبوف، من الذي كاف يقـو باؼبساجد كلها يف العلم اإلسبلمي قبل وزارة األوقاؼ؟ 

ينظموف أنفسهم مع بعض، وإثنُت ينظموف واحد يهب نفسو لئلمامة أو إثنُت أو ثبلثة 
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 موثبلثة أو أربعة ينظموف أنفسهم للخدمة، واليريدوف من أحٍد شيئًا ألهنأنفسهما لآلذاف،  
 جل.يعملوف ذلك هلل عز و 

من الذي كاف يبحث على اؼبساعدات اإلجتماعية والعطف على الفقراء واؼبساكُت 
كانوا يتعرفوف على أحواؽبم وإذا   وا ىم ىؤالء؟أليس غَت الصاغبُت؟ واؼبرضى وذوي اإلحتياجات

وظبوف فيهم اػبَت تكانوا يذىبوف ألىل اػبَت الذين ياستطاعوا أف يُعطوىم فبا معهم وإال  
 ويأخذوف منهم اؼبساعدات ويُعطوىا ؽبؤالء الفقراء واؼبساكُت.

صابتو جذبة رأينا عندنا يف طنطا رجبًل كاف ؾبذوبًا وكاف يف األصل من كبار األغنياء وأ
 كفر الزيات يف بلد تابعة لطنطنا.فًتؾ غناه ومشى، ورأيناه يف عصرنا ػ ولو حالياً ضريح يف  إؽبية 

ماذا كاف يفعل ىذا الرجل؟ يذىب للتجار حوؿ السيد البدوي ويقوؿ: ىات طبسة 
 ٌد أف يردَّه.جنيهات أو ىات إثنُت جنيهاً أو ىات ثبلثة جنيهات، فبل يستطيع أح

أراد واحد أف يتتبعو، ففوجئ أنو أخذ ىذه النقود واشًتى طلبات إلمرأة تلد  فذات مرة
إمرأٌة تلد وال  كاف بداخل البيتوطرؽ الباب و  وذىب بو إىل بيت،وللمولود، وأجَّر حنطورًا 

 سبلك شيئاً من الدنيا ال ىي وال زوجها.
 ىذه الناس ويتجسسها غَت ىؤالء الصاغبُت.من الذي كاف يتحسَّس 

 فيها ؾبامبلتيكوف أحيانًا حاليًا  ػ يبكن وزارة الشئوف اإلجتماعيةالء الصاغبوف وىؤ 
ىذا، ولكن عندىم أحاسيس تأ ي من لكن ىؤالء ليس عندىم  وأحيانًا ؿباباة وأحيانًا تدليس ػ

ي وال ثناءًا وال أ مدحاً  اػبلق عند اهلل ويضعوف الشيئ يف موضعو تقربًا من اهلل وال يرجوف من
 ن ىذا القبيل:شيٍئ م
 اإلنساف(.9) "ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلل ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا"

وىم من يبحثوف اؼبنافع فكاف من يقـو بالعماؿ اػبَتية كلها لؤلمة اإلسبلمية ىم الصوفية،  
الناس أف و ، أماء سبيلؽبم إىل سبيل ماء، فيعمل الناس إذا إحتاج اليت وبتاجها الناس، ف

 للعبلج. اً وبتاجوف ىنا ؼبكاف للعبلج، فُيهيئ ؽبم مكان
، من الذي بناىا؟ ىل الدولة ىنا يف مغاعةعندنا  اجد كلها اليتولذلك عندما تنظر للمس

 من بٌت ىذه اؼبساجد.ىم  فمن الذي بناىا؟ أىل اػبَتبنت مساجد يف مغاغة عندكم؟ ال 
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  ة أحواؿ احملتاجُت والقراء واؼبساكُت وذوي اإلحتياجاتبرعايالقائمُت ىم فأىل اػبَت  
يف أعماقهم من اهلل ومن رسوؿ ويروف أف ذلك تكليٌف  ،نفسهماػباصة لؤلمة احملمدية من عند أ

نت ىذه األعماؿ وكاشكوراً،  ، وال يبغوف من وراء ذلك ال جزاءًا والصلى اهلل عليو وسلَّماهلل 
  الرئيسية للصوفية.

