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 فضيلة الشيخ األستاذ / فوزى محمد أبو زيد 
 مجفف ـ مقر الجمعية ال

 ىـ  0306 من ذي احلجة 67موافق  03/8/6305اجلمعة  التاريـــــخ:
 (أسئلة متنوعة عن التصوف)

                                   

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
 السؤال األول:

وىل العبادات تكفي جنة اهلل، الوصول ل وصول هلل، والفرق بينما الفرق بين ال
 للوصول هلل؟

ألن اهلل ال حُيده زمان وال حييطو الوصول إىل اهلل ـ فاليوجد شيٌئ امسو: الوصول إىل اهلل، 
وإىل منح ىل عطاءات اهلل، إوالوصول إىل إكرامات اهلل و مكان، ولكن الوصول إىل فضل اهلل 

 ن من عباد اهلل.و الذي حتدث عنو الصاحلاهلل، ىذا الوصول 
اليت جهَّز اهلل عز وجل فيها ىل اجلنة اهلل وإكرامات اهلل غري الوصول إ والوصول إىل عطاءات

 الدنيوي مع ُعلوُّ ادلقام وادلقدار: مثل النعيم  ي  ، دلاذا؟ ألن اجلنة نعيمها حسِ النعيم
 كلها نعيٌم حسِّي. و مثار ـ أهنار ـ جنات ت قصور ـ حور 

 ذلي نعيٌم معنوي:لكن النعيم اإل
 الفرق بني اإلثنني.ىو فهذا  ،مالطفاتو مؤانسات و مواجهات و مكاشفات و فتوحات 

حىت أن اجلنة ليست أيهما بالعمل،  اإلثنني ال يُنالونعيم اجلنة ونعيم الُقرب من حضرة اهلل 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمبالعمل، قال 

إال أن يتغمدين اهلل  رسول اهلل؟ حىت أنا)لن يدخل أحدكم اجلنة بعملو، قالوا: حىت أنت يا 
 برمحتو(.

برمحة اهلل عز وجل، والُقرب من اهلل بفضل اهلل، فدخول اجلنة برمحة اهلل، فدخول اجلنة 
 ودخول معية القرب من حضرة اهلل بفضل اهلل:

 اجلمعة(.3) "َذِلَك َفْضُل اهلل يُ ْؤتِيِو َمْن َيَشاءُ "
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 باختيار من عنده: 
 اجلمعة(.3) طْلَفْضِل اْلَعِظيمِ َواهلل ُذو ا"

 السؤال الثاني: 
عي التصوف؟  كيف نفرِّق بين الصوفي الحق ومدَّ

 الصويف احلق ىو السائر على قول اهلل:
 آل عمران(.00) "ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلل فَاتَِّبُعوِني"

استطاعتو، ويتجمَّل  باطنو على حسب يف ظاىره ويف صلى اهلل عليو وسلَّم يتابع رسول اهلل
 الذي فتحو عليو رب الربية:بأخالقو ويتكمَّل مبقام العبودية 

 اإلسراء(.0" )ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدهِ "
 الفرقان(.0) "تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدهِ "
 الكهف(.0) "اْلَحْمُد هلل الَِّذي َأنْ َزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتابَ "

 وال قااًل وال عماًل وال أماًل إال بفضٍل من ادلتفضل عز وجل،حااًل والعبد ال يرى لنفسو 
يطلبو أن تكون لو اعند اخللق، ألن كل موال حُيب أن تكون لو منزلًة  والعبد ال حُيب الظهور،

 :صلى اهلل عليو وسلَّمعز وجل، يقول فيو منزلًة كردية عند احلق 
 العبد التقي النقي اخلفي(. إن اهلل حُيب)

العبودية بيتجمَّل و ال يريد ُشهرًة وال منزلًة بني الناس، أنو فإذن عالمة الصويف الصادق 
والذل هلل وليس اإلنكسار ادلسكنة ويف يف التواضع ويف  صلى اهلل عليو وسلَّمتشبهًا بسيد الناس 

