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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 

 ىػ 0341 ربيع اآلخر 22موافق  5/2/2102السبت 

 لقاعة الُكربىاقصر الثقافة باألقصر ػ العوامية ػ 
 (دور الصوفية في الحياة المعاصرة) 

 :بسم اهلل الرضبن الرحيم
ّٓتباه اليت مة اخلق اهلل، وجعلنا من األخَت لى مد هلل الذي ىدانا إىل خَت ديٍن أنزلو عاحل

منحها أعلى درجات القرب يف كتاب اهلل، وقاؿ مبينًا فضلها القدمي الذي أخرب عنو يف القرآف 
 لكرمي:ا

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاهلل" َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ  "ُكْنُتْم َخي ْ
 )آؿ عمراف(.

الذي أكمل اهلل عز السيد السند األعظم،  كمل والرسوؿالـ على العبد األوالصالة والس
العادلُت، وجعلو ُأسوًة طيبًة وصبلو دبكاـر األخالؽ اليت حيبها رب  ،ائر الدينشعوجل بو وعليو 

 بقُت من النبيُت وادلرسلُت والالحقُت من أىل أمتو وحنن منهم إىل يـو الدين.اسلل
  وخَت ادلرسلُت من اقتدى بو فقد فاز يف دنياه وسعد يف ُأخراه.اـ النبيُتسيدنا زلمد إم

  .ف نكوف من أىل ىذا ادلقاـنسأؿ اهلل أ
صحابتو ادلباركُت وعلى كل من اىتدى ّٔديو  على آؿ بيتو الطيبُت وعلىصلى اهلل عليو و 

 دلُت.وأعانو على ربقيق دعوتو إىل يـو الدين، وعلينا معهم أصبعُت آمُت آمُت يا رب العا
 :بارؾ اهلل عز وجل فيكم أصبعُت أيها األخوة احلضور

 وه: عنواف الندوة كما حددسب
 "دور التصوف في الحياة العصرية"

إلصالح األفراد؟ وإسعاد آّتمعات وربقيق ف يقـو بو وٌر يستطيع أدبعٍت ىل للتصوؼ د
وف إىل فية بأهنم دييلكشككُت يصووف الصو الكماالت اليت نرجوىا صبيعًا يف حياتنا؟ مع أف ادل

، وال يكشاركوف يف احلياة اجلماعية بأي مكشاركة ذات قيمة، اإلنعزالية وإىل السلبية يف احلياة العملية
 ونقوؿ ذلؤالء:
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م قومًا أو فئًة أو طائوة فعليو بالتقومي العلمي، ال يأخذ ثُلًة من ىذه الطائوة من أراد أف يُقيّْ  
لى ىذه الثُلة، لكن يأخذ عيّْنات متطرقة من الطوائف اليت وحيكم على صبيع الطائوة دبا رأى ع

لوب العلمي العصري فيجد اإلنساف بعد ذلك اجلواب السديد ستنتسب إىل ىذا اإلسم باأل
 .صلى اهلل عليو وسلَّمالذي كاف عليو أصحاب النيب الرشيد 

ىا اآلف، لكن ُأشَت للصوفية يف احلقيقة أدواٌر ال تُعد وال رُبد، وال أستطيع حصرىا وال ذكر 
 :إىل بعضها

يف ىديو وسَتتو  صلى اهلل عليو وسلَّمالصوفية يف احلقيقة ىم الذين اقتدوا برسوؿ اهلل 
 وسنتو، ظاىراً وباطناً.