مالعمل الرئيسي يف طريقتو؟ خدمة الفقراء  وأرضاه ػ رضي اهلل عنوالرفاعي  فسيدي أضبد
ولذلك كنت ذبد اعبماعة الرفاعية يف اؼبساجد الكربى كل واحد منهم وبمل قربة واؼبساكُت، 
 ويدور على اؼبصلُت ويسقيهم لوجو اهلل.على ظهره 

بثلج ويأ ي لواحد منهم افيأ ي من قبل، كانت موجودة   هاقلَّت ىذه اغبكاية اآلف، لكن
طريقتهم بُنيت  ، وؼباذا ىذا كلو؟ هلل عز وجل ألفاً ومثلَّج اً لكي يكوف اؼباء معطَّر  ره  بطيب اؼبظَ 

 على اػبدمة.
 ألف سيدي أضبد الرفاعي قاؿ: 

 .[طرقُت سبعُت باباً فلم أدخل إال من باب الذؿ والتواضع هلل عز وجل]
 لنا شأٌف باألدعياء واؼبنتحلُت.وليس  أحواؿ الصوفية الصادقُت،فهذه 

 
 السؤال الثالث واألربعون:

سول اهلل وال يؤخذ على الصوفية التمايل في الذكر، وهو أشبه بالرقص، ولم يرد عن ر 
 و تراقصوا عند ذكر اهلل.صحابته أن تمايلوا أ

 ن سأؿ السؤاؿ: ؼب
أصحاب رسوؿ اهلل نتو، ألنو مل يطلع على كل ما ورد عن اأواًل: حكم حبكٍم ليس يف مك

 .صلى اهلل عليو وسلَّمومن سنة رسوؿ اهلل 
وىو  صلى اهلل عليو وسلَّمأنو دخل على الرسوؿ  رضي اهلل عنوفقد ُروي عن سيدنا معاوية 
هنم أحسن لعبكم يا رسوؿ اهلل ػ وظن أ اوبعد أف إنتهوا قاؿ: ميف حلقة ذكٍر مع أحبابو اػباصة، 

 :سلَّمصلى اهلل عليو و يلعبوف ػ فقاؿ 
 يتهتز عند السماع(.مل )ليس بكرمٍي من 
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فوجد حلقة أف النيب دخل اؼبسجد  يحُتحوكبن كبفظ اغبديث الصحيح واؼبوجود يف الص 
صلى يُدرَّس فيها العلم، وحلقة يذكروف فيها اهلل ػ وىذا يدؿ على أف الذكر كاف موجودا ػ فقاؿ 

 :اهلل عليو وسلَّم
 .( ػ  وجلس مع حلقة العلمبُعثُت معلماً ثنُت ػ وإمبا )كبلنبا على خَت ػ أثٌت على اإل

 على خَت. فقاؿ: كبلنبا
صلى اهلل وكـر اهلل وجهو كاف يصف أصحاب رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوسيدنا اإلماـ علي 

 فقاؿ: عليو وسلَّم
  ]كانوا عندما يذكروف اهلل يبيدوف ػ يعٍت يتمايلوف ػ كما سبيد الرياح ورؽ الشجر[ ػ يتمايلوف

 كما سبينل الرياح أوراؽ الشجر.
 والقرآف واضح: أمل يقل اهلل عز وجل:

 آؿ عمراف(.090) "الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهلل ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهمْ "
جز فعلى جنبو، وىذا الذكر الوارد عومن عجز فمن قعود ومن إذف الذكر أواًل من القياـ 

 . عليو وسلَّمصلى اهللعن أصحب رسوؿ اهلل 
عوف حلقات الذكر ففيها من السانيد ما يُعد وال وُبد وفبلوء بو كتب فإذا كاف الصوفية يصن

 .صلى اهلل عليو وسلَّمالسنة الصحيحة الواردة عن رسوؿ اهلل 
بقاً، فنحن نتحرؾ كحركة الركوع والقياـ من ناىا ساواغبركات اليت يتحركوهنا كما وضَّح

قاؿ لنا إذا مررمت برياض اعبنة فارتعوا،  صلى اهلل عليو وسلَّمذلك ألف النيب  الركوع، وال لبرج عن
 قالوا: وما رياض اعبنة يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: حلق الذكر(.

أصل بالكيفية اليت على ىيئة الركوع والقياـ من الركوع، وكبن عندنا فبلبد أف تكوف حلقة 
 صل يقوؿ: ، وىذا األكبِكمنو يف كل النقوؿيف علم األصوؿ: 

أو يف السنة  ػ وىل ىناؾ نصٌّ يف القرآف شياء اإلباحة مامل يكن ىناؾ مانع[األصل األ]
 يبنع من ىذا الذكر؟

أو يف سنة من اختاره اهلل  ريد نصًَّا يف القرآفيًا فليس يل شأٌف باآلراء، ولكن أإذا كاف رأ
 وجعلو صاحب الشريعة اؼبطهرة وأنزؿ عليو القرآف.
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 .فاألصل اإلباحة جد أصل للمنع،ال يو ماداـ  
 

 السؤال الرابع األربعون:
مثل اإلمتناع عن الطعام والكالم والمنام،  يؤخذ على الصوفية التشديد على النفس