  خللق اهلل.
صلى اهلل عليو وحُيسن متابعة رسول اهلل اله، والتطامن بني عباد اهلل واإلخبات الدائم دلو 

  :يف كل أحوالو وسلَّم
كأنو صورٌة مصغَّرٌة يف منامو ويف يقظتو ويف سره ويف علنو ويف أكلو ويف ُشربو ويف نومو،  

 على قدره. صلى اهلل عليو وسلَّماهلل لسيدنا رسول 
لو  أنو شيٌخ وأنهر بينهم ويظ تمَّع حولو اخللق،أما ادلدَّعي فُيحب الظهور ويريد أن جي

لو منزلٌة، ولذلك حُيب الثناء عليو وحُيب أن جيتمع اخللق عليو، وحُيب أن  وأنعندىم وجاىة 
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 ديدحو اخللق ويطلبوا منو الدعاء. 
وقد يكون يريد منهم شيئًا دنيويًا فيعينوه مبا معهم من مال، أو طيبات احلياة الدنيا 

ال يطبقها حلني ويزيد ادلكانة لو عند اآلخرين، بينما ىو وماشابو ذلك، وقد حيفظ أقوال الصا
 على نفسو، وال يف حياتو.

فالصويف يريد احلق وادلدَّعي يريد ادلنزلة عند فهناك فرٌق بني من يريد احلق، ومن يريد اخللق، 
 اخللق، نسأل اهلل احلفظ والسالمة.

 
 : السؤال الثالث

 لماذا وصل التصوف لهذه الحالة؟
فال يرى أمامة إال احلالة السوداء فقط، لكننا ىذا السؤال يلبس نظارًة سوداء، من يسأل 

 زدىاره.أحوالو ويف أرقى انرى التصوف يف ىذا الزمان يف أهبى 
راية معينة أو بكانت مظهرية بزيٍّ معني أو بعمامة معينة أو فالصوفية يف الزمن ادلاضي  

نون أن التصوف من أجل ىذه الشكليات، يظ بشكليات معينة، فالناس كانواطقوس معينة أو ب
 .اً وليس مظهر  اً وسلرب  اً أصبح التصوف يف ىذا الزمان جوىر ولكن 

مان يف  كم من رجاٍل هلل إذا سأل الرجل منهم مواله لبَّاه وىو يلبس زيًَّا مدنيًا كأي جنتل
بنور اهلل، فهؤالء  نورًا يف باطنو ينظرىذا الوجود وال يعرف ظاىره من باطنو إال من أعطاه اهلل 

 أغلبية يف ىذا الزمان.
وعامل ...... بعضهم، ظاىريًا هبيئة احلبيب وعامل العدبة وعامل اللحية  اشلن يتزيَّ وكان 

 ىل يوجد حديث بذلك؟ لكن ىل إن أكرمكم عند اهلل أطولكم حِلًى؟ 
 أكرمكم عند اهلل أتقاكم، والتقوى زللها القلوب.إن 

اخللق لزمان األسوياء األتقياء األنقياء األصفياء الذين ال يرى فأصبح الصوفية يف ىذا ا
مع أن اهلل يرفع العذاب عنهم وعن من حوذلم إذا نظر إىل قلوهبم  ،ينمنهم إال أهنم أُناٌس عاد

 والنقاء لرب العادلني عز وجل.فال جيد فيها إال الصدق واإلخالص 
كما يقول السؤال ـ إىل ماكان عليو يف   يف ىذا الزمان ـ وليس فهنا أصبحنا ارتقى الصوفية
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ليس الشاىد عليهم ظواىر أحواذلم وال ىيئات مالبسهم، وإمنا الذي يريد عصر النيب، فأصبح  
هبذا نوراً لريى اهلل يتعرَّف بو على أىل القلوب، والبد أن يؤتيو أن يعرفهم البد أن يكون لو قلٌب 

  النور ادلوىوب الذي وىبو ذلم عالم الغيوب.
ألن الناس ولذلك إنكشف ادلدَّعني ـ أمل حيدث ىذا يف عصرنا؟ فسبيل ادلدعني ينهار 
 أصبحوا ينظرون إىل اجلواىر وينظرون إىل العطاءات اإلذلية، وىي عطاءات كلها قلبية.