ضرة وركوعو وسجوده وباطنهم يتأسَّى حبكاف ظاىرىم كظاىر النيب يف حركاتو وسكناتو 
، والكشوقة ه والصواء والنقاء جلميع خلق اهللواحلضور مع موال ،النيب يف اخلكشوع بُت يدي اهلل

 واجلن بل جلميع الكائنات ألف اهلل واحلناف وادلودة والرضبة اليت إمتؤل ّٔا قلبو العظيم جلميع اإلنس
 عز وجل قاؿ يف شأنو:

 األنبياء(.011) "َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ "
كل ما سوى حضرة اهلل سبحانو وتعاىل فهو  عز وجل،  وكلمة العادلُت أي كل ما سوى اهلل

صلى اهلل من العادلُت ولو نصيٌب يف رضبة اهلل الُعظمى اليت جعلها مع سيد األولُت واآلخرين 
 .عليو وسلَّم

، ويتكشبهوف بو ويف أخالقو ويف معامالتويتكشبهوف ظاىرًا يف عباداتو ويف سلوكياتو فالصوفية 
ويف  ،باطنًا يف ُزىده ويف ورعو ويف ُحبو دلواله لى اهلل عليو وسلَّمصعلى قدرىم ال على قدره 

ادلعاملة مع مواله، ويف ويف إخالصو  ،ويف شوقتو وحنانتو جلميع خلق اهلل ،ِعكشقو حلضرة اهلل
 .ألنو ال يريد يف أي عمٍل إال اهلل جل يف ُعالهصدؽ النية يف أي عمٍل يتوجَّو بو إىل اخللق، 

اؿ السلف الصاحل وىي أحواؿ الصحابة الكراـ والتابعُت وتابع التابعُت حو ىذه باختصار أ
 وادلرشدين، والسالكُت الصادقُت منذ عصر الرسالة إىل يـو الدين.والعلماء العاملُت واألولياء 

إذا كاف ىناؾ من احنرؼ عن ىذه اجلادَّة فهو مسئوٌؿ عن نوسو وليسوا مسئولوف عنو، 
 صلى اهلل عليو وسلَّمليس ىناؾ بياف أجلى مما ورد وُروي عن النيب العدناف هنم وضَّحوا وبيَّنوا و أل
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 وأصحابو احلساف. 
 صلى اهلل عليو وسلَّمونأخذ قبسًا واحدًا على قدر ما يسمح بو الوقت مما أصَّلو النيب 

 إلصالح أحواؿ األفراد وإسعاد آّتمعات.وصحبو الكراـ، وقاـ بو الصوفية من بعدىم 
تعٍب وال عمٍل موف التسوَّؿ وادلرور على الناس ومد اليد ألخذ العطاء بدوف و قاالصوفية ي

 وال عناء.
ف اهلل عز وجل عز وجل سيتوىلَّ رزقو بدوف عمل ويدَّعي أالصوفية يقوّْموف من يًتؾ العمل 

 بيب رضواف اهلل تبارؾ وتعاىل عليهم أصبعُت.وعن أصحاب احل غَت وارٍد عن احلبيبألف ىذا 
رعها اجر فيها ادلرء عند اهلل ال تكشأّها وال تضؤ إىل العمل وجيعلوف العمل عبادٌة يُ  يدعوف

 يف شأهنا: صلى اهلل عليو وسلَّمحىت قاؿ عبادٌة من العبادات النولية، 
 )من بات كاالِّ ػ أي ُمتعباً من عملو ػ بات مغووراً لو(.

 :ألصحابو موضحاً  صلى اهلل عليو وسلَّموقاؿ 
قت بو على فقٍَت أو دتقت بو رقبة، وديناٌر تصعوديناٌر أ قتو يف سبيل اهلل،)ديناٌر أنو

نوقتو على م وأعظمهم عند اهلل عز وجل الذي أخَتى ، وديناٌر أنوقتو على أىلك،مسكُتٍ 
 أىلك(.

يف توطيد العالقات الزوجية أف ُيطعم الرجل زوجتو بيده،  صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب جعل 
صدقًة ال تعادذلا صدقٌة عند ه ويضعو يف فمها لكي يُرضيها، وجعل ىذا العمل بيدالطعاـ يأخذ 

 اهلل عز وجل:
 )وإف الرجل لَتفع بيده باللقمة إىل يفّْ زوجتو صدقًة عند اهلل عز وجل(.