 قال: صلى اهلل عليه وسلَّمألن رسول اهلل ويرى البعض أن هذا ُغلوٌّ في الدين، 
، فمن رغب عن سنتي اللحمتزوَّج النساء وآكل )لكني أصوم واُفطر وأقوم وأنام وأ

 .(فليس مني
 ولكن يعملوف بقوؿ اهلل:الصوفية ال يبتنعوف عن شيٍئ من ُمتع اغبياة الدنيا، 

 األعراؼ(.40) "وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ "
 يف ذلك: صلى اهلل عليو وسلَّمكيف نفعل ذلك؟ قاؿ 

ونريد ربديد  ػ قمن ُصلبو ػ يعٍت تأكل ما ال غٌت للجسم عنويمات يُ ـ لق)حبسب ابن آد
 سو(.لشرابو وثُلٌث لنف ، وثُلثٌ أوضح، قاؿ: فثُلٌث لطعامو

أقرب الناس  معل من يبشي على ىذا اؼبنهاج يكوف قد حاد عن الشريعة اؼبطهرة؟ أـ أهن
 :ج؟ ىم يبشوف على ىذا اؼبنها صلى اهلل عليو وسلَّمإتباعاً للحبيب 

 ويف اغبديث أضاؼ:
 غَت إسراٍؼ وال ـبيلة(. )كلوا واشربوا والبسوا يف
وأف ال ُيسرؼ  ،نساف يف الطعاـوأف ال ُيسرؼ اإل ،يف األكل أف ال ُيسرؼ اإلنساف

اإلنساف يف اؼبناـ، يعٍت ماداـ اإلنساف قد استيقظ فيُهبُّ لطاعة اهلل وعبادة اهلل، وحىت إف مل 
حٌد من الصوفية يتقلب يوجد أ  وىو نائم ينشغل بذكر اهلل، لكن الفيذكر اهلليستطع أف يقـو 

؟ وال يأتيو النـو  ومشاالً  اً ينيب  ووبتاج شيٌئ يأ ي لو بالنـو
، وإذا أخذ حظًا من النـو قاـ لطاعة اهلل عز وجل  ال ػ نومهم غلبة، فإذا غلبو النـو ناـ

 كاغببيب اؼبصطفى عليو أفضل الصبلة وأمت السبلـ.
الذي كاف يف منهجو،  صلى اهلل عليو وسلَّموبرموف شيئًا وإمبا يتبعوف اغببيب  وفية الفالص

 ف نقتدي بو يف قولو:حياتو والذي أمرنا اهلل عز وجل أ عليو يف
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 األحزاب(.20) "َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ " 
فعندما أرادوا  ى عن اؼبواصلة يف الصياـ،الصياـ، ألف النيب هنفية من يواصل ال قبد يف الصو 

 أف يواصلوا قاؿ ؽبم: ال تواصلوا، وكيف تواصل أنت؟ فقاؿ: 
                  أبيت عند ريب فُيطعمٍت ويسقيٍت(. أنا لسُت كاحدكم إين)

وبفظوف ما فعلو الثبلث شباب عندما ذىبوا غبضرة النيب، وقالوا: النيب قد غفر والصوفية 
فنحن نزيد يف اغبكاية شوية، فأحدىم قاؿ: أنا  ،جل لو ما تقدـ من ذنبو وما تأخراهلل عز و 

  لثالث قاؿ: وانا ال أتزوج النساء.أصـو الدىر كلو، واآلخر قاؿ: أنا أقـو الليل كلو، وا
خرج عليهم وهناىم عن ذلك، فاستوعب الصاغبُت واؼبتقُت والصادقُت ىذا فحضرة النيب 

فهم يصلوف ويناموف ويصوموف ويفطروف ويأكلوف وال يسرفوف ويلبسوف  ىل يـو الدين،إالدرس 
 صلى اهلل عليو وسلَّمبغَت خيبلء وال كربياء وال يسرفوف، وإمبا ىم دائمًا وأبدًا حبضرة النيب 

 وللصحابة الكراـ األجبلء متبعوف. متشبهوف
 

 السؤال الخامس واألربعون:
 ،فيما بينهم واستعملوها ،ها بين الناسو جعلى الصوفية المصطلحات التي روَّ يؤخذ 

مأخوذة من مقتبسٌة هي ، ولغة اإلسالم عربية و فال يشك أحٌد في كونها أجنبية في اإلسالم
 مثل: معانيها ومدلوالتها المسيحية بحروفها وألفاظها و 

الهوت   جبروت   رباني   روحاني   شعشاني   وجدانية   ناموس   رحموت   رهبوت   
 ربوبية. فردانية  

 تحروفها عربية أـ غَت عربية؟ عربية ػ فانتهت اغبكاية، ما دامىل ىذه األلفاظ كلها 
أو ىل فيها كلمة فارسية؟ أو حروفها عربية فمن الذي قاؿ: إهنا أجنبية؟ ىل فيها كلمة إقبليزية؟ 