 اإلمام علي : فيو يف ىذا الزمان والذين يقول فيهم احلال العظيم الذي أصبحنافاحلمد هلل 
ألكثرون مدداً، قلوهبم زلزونة وأسرارىم مكنونة، وعلومهم مصونة ًا ا]ىم األقلون عدد

 وأنوارىم سلزونة[.
أكرمو بكرمو حضرة  ال يطلع عليهم إال منىؤالء القوم ما أكثرىم يف ىذا الزمان ولكن 

 :رضي اهلل عنوالرمحن عز وجل، يقول فيهم اإلمام أبو العزائم 
 ا    ولكن ُخصَّ لبعض أفراٍد قليلةوٌب لهذ                 وليس الكل مطل

 رورة       فداري أىل عصرك واجتنبهم     وواصلهم على قدر الض
 روره                                  فقربِّو والتأمن ش       لِّم     فمنكرىم يسيئ ومن يس

 ريرة                      يروك بعين أنوار الس          اية     ومن طلبتهموا عين العن
 

 أسئلة ُأجيب عليها من قبل:
 ىل البد للمسلم من منهج؟ـ 
 ىل التصوف من اإلسالم؟ـ 
 كيف يستعيد التصوف رلده؟ـ  
 ىل ادلسميات مثل: األقطاب واألوتاد والنجباء ذلا دليٌل يف القرآن والسنة؟ـ 

 السؤال الرابع:
 لديوان؟ما حقيقة قول بعض الصوفية عن السيدة زينب أنها رئيسة ا

عندما نزلت إىل مصر فوايل مصر أنزذلا ضيفًة عنده يف بيتو، فكان يف بيتو السيدة زينب 
كان رلتمع الوايل ومن حولو من األكابر لبحث األمور ادلهمة اليت والديوان   يُعقد فيو الديوان،
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 وكان امسو "الديوان". هتم والية مصر يف ىذا الوقت، 
ديل برأيها ع حوارىم وتُ ن حتضر معهم من خلف الستار وتسمأفطلب منها الوايل تربكًا هبا 

 ليستنريوا بو يف ىذا األمر.
ال مانع ديواهنا ـ  رئيسة الديوانفاجلماعة ادلتصوفة ادلتعجلني ادلستعجلني قالوا: إذن فهي 

 .ىذا
وأدخلوا التصوف يف اخلرافات، وقالوا: أن بعدىم فاختلط احلابل بالنابل،  جاء من جاء

يوان للصاحلني وأن ىذا الديوان يُعقد يف جبٌل "قاف" أو يُعقد يف غار ِحراء مرًة كل ىناك د
وجيتمع فيو الُقطب ادلوجود واألفراد األبدال ومعهم حضرة النيب ومعهم أكابر الصحابة، أسبوع، 

 السيدة زينب.ىي ورئيسة ىذا الديوان 
 فهل ىذا الكالم يُعقل؟ وىل يوجد من يقبل ىذا الكالم؟ 

 وتكون الرئيسة السيدة زينب؟ ن ىذا الديوان يُعقد وحضرة النيب يكون موجوداً نفرض أو 
 ن سيدنا احلسني يكون موجوداً أيضاً وتكون السيدة زينب ىي رئيسة الديوان؟قالوا: إ

يل اأمور الرعية، وكان الو فيو اً يبحثون ن الديوان كان ديواناً ِحسياً وموجودحالياً أ وكما قلتُ 
من الصاحلات كانت ا ويعتقد أهنا من الصاحلات وألهنا من آىل بيت النيب وىي فعاًل  يأتنس هب