وادلتبطلُت سيوًا مصلطًا يف زمانو على ادلتعطلُت  صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك كاف 
 ادلُت عز وجل.ل حبجة العبادة لرب العوادلتسكعُت والتاركُت للعم

رجاًل شابًا مالزمًا للمسجد، فسألو: ماذا تصنع؟ قاؿ: أعبد اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّمرأى 
 عبد منك(.ذي ُيطعمك، قاؿ: أخي، قاؿ: أخوؾ أقاؿ: ومن العز وجل، 

ب اهلل ومصطواه حبيألنو مكشى على العبادة احلقَّة اليت أصَّلها اهلل واليت قاـ داعيًا إليها 
 .صلى اهلل عليو وسلَّم
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الغزوات ومرُّوا على عُت ماٍء وجبوارىا بعض  سائرًا يف إحدى صلى اهلل عليو وسلَّموكاف  
ذف أحد أصحابو من حضرتو أف يًتكو يُقيم يف ىذا صبيل، فاستأ األشجار الظليلة وموضعٌ 

اء العذب ويأكل من شبار األشجار وزعم يف نوسو أنو يتورَّغ يف ىذا ادلوضع يكشرب من ادلادلوضع 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمويعبد اهلل عز وجل، فقاؿ 

خطاب عة يعٍت حلظة يف اقاـ أحدكم يف سبيل اهلل عز وجل ساعة ػ والس)ال توعل، دلػُ 
وذلا إىل آخرىا سبعة عمر الدنيا من أقاـ أحدكم يف سبيل اهلل ساعة خٌَت من ػُ حضرة النيب ػ دل

 اعة اهلل عز وجل(.يف طآالؼ عاـٍ 
احلبيب وما أكثر ما تعلموف وما مسعتم يف ىذا الباب مما ورد عليو على ىذا النهج مكشى 

على ىذا الدرب وكانوا وأصحابو مكشوا لؤلصحاب،  صلى اهلل عليو وسلَّميف تقومي احلبيب 
 .صلى اهلل عليو وسلَّميقوّْموف إخواهنم تكشبُّهاً بنيب اهلل 
ما، رضي اهلل عنهاف ىناؾ مؤاخاٌة يف اهلل بينو وبُت أيب الدرداء فهذا سلماف الوارسي ك

خيو أـ الدرداء ُمبتذلة ػ يعٍت غَت مهتمٌَّة بنوسها ب سلماف يف سور وعاد، فوجد زوجة أوذى
الدرداء ذىب مع  لت: إف أخاؾ أبافسأذلا: ما بك؟ قا ػ بثيأّا وبزينتها يعٍت مهملٌة لكشأهنا

 .وىاجر لآلخرةػ الرجل ترؾ الدنيا  الزاىدين يف اهلل عز وجل
ف يقـو يف الليل لُيصلي هلل تا سويّْاً، وكلما أراد أبو الدرداء أوجاء أبو الدرداء فلقاه وبا

ونذىب لُنصلي جذبو سلماف، وقاؿ: انتظر، حىت قُرب ميعاد الوجر قاؿ: قم اآلف نتوضأ 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل  الوجر مع

بو الدرداء: أنا صائم، قاؿ: عاـ الُوطور، قاؿ سلماف: ُكل معي قاؿ أـ طويف الصباح قدَّ 
ًة يف نوسو كانت تدعوه إىل كل معو، ولكنو وجد ُغصَّ فأتأكل معي، واهلل ال أذوؽ الطعاـ حىت 

 سالـ دين الوسطية:د الزائد عن احلد واإلالزىُ 
 البقرة(.034) "وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا"
إسراؼ وال خُبل وال تبذير وال تدمَت، وإمنا وسطية كما قاؿ رب العادلُت يف أمة البكشَت  ال

 .صلى اهلل عليو وسلَّم
 فلما رأى ما بو قاؿ لو سلماف:
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عطي كل ذي أف]إف لبدنك عليك حقًا وإف لزوجك عليك حقا وإف لربك عليك حقا،  
 حٍق حقَّو[.

