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ِْمْهللاْالرَّْح َِنْالرَِّحيمِِْبسْ 
 :السؤال الثالث

 فضل هللا، تسقط عطه التكاليف الشرعية؟هل إذا وصل املريد واتصل وانل 
 :اجلواب

ْالصوفية ْأقطاب ْمن ْأهنم ْيدَّعون ْالذين ْالزاندقة ْدعوى ْمنْْ،هذه ْعلى ْيضحكون فإهنم
حوهلم،ْويرتكونْالصالةْويرتكونْالصيام،ْويرتكونْالعباداتْالشرعيةْاليتْأمرْهباْهللا،ْويقولونْملنْ

ْإىلْمقامْاملشاهدة لْإىلْاملشاهدةْفالْحيتاجْإىلْصالةْوالْصيامْومنْوص،ْحوهلمْأهنمْوصلوا
ْ.وكذبواـْوالْغريهاْ

ْ:هنع هللا يضرولذلكْقالْاإلمامْأبوْالعزائمْ
ْ[.نعمْقدْوصلت،ْولكنْإىلْسقر:ْأينْقدْوصلُتْوتركْالصالة،ْفُقلْلهمنْقالْ]

ْ:هلْسقرْيفْالقرآنْيفْسورةْاملدثرأْقالْعنْألنْهللا
ْْ(.املدثر24)ْ﴾َْما َسَلَكُكْم ِفي َسَقرَ  ﴿

ْ:فأولْبنٍدْقالوا
َن اْليُمَصل ينيَ ْ﴿ ْ(.ْاملدثر24)ْ﴾ْقَاُلوا ََلْ َنُك مي

ْكانتْالصالةُْترتكْلشدةْالقربْوالوصولْمنْهللا،ْلكانْأوىلْبذلكْرسولْهللاْ صلىْولو
ْآخرْحياتهْقامْمستنداًْرابطاًْرأسهْلشدةْمرضه،ْومستنداًْبيٍدْعلىْعمهْوكانْيف،ْهللاْعليهْوسلَّم

ْبنْأيبْطالب،ْحىتْوصلْإىلْاملسجدْليؤديْالصالةْ العباس،ْوبيدهْاألخرىْعلىْاإلمامْعليٍ 
ْكلمتهْاليتْنطقْهباْيفْالدنيا ْ:معْعبادْهللاْاملصلنيْاملؤمنني،ْوكانْآخر

ْ(.الصالةْالصالةْوماْملكتْأميانكم)
 [.اهنع هللا يضرروا  أمحد وابن ماجة عن أم سليمة ]

ْ:نْحنافظْعليهاْفقالمرانْأأْتباركْوتعاىلوهللاْ
ْ(.البقرة442)ْ﴾َْحافيُظوا َعَلى الصََّلَواتي َوالصَّالةي اْلُوْسَاى َوُقوُموا هلل قَانيتينيَ  ﴿
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ْوعاينْ ْالصالة، ْيف ْاملناجاة ْأبواب ْله ْوفُتحت ْالصالة، ْيف ْهللا ْمن ْالقرب ْلذة ْذاق ومن
ْال ْالصالة، ْيف ْاألفراد ْهللا ْهبا ْيواجه ْاليت ْاإلهلية ْبلْْاملشاهد ْأقل، ْوال ْعنٍي ْطرفة ْالصالة يرتك

ْ:يدخلْيفْقولْهللا
ْ(.املعارج44)ْ﴾ْالَّذييَن ُهْم َعَلى َصالِتييْم َدائييُمونَ  ﴿

ْكانْالصاحلونْمنهمْمنْيصليْيفْالليلْمائةْركعة،ْ ْالصالةْابستمرار،ْولذلك أيْيدميوا
ْ ْركعة، ْثالمثائة ْالليلة ْيف ُْيصلي ْكان ْكاجلنيد ْالمنهم ْكاإلمام ْزينْومنهم ْعلي ْاإلمام سجاد،

ْكلْليلةْألفْركعةْويطيلْفيهاْالسجود ْكانُْيصلي ْ.ْالعابدين
وملاْتوىفْاإلمامْاجلنيدْوإنتقلْإىلْالرفيقْاألعلىْسألهْأحدْأصحابهْيفْاملنامْإذْجاءهْمناماً،ْ

ْفقال :ْ ْفقال ْحالك؟ ْـكيف ْاآلن ْفيه ْحنن ْعما ْتلكْْـ ْواتهت ْاإلشارات، ْتلك ضاعت
ْكناْنركعهاْيفْالسحرْالعبارات،ْوملْيعد ْ.ْإالْركيعات

ْ:هيْاليتْتبقىْلإلنسانْألنْأقربْماْيكونْاإلنسانْمنْربهْيفْحالةْالسجود
ْ(.العلق91)ْ﴾َْواْسُجْد َواقْـرَتيبْ  ﴿

ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّموقالْ
ْ(.وهوْساجدمنْربهْأقربْماْيكونْالعبدْ)
 [.هنع هللا يضرروا  مسلم عن أيب هريرة ]

ْقربْالقرابةْمنْفإذاْسجدْيعين ْكانْقريبًا ْفينْعنْنسسهْوعنْأهوائهْوحووههْوشهواته،
ْ.تباركْوتعاىلدهْوحبهْووصلهْووُْْربه

ْ.فهؤالءْالْيرتكونْالصالةْطرفةْعنٍيْوالْأقل
ْ:ْوهوْيصفْصالتهْفيقولْهنع هللا يضرأنورْإىلْاإلمامْأبوْالعزائمْ

 مبشهد  القدسيعين به هبا أقيم صاليت إن ترجدت عن نفسي    فأفىن 
 يـــــمقدس      أكون أان عرش التطُهل والكرس ا يواجهين بوجه  ـــــــــــــــــــــــــــــلديه

 اليت ألنين     تشبهُت ابملختار ابجلسم والطف ي ــــــــــــــــــــــــعليَّ ُيصلي ِف ص
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ْكماْقالْيفْ،فاإلنسانْالذيُْيصليْهللْهذهْالصالة ْ:كتابْهللاُْْيصليْعليهْمواله
َن الظُُّليَماتي إيََل الطُّوري  ﴿ ْ﴾ُْهَو الَّذيي ُيَصل يي َعَلْيُكْم َوَمالئيَكُتُه ليُيْخريَجُكْم مي

ْ(.األحزاب24)
فكلْمنْوقعْيفْمرضْالغرورْأوْداءْالكربْوضحكتْعليهْنسسه،ْوتركْالصالةْوالصيامْ

،ْوكلْمنْْ،واألمورْاملشرعات،ْفقدْضلَّْوأضلَّْ ْوأزلَّ ْ.كانْمعهْيفْهذاْالضاللْاملبنيْتبعهوزلَّ
ْللمقربني ْقدوًة ْمجيعًا ْنكون ْأن ْهللا ْْ،نسأل ْيفْْللمحبني،وُأسوًة ْالصالة ْعلى ْحنافظ وأن

ْحىتْ ْوحني، ْوقٍت ْكل ْيف ْوطاعةْهللا ْهللا ْذكر ْعلى ْالْنغسل ْوأن ْالعاملني، ْرب ْأمر ْكما وقتها
ْ:نكونْمنْالذينْقالْفيهم

ي هللاُ  ﴿ ََفاَزِتييْم ال ََيَسُُّهُم السُّوُء َوال ُهْم ََيَْهنُونَ الَّذييَن اتَـّ  َويـَُطج ي ْ(.الزمر19)ْ﴾َْقْوا مبي
 

 وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
 