 ُتديل برأيها وىذا كل ادلوضوع.ومن وراء ستار 
ألحكام اليت حتكم يف غار حراء وعندما خُيرج الكن الديوان يُعقد كل أسبوع، والديوان 

نزل هبا من فهذه زيادات ما أفَّذ، ن األحكام اليت خترج من ىناك ىي اليت تُنالدنيا كلها، وأ
 وال يف شريعة اهلل وال عند الصوفية الصادقني. ،ت يف دين اهلل عز وجلسسلطان، وخرافات لي

 فهي خرافات ادلفروض أننا نتطهر منها التصوف يف كل زماٍن ومكان.
 

 السؤال الخامس: 
عي أن رؤية السيدة زينب في المنام بشعرىا أو بمالبسها العاد ن ىذا داللة على أية يدَّ

 أىل البيت وليس غريباً عليها.من أنو 
 في ىذا األمر؟مارأي فضيلتكم ف
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الذي ورد يف ادلوضوع رواية حيكيها الشيخ زلمد متويل الشعراوي رمحة اهلل يعين ىذا تعميم،  
، وكان أبوه حيب آل أنو كان يسكن جبوار السيدة زينب عندما كان طالبًا جبامعة األزىرعليو ا

يف عنده السيدة زينب يف ادلنام وىي غري زلجبة، وكان أبوه  قد رأى الشيخ الشعروايو  بيت النيب
    ولذلك أنت رأيتها بشعرىا. فحكى ألبيو ىذه الرؤيا، فقال لو: يابين ألننا من آل البيت، زيارة

فهل كل  أو حادثة ال تُعمَّم وال صلعلها قانوناً، ألن أبوه فسَّرىا لو بذلك، ةكن ىذه قصل
 .يُفسِّرىا بذلك؟ ال يرى السيدة زينبواحد 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال  الرؤيا كما
.)  )الرؤيا ألول ُمعربِّ

واحد ديشي على كل الرؤيات، لكن ىذا ما ورد يف ىذا األمر، فإذا كان أي تعبري يُعترب فال 
وخُيرج منشورات  الكلماتمثل  من الصوفية يتوقف عند ى ما اتفقنا عليو اآلن، فإن كثرياً عل

طاء اإلذلي ما يف حني أنو مسكني والصوفية أغنياء عن مثل ىذا، فعندىم من الع ها،ويُعمم
 يدي زلبيهم وال حيتاج إىل ىذه األشياء.يغنيهم ويكفيهم ويأخذ يأ

 
 س:السؤال الساد

 اركو األقطاب األربعة؟دَّ ما حقيقة قول بعض أىل الكون ي
لربىنة ضلتاج لكالمنا كلو   ألنقبل وقلنا أنو كالم ظاىر البطالن، اه من ىذا الكالم أجبن

 رسول اهلل فقط. يسبقو قال اهلل أو قالان على صدقو 
ىل ىناك يف سنة رسول اهلل ما يشري إ فهل ىناك يف كتاب اهلل ما يدل على ذلك؟ أو ىل

العامل العريب مخس مائة يف عصور الدولة العثمانية ـ والدولة العثمانية إحتلت ذلك، أيضًا نرجع 
وانتشر فيها اجلهل م[ ـ  0/00/0866 م إىل63/6/0688 ]منأو سبع مائة سنة تقريبًا ـ  سنة

 يف كل ربوع األمة اإلسالمية.
ولكن يف ىذه وكان من يعلم الناس شوية ىم السادة الصوفية، ولكن اجلهل كان منتشراً، 

ك بالكون رَّ دَ لكون ادلقالوا: إن ما ديسك ا األيام الصوفية كان ذلم شأٌن فاتفقوا مع بعضهم
وسيدي إبراىيم الدسوقي،  : سيدي عبد القادر اجليالين وسيدي أمحد البدوياألربعة األقطاب 
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  .أمحد الرفاعنيوسيدي  
 ائة سنة ويتبادلون مع بعضهم.وكل واحد منهم ديشي يف الكون م