 الذين نتبع اؼبستشرقُتفها عربية فمالذي يُبعدنا وهبعلنا و مادامت حر ىل فيها كلمة فرنسية؟ 
 وقد أخذسبوىا عن اآلخرين.يريدوف أف يشككونا يف الدين ويقولوف: ىذه األلفاظ ليست لكم 

لى حسب عمعاين يف القواميس العربية، وكبن نستخدمها  وما دامت ألفاظها عربية وؽبا
 ما اؼبانع يف ىذا األمر يا أحباب؟ فمثبًل كلمة:معانيها اؼبوجودة يف القواميس العربية، ف
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فهذا عامل من العوامل اإلؽبية، والنعموت والعظموت عوامل إؽبية، ىل ىذه العوامل اعبربوت:  
لكن العوامل األخرى فبل يعرفوف أبدًا فليس عندىم غَت اؼبلكوت، اإلؽبية موجودة يف اؼبسيحية؟ 

 عنها شيئاً ال من قريب وال من بعيد.
عندما نزؿ  صلى اهلل عليو وسلَّميب الناموس: أليست ىذه الكلمة ورقة بن نوفل غبضرة الن

فماذا قاؿ لو؟  يعرؼ األدياف السابقة،نو كاف عليو الوحي، وأخذتو السيدة خدهبة البن عمها أل
األبياء السابقُت كعيسى جربيل ػ الذي كاف ينزؿ على سيدنا قاؿ: إف ىذا ىو الناموس ػ يعٍت 

، ومن الذي قالو؟ ى اهلل عليو وسلَّمصلأماـ حضرة النيب أماـ من؟ قيل وموسى، فهذا الكبلـ 
ؿ ىذه العبارة وكبلـ قا، ف؟ أمُت الوحي جربيلىنا ورقة بن نوفل، وماذا يُقصد بالناموس

 العبارة قيلت للحضرة احملمدية عندما نزؿ الوحي األوؿ.الصوفية، لكن 
ة، فبل فكل ىذه العبارات يا أحبة ما دامت عبارات عربية وؽبا معاين يف القواميس العربي

وجزء خذه الصوفية وال يستفيدوف بو أهبوز أف نقوؿ يف القاموس جزء من ىذه العبارات ال ي
 آخر خاص بالصوفية.

وىي مباحة لنا، وما داـ  ف تستخدـ أي كلمة ما دامت يف اللغة العربيةيصح لك أ فأنت
 ؽبا معٌت يفقهو العقل ويوافق النقل.

 مسيحية وال أجنبية وال شيٌئ من ىذا القبيل.وليست عربية فكل ىذه العبارات عبارات 
 

 السؤال السادس واألربعون:
 ما معنى معرفة اهلل؟ أوليس كل مسلٍم يعرف اهلل؟

 معرفة اهلل عز وجل: 
 أواًل: معرفة عقلية: 

عندما ينظر يف اآلفاؽ ويف نفسو  ف اإلنساف يعرؼ اهلل عز وجلىناؾ معرفة عقلية وىو أ
 رائب حكمتو عز وجل. وإىل غىل دالئل قدرتو إ

 ثانياً: معرفة قلبية:
 :وىي أف يكشف اهلل عز وجل الراف عن قلب اإلنساف وىناؾ معرفٌة قلبية
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َكال ِإن َُّهْم َعْن رَبِِّهْم يَ ْوَمِئٍذ ( 04)َكال َبْل رَاَن َعَلى قُ ُلوِبِهْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن  
 .)اؼبطففُت( (01) "َلَمْحُجوبُونَ "

 ئحٌة يف كل زماف ومكاف:لراف وشاىد بعُت البصَتة يشاىد أنوار اغبناف اؼبناف الافإذا ارتفع 
 البقرة(.001) "فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اهلل"

 فهذه معرفة بالعقل وتلك معرفة بالعُت، فهل يستوياف؟ فهذه معرفة وتلك معرفة،
 قوؿ فيها رب العاؼبُت:يفالصاغبوف يدعوف الصادقُت إىل اؼبعرفة األعلى واليت 

 آؿ عمراف(.01) "َشِهَد اهلل َأنَُّه ال ِإَلَه ِإال ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسطِ "
يشهدوف دبا الذين وصلوا ؽبذا العلم وىو علم اليقُت، علم اليقُت وحق اليقُت، فهؤالء القـو 

لعُت، وىي اؼبعرفة اغبقيقية اليت تكوف بعُت البصَتة دىم اهلل عز وجل فتقع العُت على اهُيش
 النورانية.
 