شاكيًا أخاه يف اهلل سلماف، وظنَّ  عليو وسلَّم صلى اهللفذىب أبو الدرداء إىل حضرة النيب 
 قاؿ لو: صلى اهلل عليو وسلَّمأف القاضي وىو حضرة ادلصطوى سيقضي لصاحلو، لكن النيب 

ك عليك حقا وإف لزوجك عليك حقا )صدؽ سلماف: إف لربك عليك حقا وإف لبدن
 عطي كل ذي حٍق حقو(.فأ

إف كاف حلد وذباوزا الوسطية وكذلك صحبو الكراـ، قوّْـ ىؤالء الذين زادوا عن افالنيب كاف يُ 
 وانو.يف زمانو أو بعد عصره وأ

جالسُت يف ادلسجد، مسجد النيب فوجد شبابًا صغار السن  رضي اهلل عنودخل عمر 
 فسأذلم:

نعبد اهلل عز وجل، قاؿ: ومن أين تأكلوف، قالوا: يرزقنا اهلل سبحانو  ماذا تصنعوف؟ قالوا:
 : قوموا لقد علمتم أف السماء ال سبطر ذىباً وال فضة.هم ضرباً بدُّرتو وقاؿوتعاىل، فنزؿ علي

إذا كاف اإلنساف يريد أف يكوف سالكًا على الطريق القومي والدين ادلستقيم لو ُأسوة يف 
 كانوا يقولوف:رسوؿ اهلل وصحبو الربرة الكراـ الذين  

 ]أحكم لقمتك ٍب اعبد ربك عز وجل[.
الؿ واإلكراـ، ٍب بعد ذلك ومن العمل الذي أباحو لك ذو اجلؿ حكم لقمتك من احلالأُ 
ًة من النوافل يف الثواب لعها نافار بعبادة اهلل سبحانو وتعاىل والعمل يف ذاتو عبادٌة ال يض عليك

 العظيم واألجر من حضرة الكرمي عز وجل.
م اليت اشتهروا  أمسائهمنهم عندما ننظر إىل على ىذا النهج كاف الصوفية ولذلك جند كثَتاً 

و ال ينتظروف تعيينًا من احلكومة أاشتهروا باسم الصنعة اليت كانوا يزاولوهنا، جندىم قد ، ّٔا
رب الربية  فُيلهمهم بتوجٍّْو صادٍؽ لوإمنا كانوا يعزموف بصدؽ النية ويدعوف الكشركات أو غَتىا، 

 عز وجل.وتكوف عبادًة لرب الناس اهلل عز وجل بصنعٍة تكويهم سؤاؿ الناس، 
شبابنا الذي انكشغل فضل الصالة وأًب السالـ، األنبياء داود عليو وعلى نبينا أ تكشبهًا بأيب

 ثار،ؽ والبيوت للحصوؿ على الكنوز واآلبادلكشي خلف السحرة والدجالُت واحلور يف األنوااآلف 
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ال واهلل،  ، فهل ىذا هنج النيب وأصحاب النيب؟ألهنم يريدوف الغٌت الواسع بدوف كدٍّ وال عملٍ  
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ 

 ف يأكل من عمل يده(.ما أكل أحٌد طعاماً قط خَتاً من أ) 
لقمة خَت  فاجلدود، إال أ وأيف ادلاؿ ورثو من اآلباء  يعٍت حىت ولو كاف عنده وسعٌة واسعةٌ 

 ه كما قاؿ النيب.نيها من عمل يداليت جيىي يُدخلها يف فيو 
وإف نيب اهلل داود كاف يأكل  خَتًا من أف يأكل من عمل يده،ل أحٌد طعامًا قط )ما أك

 من عمل يده(.
يعبد اهلل عز وجل وينوعل ف داود اشتهر بُت النبيُت لكشدة عبادتو هلل، كاف ودلاذا داود؟ أل