 القرآن وال موجودة يف السنة وال ال موجودة يف التاريخ وال موجودة يفمن أين أتوا بذلك؟ 
 وبعد ذلك نسأذلم:، يهضمها العقل، وأىم شيئ يف ديننا ىو ما يوافق العقل

قبل ظهور ىؤالء من كان ؟ ن يظهر ىؤالء اجلماعة، من الذي كان قبلهمأيا مجاعة قبل 
 ال أحد.ادلَدرَّك بالكون؟ 

ىت جيعلهم ادلدرَّكني بالكون عة حوىل ربنا سبحانو وتعاىل ليس عنده أحٌد غري ىؤالء األرب
وماذا يعين ادلدرَّك بالكون؟ يعين ىم ياء، وفيو أنققياء تفكل زمان فيو أولياء وفيو أمرًة ثانية؟ 

 حاشا هلل عز وجل. وجربائيل وعزرائل،وميكائيل بالنيابة عن إسرافيل 
وفية، لكن صلالطُرق اوأيضًا ما بسطوه للُجهَّال ليزيد إعتقاد الناس يف ىؤالء وينضموا ذلذه 

اليت أتى هبا لة العمياء اليت تنافقي شريعة السماء، وتنايف السنة السمحاء ىذا ال جوز هبذه اجلها
الذين ينشرون اذلُدى والنور عن رب العالني عز سيد األنبياء، وتنايف طريق الصاحلني الصادقني 

 وجل.
 وأذكر يف ىذا اجملال: 

يف ادلسجد الكبري يف اخلرطوم يُفسِّر آية وأرضاه كان   عنورضي اهللكان اإلمام أبو العزائم 
احلاضرين قال يف ادلسجد الكبري يف اخلرطوم، فأحد اجلماعة القرآن  من كتاب اهلل، فكان يُفسِّر

فقال لو اإلمام: من يا موالنا؟ ىل ىو كالم سيدي عبد القادر اجليالين؟  لو: ىذا الكالم كالمُ 
فقال لو: كالم من ىذا يا موالنا؟ ىل ىو   ٍم أرقى،ٍن أعلى وعلو اوجاء ببي كملمث أإنتظر يا بين، 

وأعلى أرقى أيضاً  : إنتظر يابين، مث جاء ببيان آخر لآليةكالم سيدي زليي الدين بن عريب؟ قال
لو: كالم من ىذا يا موالنا؟ ىل ىو كالم سيدي أبو احلسن الشاذيل؟ قال  من ذي قبل، فقال

 اإلمام: 
ريب؟ قال: اهلل، عمن الذي أعطى اجليالين؟ قال: اهلل، قال: ومن الذي أعطى إبن  يا بينَّ 

 قال: ومن الذي أعطى الشاذيل؟ قال: اهلل، قال اإلمام: 
]إن الذي أعطى اجليالين والذي أعطى إبن عريب والذي أعطى الشاذيل ىو الذي 
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 أعطاين[. 
  جر؟ ال ىو ِحكر وال ىو حجر:و حِ وىل عطاء اهلل حكر أ

 احلديد(.60) "َذِلَك َفْضُل اهلل يُ ْؤتِيِو َمْن َيَشاُء َواهلل ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ "
 كما أعطى األولني أعطى اآلخرين وىو الذي قال ىذا:

 )الواقعة(.( 03) "َوَقِليٌل ِمَن االِخرِينَ ( 00) ثُ لٌَّة ِمَن االوَِّلينَ "
األولني كان عددىم مائة ألف فكانوا ، للنسبة أهنم قليل، ولكن دلاذا قال: قليلصحيح 

لكن ادلوجودين حاليًا عددىم إثنني مليار، فلذلك كانت النسبة قليلة شوية نسبة كبرية شوية، 
 فقال:

 )الواقعة(.( 03) "َوَقِليٌل ِمَن االِخرِينَ ( 00) ثُ لٌَّة ِمَن االوَِّلينَ "
ل كل مكان فضاًل من كل زمان وألى إذن فتح اهلل وعطاء اهلل ألىل هم موجودين،لكن

 حضرة الرمحن عز وجل.
ن كانت ناطقة وال توجد دولة مسلمة إوجد فيو عطاء وأتقياء، يُ فال يوجد زمان إال و 

 يقني وأولياء، سنة اهلل ولن جتد لسنة اهلل تبديال:بالعربية أو غري العربية إال وفيها صدِّ 
 إبراىيم(.3) "وِ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإال ِبِلَساِن قَ ْومِ "

يقني وأولياء بألسنة أىل البلد وعندىم الكشف البد أن يكون يف كل بلد فيها أُناس صدِّ 
ث اهلل عز وجل فضل اهلل والفضل مستمر إىل أن ير  وذلكوعندىم الوالية وعندىم العناية، 

 األرض وما عليها.
الٌم ال ديُّت حىت بل ىو كإذن ىذه ادلقولة ال دليل عليها من القرآن وال من السنة، 

وكالٌم عفا عنو الزمن وينبغي أن نُلقي بو يف سلَّة  بصلة،للصاحلني وال للصوفية الصادقني 
 بالنطق بو على ألستنا أبداً.ادلهمالت، أو صلعلو مع األموات وال ضلييو 

 
 السؤال األخير:

  لماذا ُيكثر الهجوم على التصوف والصوفية؟
ن اهلل عز وجل دائمًا وأبدًا جعل اإلديان وأىل إ تبديال، لسنة اهللجتد ىذه سنة اهلل ولن 
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 اإلديان يف إبتالٍء طوال حياهتم، قال تعاىل: 
رَُكوا َأْن يَ ُقوُلوا َآَمنَّا َوُىْم ال يُ ْفتَ ُنوَن ( 0) الم" َوَلَقْد فَ تَ نَّا ( 6)َأَحِسَب النَّاُس َأْن يُ ت ْ

 )العنكبوت(.( 0) "الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ 
 اذا يا رب؟دل
 )العنكبوت(. ( 0) "الَِّذيَن َصَدُقوا َوَليَ ْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِينَ  فَ َليَ ْعَلَمنَّ اهللُ "

 مث األمثل فاألمثل(.األنبياء )أشد الناس بالءاً 
الناس قربًا من الصديقني  فكون ىؤالء القوم ىم أشد الناس بالءًا دليل على أهنم أشدُّ 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمبياء واألنبياء كما أخرب سيد األن
هنم الصوفية ال يرجون إال اهلل، وال يطلبون إال رضاه، وال يطلبون من اخللق قلياًل وال كثرياً أل

، ويطلبون يطلبون ادلنزلة عند اخللقالذين مبتغاىم وجو اهلل، لكن يف كل زمان ومكان من 
م وإلقبال الناس عليهم، ومن الصوفية على حب الناس ذلوىؤالء حيسدون  الظهور بني الناس،

 هنم ينافسوهنم.أىنا يقعون فيهم وحياولون تشويو صورىم ألهنم يظنون 
فلماذا ىؤالء اجلماعة يعين الواحد منهم يذىب ليعمل درسًا يف ادلسجد فال جيد أحداً، 

 وال يوجدتون إىل ادلسجد ديتلئ على آخره، وىو يظن أن معو علوم األولني واآلخرين، عندما يأ
فهل أحٌد منا ىر الذي معو وال يعرف أن من جيمعهم ىو اجلامع عز وجل، اعلم غري علمو الظ

وىو الذي جيمع أحداً؟ فليس من جيمع ىو العلم، ولكن الذي جيمع ىو اجلامع عز وجل، 
 جيمع ىذه القلوب وحيببها يف مساع ىذه العلوم.