  السؤال السابع واألربعون:
 ما معنى قول الشيخ عمرو بن عثمان المكي:

 ولى به الوقت[؟.التصوف هو أن يكون العبد في كل وقٍت بما هو أ]
 ىو علكثر من تعريف، فكل واحد عرَّفمن تعريفات التصوؼ، والتصوؼ لو أ ىذا تعريف

  إليو يف فضل اهلل وإكراـ اهلل.حسب حالو وعلى حسب ما وصل 
فيعلوا إىل  ،لو أكثر من تعريف، فكلما وصل إىل مرحلة يُعطي تعريفاً  وبعض الصاغبُت

 .مرحلة أعلى فُيعطي تعريفاً أعلى
الشيخ أبو طالب اؼبكي وىو صاحب أبو عثماف اؼبكي، واؼبكي نسبًة إىل مكة ألف ىؤالء 

 ويقيم ىناؾ، فيسموه اؼبكي نسبًة إىل مكة.منهم من سلك الطريق فيذىب إىل مكة القـو 
واجب ف يعلم بىذا الرجل جعل التصوؼ قرين العلم، يعٍت اإلنساف لكي يتصوؼ فبلبد أ

صلى اهلل مر اهلل وكما بُت رسوؿ اهلل ويقـو هبذا الواجب يف الوقت كما أالوقت يف كل وقت، 
 .عليو وسلَّم

 ، فمثبًل الصبلة قاؿ فيها اهلل:واجبات وجل جعل لكل وقتٍ واهلل عز 
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 النساء(.014) "ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا" 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفهذه الفرائض، فما باؿ النوافل؟ قاؿ فيها 

 )الشرح(.( 1) "َوِإَلى رَبَِّك فَاْرَغبْ ( 1) فَِإَذا فَ َرْغَت فَاْنَصبْ "
السعي على اؼبعاش، وقضاء حوائج البيت، وقضاء قت ىنا قبل النوافل فواجب الو إذف 

النوافل، وبعد ذلك يبحث عن حوائج اإلنساف اليت ال يستطيع أف ُيسخنر فيها غَته ليقضيها لو، 
ذا يبشي على ل ىفه األوالد وحاجياهتم وضرورات نفسو، ترؾ طلباتفمن أقبل على النوافل و 

 .يكوف قد أخطا ألنو مل يبشي على حسب واجب الوقت أـ أخطأ؟اؼبنهج الصحيح 
 واجب الوقت ىنا ماذا يفعل؟ 

قربًا لرب العباد عز أواًل: يبحث عما يبوؽبم مث بعد ذلك يُقبل على النوافل اليت يتزود منها 
 وجل.

ج وربتاج إىل واحد يريد أف يؤدي حج نافلة ووجد عنده إبنو أو إبنتو مقبلٌة على الزوا 
اغبج أو اعبهاز، فمن األوىل ىنا؟ أف يزوج الولد اعبهاز وىو ليس معو غَت مبلغ من اؼباؿ يكفي 

 فهذه اغبالة أوىل يف ىذا األمر. أو يزوج البنت ماداـ حج الفريضة،
حقيقة األشاء علماء الذين كشف اهلل ؽبم لواظبع فقو األولويات وبتاج إىل اػ فاألولوليات 

 الواجب واألوجب واغبسن واألحسن وىؤالء الذين:بُت ؽبم 
حسن؟ ومل يقل: فيتبعوف حسنهم، ولكن الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف ػ اغبسن أـ األ

 رؼ ىذا من ذاؾ.عقاؿ: فيتبعوف أحسنو، ألنو 
لصوفية أف يكونوا على بينة كاملة بالعلم اإلؽبي والعلم النبوي لفإذف على ىذا اؼبنواؿ البد 

معو نوٌر يف فؤاده يكشف لو عن واجب الوقت ليسارع إىل أداء ىذا الواجب و لشرعي والعلم ا
 .صلى اهلل عليو وسلَّميف وقتو حىت يناؿ فضل اهلل عز وجل وإكرامو ويناؿ ؿببة حبيبو 

 
 السؤال الثامن واألربعون: يقول الشيخ أبو النصر السرَّاج عن الصوفية:

وجدوا[   ألن كل واحٍد قد فنى بما وجد، نرجوا ، الفانون بما ]الواجدون بما تحققوا
 من فضيلتكم التوضيح.
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، ربققو قاـٍ من مقامات القرب من اهللا، يعٍت عندما يتحقق اإلنساف دبالواجدوف دبا ربققو  
ىذا يعٍت دخوؿ ىذا اؼبقاـ كلينًا وفعليًا وعمليًا ػ وليس قوليًا فقط، فلما يدخل يف ىذا اؼبقاـ 

فيسعى إليها وحالة شوؽ وحالة حب يف الفعاؿ اليت يتطلبها ىذا اؼبقاـ  وبدث لو حالة وجد
 ويقـو فيها حبٍب واصطبلـٍ وغراـ ليناؿ ؿببة اهلل عز وجل.