، كانت اجلباؿ واحليوانات كلها تُردد معو يف العبادة حىت أنو إذا كاف يناجي مواله ويًتَّنَّ دبزامَته
 ذكر مواله عز وجل:

 سبأ(.01) "يَا ِجَباُل َأوِِّبي"
  وكرري خلوو: يعٍت أعيديأوّْيب 

رَ يَا ِجبَ "  سبأ(.01) "اُل َأوِِّبي َمَعُه َوالطَّي ْ
ينا اجلباؿ والطيور والوحوش كانوا الورقة ليت تردد حلن اخللود وراء سيدنا داود عليو وعلى نب

 أفضل الصالة واًب السالـ.
كم بُت يومًا لطاعة اهلل كاف يتورَّغ فيو للطاعة، ويومًا لقضاء حوائج أىلو، ويومًا للحُ عل ج

بو ويف اليـو الذي كاف يتعبد فيو هلل وقد جلس يف خلوتو وغلَّق األبواب إذا ، ة، وكاف ملكاً الرعيّْ 
يهما وصار بينو فتعرَّؼ علبابًا وال نافذة،  ذلمال فُتح ملكاف يدخالف عليو بغَت أسباب،  يرى

يف ىذا  فيمن مكشى وبينهما مودَّة وينزالف عليو لزيارتو على الدواـ، وىؤالء يقوؿ فيهم اهلل
 ادلسلك من أمة احلبيب:

ُفوا َوال َتْحَزنُوا ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اهلل ثُمَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأال َتَخا"
 فصلت(.41) "َوَأْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 

أو  يف قُلل اجلباؿ، سقد يظن البعض أف ىؤالء ادلالئكة ال ينزلوف إال على من ىو ساكنٌ 
وال يعلموف أف الرجاؿ ومنهم أصحاب حضرة النيب والذين ، على نوسوجالٌس يف غرفة ومغلٌق 
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يف ، وىم يف أسواقهم وىم ى ىذا الطريق السوي يروف تنزؿ ىؤالء ادلالئكة وحيدثوهنممكشوا عل 
لسوىم يروهنم وال نراىم، ألف اهلل عز وجل فتح عيوف قلؤّم، بيعهم وىم يف شرائهم وىم يف ج

 من سكاف العامل الُعلوي.سٌة بينهم وبُت ىؤالء رلالسٌة ومؤانرواحهم فجعل ىناؾ وىيَّم أ
ألخيو يطلب منو  يعلمنا أف األخ إذا صدقت مودَّتولػ طلب منهم ّٔم  وبعد أف أنس

فقاؿ ذلم: ىل يفَّ عز وجل، يبُت لو عيوبو لُيصحهها حىت جيتبيو مواله النصيحة، ويطلب منو أف 
مع أنو ملك  كل من بيت ماؿ ادلسلمُت ػوىو أنك تأ عيٌب؟ قالوا: ليس فيك إال عيٌب واحدٌ 

 لنوع أمتو من ادلسلمُت. وعملو كلو إما هلل وإما
حىت  متو ىو وأىلوعيكسب منو طُ أف يكوف لو عمٌل بيده فآىل على نوسو من ىذا الوقت 

فإنو م داود أف اإلنساف إذا صدؽ مع مواله عز وجل كما علَّ يكمل يف مقاـ اليقُت، وعلمنا اهلل 
 يتواله، وىو يتوىلَّ الصاحلُت.