 أن جيمع اخللق عليو؟ لكن ىل يوجد من يستطيع
نَ ُهمْ َلْو َأن ْ "  "َفْقَت َما ِفي االْرِض َجِميًعا َما َألَّْفَت بَ ْيَن قُ ُلوِبِهْم َوَلِكنَّ اهلل أَلََّف بَ ي ْ

 األنفال(.50)
بينهم صداٌم وال جداٌل، وال مناظرٌة وال شيئ من و فلو علموا ىذه احلقيقة ما حدث بينهم 
ومن يسأذلم الدعاء ومن يسارع  ،ميديهأل فمن يقبِّ ىذا القبيل، فريوا أن زلبة الناس ذلؤالء القوم 

علم الظاىر وىم الورثة احلقيقيني يف نظر أنفسهم لؤلنبياء، إىل خدمتهم، وىم يظنون أن معهم 
وتطلب منهم الدعاء ويسارعوا إىل يريدون أن يكونوا أوىل هبذه ادلنزلة والناس تقبِّل يديهم، فهم 
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د داء واحلس ،شيٌئ من احلقد واحلسدفيحدث يف القلوب خدمتهم ألهنم ال جيدون صدًى ذلذا  
 وقال فيو اهلل عز شأنو: العلماء يف كل زماٍن ومكان،

 النساء(.43) "َأْم َيْحُسُدوَن النَّاسَ "
 ىم الناس يف نظر اهلل:هؤالء ف
 النساء(.43) "َعَلى َما َآتَاُىُم اهلل ِمْن َفْضِلوِ "

 أعطاه ذلم ربنا: ولكن من الفضل الذيفلم يقل من مال وال جاه وال منصب، 
 احلديد(.60) "َذِلَك َفْضُل اهلل يُ ْؤتِيِو َمْن َيَشاُء َواهلل ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 

يزيدىم حقدًا عندما يرون زىدىم يف الدنيا وما و فهم حيسدون الناس على فضل اهلل ذلم، 
يد عندىم احلقد فيز  ،دللوك والزعماءذلم امع تسخري اهلل  والزعماء،ورغبتهم عن ادللوك  فيها،

واحلسد لتنافسهم معهم مع أن الصادقني والصاحلني ال مكان ذلذا األمر يف قلوهبم أبداً، ألهنم 
 مشغولني باخللق ال من قليل وال من كثري. وا، وليسمشغولني عنهم باهلل

 ن وىو إجتماع اخللق بأمر احلق علىفهذا ىو السبب الرئيسي بني أىل الظاىر وأىل الباط
وحياولوا  ،حيزن طالب اخللق وطالب ادلنزلة عند اخللق فيحدث بينهم حسٌد ذلمشلا ق، أىل احل

ليبعدوا الناس عنهم وحياولوا أن يشوىوا أفكارىم وآراءىم  منزلتهم،أن يشوِّىوا صورهتم لتسقط 
 وجيعلوهنم ال ديشون معهم أو حوذلم.

صفحات  استعرضنا فهذه كل القضية يف أمر الصوفية، واألدلة يف ىذا ادلوضوع لو
 الصاحلني ضلتاج إىل دوواين من حكايات الصاحلني يف ىذا اجملال.

ة احلبيب يؤدنا دائمًا وأبدًا بسن ناحلق على الدوام وأ نسأل اهلل عز وجل أن جيمعنا على
، ويرزقنا ن جيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنوادلصطفى على مدى األيام، وأ

ة سيد الرسل أن يكرمنا برؤيو النور والضياء، نقاء، وأن يتفضل علينا بعظيم دائماًالصفاء وال
جيعلنا يف اآلخرة من عباده واألنبياء، وأن جيعلنا من عباده األتقياء األنقياء األخفياء، وأن 

         برؤية وجهو يوم العرض واجلزاء.ديتعهم السعداء الذين 
 و وسلمّ وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحب

          



11 

 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



14 

 
 

 