اهلل عز وجل ألىل فٍت عن نفسو وظهرت لو مواىب فإذا صنع فيها ذلك وقاـ هبا كذلك 
ية مواىب من اغبضرة اإلؽبية، مواىب تيو اؼبواىب اإلؽبية ألف البداية صوفية والنهاىذا اؼبقاـ، فتأ

اؼبنهاج األكمل منهاج سيدنا رسوؿ اهلل غبضرة اإلؽبية ألنو مشى على ىذا اتأ ي اإلنساف من 
 .صلى اهلل عليو وسلَّم

 
 السؤال التاسع واألربعون:

 ما معني قول ذي النون المصري:
ه، وثانيها: ال يتكلم أولها: ال ُيطفئ نور معرفة اهلل نور ورع ]آية معرفة اهلل ثالث:

تار ها: ال تحمله الكرامات على هتك أس، وثالثينقضه ظاهر الكتاب والسنةفي علٍم بباطٍن 
 .[محارم اهلل

ؼبن إدَّعى ىذا الكبلـ كبلـٌ عظيٌم جداً كبلـ الشيخ ذو النوف اؼبصري فهي مقاييس وضعها 
 نو وصل واتصَّل وظهرت لو اغبقائق اإلؽبية.أ

أىل اؼبعرفة والبصَتة فينبغي أف يزيد يف الورع، ألف الورع اإلحتياط من ن أصبح مقد ماداـ 
 الوقوع يف ؿباـر اهلل عز وجل، دبعٍت:

 األمر األوؿ: 
وبعضهم هبود  سنوار اؼبعرفة، قد يذىب إليو الناؼبن حولو أ عليو اؼبعرفة والحإذا ظهرت أنو 

ويتحقق ـ لو إال الذي يكشف بنور بصَتتو دبالو، فهو البد أف يكوف عنده ورع فبل يقبل فبا ُقدن 
 أنو حبلؿ.
سرقة فَتدُّه، أو ماؿ عن جاء عن طريق َتدُّه، أو ماؿ ف لو أحٌد أتى لو دباٍؿ فيو ُشبهةلكن 

 طريق غزو فَتده.
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لذي نراه مع بعض الصاغبُت الصادقُت، فليس كل شيٍئ يأخذه، فماذا اوىذا الكبلـ  
 نور ورعو نور معرفتو.فبل ُيطفئ ا من طريٍق حبلؿ، يأخذ؟ ما يتأكد بنور بصَتتو أهن

على بناهتم ونسائهم فبل يسمح لنفسو خبلوة شرعية مع أي منهن وإف كاف يأمنو الناس 
 العاؼبُت عز وجل.رب يعلم علم اليقُت أنو أصبح ؿبفوظاً حبفظ 

ع كد من حفظ نفسو فهل تأكد من حفظ غَته اليت ذبالسو، فعليو ىنا إتبا ألنو لو تأ
، فأىبًل وسهبًل، أو ذبلس معو يف مكاٍف عاـ ن ؿبرمك فإف أتت بوفيقوؿ ؽبا: أيالشرع الشريف، 

 تكلم من اؼبكاف اؼبغلق الذي ال يراىم ال يطلع عليهم أحٌد.مكاف يكوف مفتوحاً، لكن ال أ
أو ورعو الذي وبجزه عن الشبهات، فينتبو ؽبذه فهنا ال يطفئ نور معرفتو نور ورعو 

 جيداً.الشبهات 
 األمر الثاين:
 من علـو الباطن، قلنا أنو بشرط أف ىذا العلم علٌم إؽباميٌّ من اهلل  عليو علماً إذا فتح اهلل

   شريع فهذا ىو اغبق واغبقيقة.تفبل ىبالف شريعة اهلل طرفة عٍُت وال أقل، فمن جاء عن طريق ال
ز وجل، فَُتدُّ عليو ويفعل ، لكنو يناقض شرع اهلل عفإذا تكلم بعلم الشريعة وظاىره باطل

 فتناً ال ينبغي أف ربدث يف األمة احملمدية، فقد قيل:
وكـر اهلل  رضي اهلل عنوعليٌّ ، وقاؿ اإلماـ [من أظهر ما اليطاؽ أوقع غَته يف النفاؽ]
 وجو:

 أف ُيكذَّب اهلل ورسولو؟[.]حدثوا الناس دبا يعرفوف، أتريدوف 
يعٍت على سبيل  ا اليعرفو الناس فبل ينفع الكبلـ فيو،عرفو الناس فنتكلم فيو، ولكن مما ي

 اؼبثاؿ:
وأنو كبسبو على خَت ػ و األياـ اليت كبن فيها فوجدُت واحدًا وؿ يف أ نظرُت يف الفيس بوؾ

ال يبحث عنها أحٌد ولغَته أف ليلة القدر ىذه السنة من الصاغبُت ػ وكاتب لنفسو ولتبلميذه 
 ألهنا ليلة الثالث والعشرين.