، أذلمو اهلل يف زمانو وال قبل عصره وأوانوتكن موجودة عـز عزمًا أكيدًا فأذلمو اهلل صنعة مل 
كانت ُتصنع بسبيكة من احلديد بصناعة الدروع وىي الُسًتة الواقية اليت تقي من الرصاص اآلف  

 تقي من الرماح ومن السيوؼ.
عندما عـز عزمًا أكيدًا لُتَّ اهلل عز وجل يف يده احلديد بدوف  وحىت يعلم قدره عند مواله

 :تسخُت أو فُرٍف حراري ناٍر أو
 سبأ(.01) "َوَأَلنَّا َلُه اْلَحِديدَ "

أكيداً ، ويعـز عزمًا فكذلك أي شاٍب من شباب ادلؤمنُت عندما يُقبل بصدٍؽ على مواله
 ينتوع بو وأىلو يف دنياه، فإف اهلل عز وجل يقوؿ يف كتاب اهلل:ف يعمل عماًل شريواً على أ

 الطالؽ(.4" )َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ ( 2) ُه َمْخَرًجاَوَمْن يَ تَِّق اهلل َيْجَعْل لَ "
فر لو كل ما حيتاجو ليعيش يف الدنيا و ويُ وحسبو أي كافيو يكويو كل ادلهمات وادللمات 
 يف ِعزَّة وقاؿ يف شأهنا:أف ال تعيش إال عزيزاً ألف اهلل عز وجل وامسو العزيز ارتضى ذلذه األمة 

 ادلنافقوف(.8) "ُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنينَ َوهلل اْلِعزَّ "
لنوسو،  افعٌ ن يبحث الرجل منهم عن عملٍ  السابقوف والالحقوففكاف السادة الصاحلوف 

وىو  يف ذبارة اخلزّْ ومنهم من كاف يعمل  وُيسمَّى احُلصري، فمنهم من كاف يعمل بصناعة احُلصر



8 

كاف كاف يكشتغل يف اخلرز وُيسمَّى اخلراز، ومنهم من    ومنهم منمن احلرير وُيسمَّى اخلزاز،  نوعٌ  
ومنهم من كاف يكشتغل اللغة العربية يعٍت اجلزار ػ  ارة وُيسمَّى القصاب ػ والقصاب يفيكشتغل باجلز 

 ُيسمَّى اجلنيد القواريري.يعٍت القوارير، و  بصناعة الزجاج، والزجاج
قوتو، ولذلك ورد أف سب منها نطق امسو بصنعتو ومهنتو اليت يكمنهم يُ  كاف كل واحدٍ 

القـو أىب أف وكاف من أوالد ادللوؾ، ولكنو عندما سلك طريق  رضي اهلل عنوإبراىيم بن أدىم 
 عز وجل؟ : كيف سلكت الطريق إىل اهللقابل شقيق البلخي، فسألويأكل إال من عمل يده، 

طعاـ يف فمو، فإذا لقمو الويُ  يف ُعشٍّ يف أعلى شجرة ويأٌب نسرٌ ئرًا أعمى اقاؿ: رأيت ط
ليكشرب ادلاء، انتهى من الطعاـ ذىب النسر ومؤل فمو بادلاء ٍب أتى إليو ووضع منقاره على فمو 

على التوكُّل ريق القـو ؟ فسلكُت طىذا الطائرمثل نا عند اهلل عز وجل ال أساوي فقلُت ىل أ
 على اهلل عز وجل.
 قاؿ:  رضي اهلل عنوؾ مل يف ردّْ إبراىيم بن أدىم سليل ادللو أنظر معي وتأ

أنت النسر، لقد ومل رضيت لنوسك أف تكوف الطائر األعمى، ومل زبًت لنوسك أف تكوف 
 :صلى اهلل عليو وسلَّممسعت قوؿ النيب 

 )اليد الُعليا خٌَت من اليد الُسولى(.
 ، الصاحلُت السابقُت البد لكل إنساٍف من عمل، وكاف السادة ىكذا كاف شأف القـو

ٍب بعد ف يكوف لو باٌب يأكل منو من حالؿ، ما يؤكد عليو على أي مريٍد جديد أ أصبعُت، أوؿ
 ذلك يتعبَّد هلل عز وجل.