ا ليلة الثالث فيحيو من العمل بعد ذلك،  فأنت سبنع الناسىل يصنح ىذا الكبلـ، و 
مل ىُبرب هبا الناس ليحيوا  صلى اهلل عليو وسلَّمإذا كاف اغببيب نفسو بعدىا،  والعشرين مث يناموف
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فأنت حىت لو عرفت حقيقة أهنا ليلة ثبلث وعشرين فبل ينبغي أف تقوؿ ذلك  الليايل العشر، 
 العشر، ألهنا حكمة رسوؿ اهلل. األياـرُببط الناس يف بقية حىت ال 

رجبلف ػ تبلحيا فقد خرج ليقوؿ للناس عليها، فخرج إثناف ربدثا بصوٍت عايل، تبلحيا 
 يعٍت تكلما بصوٍت عايل، فقاؿ:

 )خرجُت أُلخربكم هبا فتبلحا رجبلف فرُفعت(.
، حىت ال يتكاسل الناس عن لكنو من البداية مل يكن يريد أف يقوؿ للناس عن موعدىا

 الليايل العشر األخَتة من رمضاف.إحياء 
ال يقوؿ علماً باطنياً يناقض الظاىر الذي جاء بو اغببيب إف كاف يف كتاب اهلل أو يف سنتو 

 صلوات ريب وتسليماتو عليو.
 األمر الثالث:

الناس:  ل يفضح الناس، ويقوؿ ألحدىم أماـهف واحد ربنا رزقو بعُت الكشف، فأنفرض 
ف فعليو أ اعبريبة الفبلنية باألمس؟اؼبصيبة الفبلنية باألمس؟ ؼباذا فعلت يا فبلف: ؼباذا فعلت 
 يعمل بقوؿ رسوؿ اهلل:

 )من سًت مسلماً سًته اهلل يف الدنيا واآلخرة(.
الينبغي أف  لوا ىذا الكبلـ غبكمة إؽبية، وىؤالء ؾباذيببعض اجملاذيب يفعصحيح أحيانًا 

  نقتدي هبم.
، صلى اهلل عليو وسلَّمخرين لوارثُت لسيد األولُت واآلتكلم عن العلماء العاملُت اأ ٍتلكن

 يكوف ذلك فيما بينو وبينو، ألف النصيحة على اؼبؤل فضيحة.ف اً ف ينصح واحدحىت لو أحب أ
 أف أذكره إال إذا ذكرهفعل فيما بينو وبُت اهلل شيئًا وأنا عرفتو فبل ينبغي لكن ىو إذا كاف 

 .صلى اهلل عليو وسلَّميل، وىذا نظاـ الصاغبُت الوارثُت لرسوؿ اهلل 
 وأنت تعرؼ، نعم يعرؼ من األحباب يقوؿ: أف الشكوى لصاحب البصَتة عيب كثَت

مورين إال إذا أنت قلَت، ألننا متبعُت للشريعة احملمدية ومأ ولكن الشرع يقوؿ يل: أف ال أقوؿ
 بالسًت على صبيع خلق اهلل عز وجل.

عندؾ جزٌء تعباف يف جسمك ومغطى ػ مستور ػ أنت تريد العبلج فأنت الذي تكشف، 
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  يكتب لك العبلج.فلمن تكشفو؟ للطبيب ل 
وفبلف عمل  يأ ي فبلف ويقوؿ: فبلف عمل كذا وفبلف سوَّى كذا باألمس،  نت اآلفلكن أ

ذلك نقوؿ ولذلك من يفعل ، كذا أوؿ أمس، فليس ىذا شغل الصاغبُت ولكنو شغل الشياطُت
أنو  يوشوشوا لو يف أذنيو ليقولوا عنوعنو أنو ـباوي اعبن ودائمًا يذكر األشياء اؼباضية ألف اعبن 

 .رجٌل من الصاغبُت
يتغافل ويعمل أنو ال يراه، ألنو  فالصاحل حىت لو رأى رجبًل على ذنٍب وشاىده بعينو دبفرده

األحسن أف فماذا يفعل؟ دبفرده،  يقيم عليو اغبد وبتاج إىل شهود معو ألنو رآهلكي  وألن
 يتغافل.

فحىت لو رزقو اهلل عز وجل وفتح لو نور البصَتة وكشف لو الستائر فهل ىو متفرغ ليطلع 
 أـ يتمتع جبماؿ اغبق؟ على عورات اػبلق، 

فهذا شيٌئ غريب، فمن يتمتع جبماؿ اهلل وجبماؿ وهباء حبيب اهلل ومصطفاه، ىل عنده 
  متفرغ لذلك؟ماذا يفعلوف، والبيت اآلخر وغَته، ىل ىو و  وقت لَتى ما يف البيوت

لكن ربنا سخَّر لو كل شيئ، فسيدنا سليماف عليو وعلى نبينا أفضل الصبلة وأمت السبلـ 
وكاف يستطيع أف يأ ي بو يف طرفة بالكلية، وعندما جاء عرش بلقيس ػ ىو كاف مشغواًل باهلل 

 .هلللشغلو بامش فاضي ؽبذا الكبلـ لكنو عُت، 
 فقاؿ ؼبن حولو:

 النمل(.41) "َأيُُّكْم يَْأتِيِني ِبَعْرِشَها"
عبله غوٌؿ حبضرة اهلل جل يف شألنٍت ممن منكم يأتيٍت بعرشها ألنٍت لست مشغواًل بذلك، 

  فأحد رجالو ىو من يأ ي بو.أذىب آل ي بالعرش؟ ػ فهل  والتمتع بنوره وصبالو وهباه
ألهنم ال تزاؿ نفوسهم حية وربب  ُت والعارفُت،ولذلك الكرامات تظهر لصغار الصاغب

وجو بإال كلها، وليسوا مشغولُت ليسوا مشغولُت هبذه األشياء   من عبيٌد هلللكن الُكمَّل الظهور، 
 .عز وجل هللا

 
 السؤال الخمسون واألخير:
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 كيف نجعل من التصوف مذهباً إجتماعيًا؟ 
اؼبسئولُت، أو من وبملوا ىم صوفية أظن ىذا السؤاؿ أجبنا عليو من قبل، وقلنا أف ال

نفسهم اؼبسئولية للفقراء واؼبساكُت واؼبنقطعُت والعجزة من األمة احملمدية، ويروف أف ىذا أ
تكليف من اهلل ورسولو ؽبم، وال أحٌد يكلفهم من أىل الدنيا، لكنهم يروف أف ىذا تكليٌف من 

مودة سيدنا وموالنا رسوؿ اهلل هلل، و يبغوف من وراء ذلك إال رضاء اورسولو، وال اهلل عز وجل 
 .صلى اهلل عليو وسلَّم

مالذي جعل الصوفية يقطعوا الفيايف والصحاري اإلفريقية الشاسعة ويذىبوا للسنغاؿ 
 لكي ينشروا اإلسبلـ؟ونيجَتيا وغانا وتنزانيا 

؟ وكم يأخذ ىل كاف ىناؾ واحٌد منهم كاف يبحث عن إعارة؟ أو واحد يبحث عن عقد
 ما ذىب إىل ىذه الببلد؟ وؼباذا ذىب إىل ىناؾ؟ عند فيو

وا اإلسبلـ يف ىذه األماكن ؼباذا؟ ألهنم متطوعُت وجو اهلل عز وجل، ولذلك ىم من أنشأل
 حسبًة لوجو اهلل عز وجل.

ولوالىم يف ىذا الزماف  ،ضبل األمانة كما نرى بالنسبة للفقراء واؼبساكُتوأيضًا ىم من 
باعبانب األكرب  القائملكن دودة، ، وميزانيتها معولة مواردىا ؿبدودةدلفماذا تفعل الدولة؟ ألف ا
 من؟ ىم ىؤالء اعبماعة:

 اغبشر(.9)" َويُ ْؤِثُروَن َعَلى َأنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ "
، واليت الببلديف اعبانب اإلجتماعي الذي يقـو بو األحباب يف اعبمعيات اليت عملناىا 

وكلها إبتغاء وجو اهلل  ،عدات واؼبعونات وأنواع اػبَتات اليت ال عد ؽبها وال حد ؽباتتجلى باؼبسا
 عز وجل.

ىل ىناؾ من يعمل ذلك ألخذ من منا سيتقدـ لئلنتخابات ألنو عمل ىذا اؼبوضوع؟ 
هنائياً؟ وؼباذا تعملوا ىذا يف احملليات؟ ال أحد  سيًتشَّح ماألصوات يف اإلنتخابات؟ من منك

 .اػبَت؟ هلل
شنح يف اإلنتخابات وال للمحليات ولكن سيًتشَّح عند رفيع الدرجات عز فبل أحٌد منا سَتُ 

 .صلى اهلل عليو وسلَّموجل وعند سيد السادات 
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فالعمل اإلجتماعي ىو أكرب النوافل وأعظم القربات اليت يتقرب هبا الصوفية يف كل زماف  
    ومكاف.

 حبه وسلمّ وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وص
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