متسولُت وال متسكعُت فكل من نراىم على ىذه اذليئة ليس فيهم بطَّالُت وال عاطلُت، وال 
كانت   إىل الصاحلُت بصلة ال من قريب وال من بعيد، وإففهم ُمندثُت يف الصوفية ال ديتوف 

هنا  ذوا أمواذلم بذكر الصاحلُت، إال أالصاحلُت ويضحكوف على الناس ليأخألسنتهم تتغٌتَّ بذكر 
اهلل تبارؾ  من طريق ال يقره السادة الصاحلُت أصبعُت رضواف كلها حيٌل الكتساب األرزاؽ

 وتعاىل عليهم.
 يقوؿ لتالميذه:  رضي اهلل عنوفهذا اجلنيد 

 ب الرزؽ من احلالؿ[.]عليك بطريق األبطاؿ إكتسا
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بيو شبانُت ، ورث من أرضي اهلل عنوفهذه البداية أواًل، وشيخو كاف امسو السري السقطي  
، ألف دينار، ولكن أبيو كاف يقوؿ قواًل خيالف ما اتوق عليو صباعة ادلسلمُت يف القضاء والقدر

ألنو رأى فيو أنو غَت يدعوىم إىل الورع فرفض بالكلية أف يأخذ نصيبو من ادلَتاث، فكاف العمل 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمخالٍص هلل عز وجل وقاؿ ذلم: قاؿ 

 )ال توارث بُت أىل ملَّتُت(.
يضرب عرٌؽ كسبو اهلل عز وجل ُحلًة نورانية كاف إذا مدَّ يده إىل طعاـٍ فيو ُشبهة ولذلك أ

 ف ىذا الطعاـ غَت حالؿ فال يأكل منو.فيعلم أيف يده 
وورع السادة الصوفية الذين ال ف إىل ورع الصاحلُت، تمع كلو اآلالورع ػ ما أحوج آّ

خذوف إال ما أحلو اهلل عز وجل ذلم، ويًتكوف كل شيٍئ ال يُقرُّه الكشرع الكشريف ذلم ألهنم يأ
 حريصوف على القبوؿ واهلل عز وجل يقوؿ:

 ادلائدة(.21) "ِإنََّما يَ تَ َقبَُّل اهلل ِمَن اْلُمتَِّقينَ "
 كاف يقوؿ لتالميذه ػ كاف يقوؿ للزارع:  رضي اهلل عنوعبد الوىاب الكشعراين سيدي  ىو وىا

 ]ليكن ذكرؾ هلل عز وجل يف حرثك[.
 ويقوؿ للنجار:

 ]ليكن ذكرؾ هلل عز وجل يف إمساؾ منكشارؾ[.
يكوف عبداً يطلب من كل واحٍد منهم أف يكوف لو عملو الذي يأٌب باألرزاؽ احلالؿ حىت 

رضي خلالو سعد بن أيب وقاص  صلى اهلل عليو وسلَّمالدعاء، فقد قاؿ  زُلقق الرجاء وُمستجاب
صلى عندما قاؿ لو: يا رسوؿ اهلل ادُع اهلل اهلل أف جيعلٍت مستجاب الدعوة، قاؿ لو النيب  اهلل عنو

 :اهلل عليو وسلَّم
 )يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة(.

، جاء والقبوؿ من السماء ألهنم كانوا ورعُتوىذه الوئة نرى فيهم إجابة الدعاء وربقيق الر 
 من ادلقلبولُت عند اهلل عز وجل.يكونوا رزاقهم حىت يف أقواهتم وأوكانوا يراقبوف اهلل عز وجل 

فالصوفية ىي الوحيدة اليت تستطيع يف حياتنا الدنيوية القضاء على مكشاكل آّتمع ألهنا 
 جلواد عز وجل.تدعو األفراد إىل استلهاـ احلقيقة من ادلنعم ا
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مع صدؽ  التوفيق من اهللال نعتمد على أنوسنا فقط وإمنا نستمد العوف من اهلل، ونطلب  
العـز وقوة الكشكيمة فإف اهلل عز وجل حُيقق للعبد مناه، وحيوّْؿ لو كل ىذه األشياء اليت نراىا 

 ُيسخّْرىا لو، ليجري لو اخلَت بأمر اهلل ألف اهلل يقوؿ:
 .النحل(.71) "ًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيَِّبةً َمْن َعِمَل َصالِ "

من األمراض اجلسمانية ناىيك عن أف الصوفية ىي وحدىا اليت ُتكسب آّتمع مناعة 
على واجلسمانية ال تأٌب إال من ادلداومة والنوسانية، فإف ادلناعة ضد األمراض النوسية والعصبية 

 ذكر اهلل:
 الرعد(.28) "َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ  َأال ِبذِْكِر اهللِ "

ىل الغرب يف ذبارّٔم ومعاملهم ذلك، فأثبتوا أف أثبت العلم احلديث ذلك وأثبت أوقد 
تقوى عنده ادلناعة اجسمانية بعد قوة ادلناعة اإلديانية فُيحييو اهلل عز وجل حياًة اإلنساف الذاكر 

 عز وجل على الدواـ.نو اكتسب ادلناعة من ذكر اهلل واإلقباؿ على طاعة اهلل طيبة نورانية أل
يتجولوف  الصوفية والصاحلوف ف الصوفية وإىل عصٍر قريب عندما كاف مكشايخعن أناىيك 

وينكشروف ادلودة وينكشروف نكشروف احملبة يف البالد، مل يكن ىناؾ مكشاكل إال القليل، كانوا يُ 
تلوُت يف كل وف بُت ادلخوحُياولوف بأقصى سرعة أف يُؤلوف اخلالفات، وينكشروف األُلوة وحيتوو 

 ماٍف واطمئناف.فكانت البالد تعيش يف أمٍن وأاجلهات، 
أساسية يف  وزادت األحساد وأصبح الُكره مسةٌ ذىاب الصاحلُت إنتكشرت األحقاد فلما قلَّ 

مرًا ال طاقة لو بو ألف ىذا ال رى والبالد حىت من يريد أف ُيصلح جيد بأسًا شديدًا وأعمـو القُ 
فيعجز عن الُصلح بعد أْلٍي  ،يلُت وىذا ال يستكُت وىذا ال خيضع وىذا لو شروط وىذا كذا

 وحُت.
رُبلّّ ادلكشكلة، لكنهم عندما كاف الصاحلوف يتجولوف كانت كلمة واحدٍة من رجٍل صاحٍل 

 ة.يقوؿ: مسعنا وأطعنا، وتنتهي ادلكشكلفإذا قاؿ: يا فالف تنازؿ، 
يواجب الوقراء وادلساكُت، لُّوف مكشاكل الناس غَت قيامهمبوال يكوف ىناؾ معضلة فكانوا حيُ 

وادلرضى والزفَّ ومن ال أنيس  قبل وزارة الكشئوف اإلجتماعية من الذي كاف يتوىل أمر ادلساكُت؟
 ذلم من ادلسلمُت يف كل زماف ومكاف؟ 
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ال طلبًا للذكر فيما عند اهلل  صوفية رغبةً المن الذي يتوىل أمرىم وينافس يف رعاية شئوهنم؟  
وإمنا رغبًة فيما عند اهلل وطلبًا لرضاه وللكًشهرة وال للُسمعة وال للصيت وال لًتشٍُّح يف انتخابات، 

 جل يف ُعاله.
ىل الصوفية ألهنم وحدىم سردىا آّتمع كلو اآلف يف حاجة إأموٌر كثَتة يعجز الوقت عن 

 اإلذلية على ىذا آّتمع.القادروف على بسط العناية 
وأف يسلك بنا الطريق الصواب وحيوظنا بو ويرضاه، إىل ما حيُ نسأؿ اهلل عز وجل أف يوفقنا 

 .من ادلعاصي والونت وادلخالوات
  وأكتوي ّٔذا القدر وسازلوين على اإلطالة بارؾ اهلل فيكم.

      
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم


