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 1002 - 21 - 6د.أيمن محمد الجندي : بتاريخ 

لم يعد بوسعي أن أكابر أكثر ، لم أقترب يوما من تمني الموت كما اقتربت هذه األيام ..أحزان 
تعض ، كقطع الليل المظلم ، بعضها في أثر بعض ، كسحب سوداء مكفهرة . وهموم تنبح و 

 تشدني من كمي ، وتمزق سروالي ، وتعقرني .
ثقب أوسع من أي رتق ، ومصائب ال تأتي فرادى ، أهونها في حجم الفيل ، بال بهجة وال زلومة 
 ، يطأني في تؤدة ، ثم يعيد وطأي ، غير حافل بعظامي التي تتكسر .. 

أحاول البحث عن سند ، وأعيد ترتيب أوراقي ،  -ي وقد انقطعت أسباب األرض ، وانطفأت مصابيح -وأنا في أوهن حاالتي 
أتأمل الحياة وما بعد الحياة ، وأفكر في هذا الكون الغامض ، محاوال العثور على مكاني فيه ، وأناقش مع نفسي معنى 

أقطف  السعادة ، ومعنى التعاسة ، والفوز والخسارة ، والبهجة والجراح ، مستميتا في الحصول على إجابات ترضيني ، كي
 ثمرة الرضا من شوك السخط ، وأستخلص السكينة من قلب النار .

 جوهر الصوفية . –ببساطة  –وهذه األشياء هي 
.................... 

بيني وبينك ، أنا وأنت ، كلنا بحاجة إلى هذا الشيء الذي يسمونه " الصوفية " ، من حيث هو خلوة ، سكينة ، زهد وذكر ، 
ع التسليم بالمقدور ، والرضا بما كان ويكون . انبذ األسماء وأنفذ إلى دالالت األسماء ..دعك من وتصالح مع النفس ، م

 اللفظ وأدلف إلى المعنى ..إلى مملكة الروح ..إلى عالم الحب .
بيني وبينك أنت أضعف شيء ..أرق من ورقة شجرة ..وأسهل تهشيما من غصن .. تحملك الرياح ، وتلعب بك األعاصير . 

ك العقل وتشقى به ، وصلت إلى القمر ولم تصل إلى السكينة ..اخترعت القنبلة النووية ويفتك به فيروس صغير ..عمرك تمل
يمضي وقوتك تنهار وتخاف الغد ، ال توجد أمامك فرصة سوى باالحتماء بكائن أعلى ..بقوة أكبر .. بخالق السموات 
 واألرض .

.قلوبنا متعبة ..أرواحنا متعبة ..سفرنا مفعم بغبار الطريق . نتسول السكينة ، بيني وبينك ، أنا وأنت ، عقولنا متعبة .
ولحظة رضا ..فان ابن فان ، ميت ابن ميت ، كل العالقات مزيفة ، كلمات دون فعل ، حين يفترق األحباب ، وتوصد القلوب 

 ملجأ من الله إال إليه .، وتنمحي الوجوه القديمة ، ويصبح أنيس األمس غريب الغد ، وقتها نعرف أنه ال 
 هذه هي الصوفية بمعناها الحقيقي ، كما يجب أن تكون .

 .................... 
اتجاه نفسي موجود في كل األديان ، لوال احتياج اإلنسان  -من حيث هي تعمق في الجانب الروحي لألشياء  –والصوفية 

وأنا  -ة قد تم تشويهه مثل كل شيء جميل ، حتى أصبحت إليه ما تكرر فيه ، لكن المشكلة العويصة أن جوهر الصوفي
 غير قادر على الدفاع عنها .. -شديد الحماس له 

خاصمت العقل ، تصادمت مع ثوابت الدين ، توسعت في المنطق الذوقي ، اعتبرت التجربة دليال على المشروعية ، تحولت 
، ودفاع عن ممارسات ، وهجوم على مخالفين ، وهجوم أشد إلى موالد ، وقبور ، وبدع ، وخرافات ، ورايات ، وادعاءات 

على منافسين ..و نسى الجميع الجوهر الجميل الذي ال عالقة له بهذه األشياء ! ، نسوا الذكر والزهد ، والطمأنينة والسكينة 
نه دخيل ، عبء قادم من ، وااللتحام بالكون واالرتماء في أحضان الطبيعة . وانشغلوا بالدفاع عما ال يجب الدفاع عنه ، أل 

 عصور التخلف وسنين االنحطاط . 
 لذلك أقول : 
نحن بحاجة إلى صوفية جديدة ، ال عالقة لها البتة بممارسات الصوفية الحالية ، يلجأ إليها المرء في أيامه الصعبة ، كانت 

على القلوب الجريحة ، حينما يجانبنا  واحة المقهورين وعزاء المنكسرين ولمسة اليد الحنون  -وستبقى إلى األبد  -الصوفية
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التوفيق ، بديال عن االنتحار ، ومتاهات االكتئاب ، وضغط الزناد في الفم المفتوح ، والخمر والمخدرات ، يحاول اإلنسان 
 عقد صلح مع ذاته ، واكتشاف معنى جديد لحياته ، واللجوء إلى رب ال يتخلى عنه في األزمات .

لعقل والروح ، والتفكير العلمي والمشاعر الوجدانية ..وتقوم على اكتشافات العلم الحديث. هذا هو صوفية تنسج رباطا بين ا
طريق الصوفية الذي ال نهاية له : أن تمتزج بالكون الذائب في حب خالقه ، وترتفع مع الغمام ، وتدور فوق األرض ، 

وتطوف معها ، وتسجد مع النجوم ، وتسجد مع األشجار وتغترف من عذوبة الكون ..تخترق قلب الذرة فتشاهد اإللكترونات 
 ، سجد الفاني للباقي ، سجد الذي يموت للحي الذي ال يموت .

............. 
هذه هي الصوفية كما أحتاجها ، يحدد معالمها العلماء ، كل في تخصصه ، أشاهد عجائب خلق الله ، فتخطف قلوبنا رحلة 

الكواكب البعيدة ..وندلف إلى عالم الذرة الصغير فنقع في غرام الفوتونات ونتحول معها  الضوء ، واتساع المجرات ، وأقمار
إلى شحنات كهربائية ، ونشاهد عالم الحيوان ، وصغار الوعول ، وسحر عيون المها ، ووداعة الزراف ، والعصارة الخضراء 

ساني ، نتدفق مع الهرمونات ، نسري مع النبضات تسبح بحمد خالقها في األفنان العالية . وندلف إلى عبقرية الجسد اإلن
 الكهربائية ، نتهادى مع دقات القلب ، نلعب مع كرات الدم الحمراء ، نسابق الصفائح الدموية ونسبق الكرات البيضاء .

أشواق باختصار نحن بحاجة إلى ميالد جديد لصوفية جديدة ، بجوهر فريد ، ال تتصادم مع العقل أو ثوابت الدين ، وتلبي 
النفس اإلنسانية ، وتقوم على العلم الحديث وتربطه بخالق الكون العظيم . صوفية خالصة من الشوائب ، تكرس سلطان 
 الروح وتعادل سطوة العقل ..وتعيد التوازن للنفس اإلنسانية .

ظات الصعبة ، هناك قبيل صوفية تكون لنا ، ال علينا ، نستعين بها على أيامنا المؤلمة ، في خريف العمر ، في تلك اللح
 الغروب . 
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 التعليق:  

 

  ارسل  
 

 
 
 

 

 تعليقات حول الموضوع

 !! إلى السادة المعلقين
 

  AM 9:46:50 12/7/2008 | الجندي أيمن

 

الفطرة ، هذا مح. وإنما كان  تكذبوا ، وأنتم تدعون األنتماء للسلفية ، أنا لم أكتب مقاال ألقول فيه أن العري هو من المخجل أن

ى دينه واكتشافه أنه كان يحمل اإلسالم في قلبه طيلة الوقت دون إل جوهر المقال أن رواية ابن فطومة تؤرخ لعودة نجيب محفوظ

النوايا والضمائر ،  الذي يلومني على حب المسيح عليه السالم !! ، أتراه ذنبا أعتذر منه . انتم تفتشون في أن يدري . وهذا

  . وتكذبون بال خجل

 

 

 

 الصوفيه ليه؟؟؟
 

  AM 9:43:57 12/7/2008 | المصري أبو عالء

 

تعارض أسس ومباديء الصوفية  الدكتور... ال أساس لما يدعى بالصوفية في اإلسالم من مصادرة. بل إن آيات القرآن أستاذنا

)واجفة( )يخشون( )فخافون( )رغباً ورهبا( أي أن الله يريدنا اآليات  وهي حب الله وعدم الخوف منه والقرآن يقول في كثير من

عنها. أما إذا  ولكن الصوفية ينكرون ذلك هذا إذا غسلناهم من جميع الشركيات التي طالبت أنت بالرجوع أن نحبه ونخافه

دا بالطريقة القطنية كدليل. كي ال يخرج علينا شخص غ أصررت أن هناك شيء في اإلسالم إسمه الصوفيه فإلينا بآية أوحديث

الصوفية.  القطن ثم الكتانية ثم الخيشية. وأنا ال أمزح فماذا يعيب القطنية وبماذا تفضلها وهي أكثر زهدا ألن الصوف أغلى من

حضارة ونظافة من الصوفية التي يأكل أصحابها  كالهما ال سند وال دليل له في اإلسالم وربما تكون الطريقة القطنية أكثر

 :والهندوسية والديانة الشيعية والعالقة لها بالدين الحنيف. وإليك هذا الكتاب هدية لبراز وهي مزيج من البوذيةالروث وا

http://www.meshmesh.net/books/sofi.htm  

 

 

 

 رد ليس فيه فهو من احدث فى أمرنا هذا ما
 

  AM 8:08:49 12/7/2008 | حامد د. سامح

 

على شاكلتهم ال يزيد المسلمين  ال يا دكتور أيمن هنا هنبدأ نختلف فعال فوجود مثل هؤالء أو اشباههم من الشيعة و من ال ال ال ال

  رقة الناجية...أسأل الله أن نكون منهمبه الرسول و هو دستور الف اال خباال...أهل السنة و الجماعة هو المنهج الذى أوصى

 

 

 

 ماذا تريد يا دكتور أيمن
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  AM 5:22:02 12/7/2008 | أبو زهرة سيد علي

 

االلحاد في قصة اوالد حارتنا  ري هو الفطرة واخر تنقل لنا فيهتلك المقاالت وما هو هدفك مقال تتكلم فيه أن الع ماذا تريد من

  وأنت صاحب قلم أن تقوم بدورك في توجيه االمة الي الطريق الصحيح والتي منعها االزهر واليوم الصوفية القبورية يجب عليك

 

 

 

 منتنه ال حول وال قوة اال اال بالله دعوها فانها
 

  AM 4:58:03 12/7/2008 | االزهر مغترب داعية من

 

والخرافات والخزعبالت  على الصوفية ينبئ عن جهل وتعصب ال شك ان فى الصوفية دخالء وانا انكر الموالد لالسف الهجوم

العالمة ابن تيمية فى مجموع الفتاوى المجلد الحادى عشر  لصوفية هى عقيدةوالتوسل بالمقبور الخ لكن عقيدتى فى التصوف وا

بعض  كتيب رائع موثق عنوانه هل الشيخ ابن تيمية من اهل السنة والجماعة نظرة عابرة على قال منهم الصديقون وعثرت على

عداد محمود ابو بكر الغازيفورى فيه نصوص بالهندا معتقدات شيخ االسالم قدوة االنام الحافظ ابن تيمية طبعة المكتبة االثرية

 التصوف ثم ان تلميذه ابن البقيم كل مؤلفاته فى التصوف الذى احبه وكان ابن حجر صوفيا ثابته ان ابن تيمية كان صوفيا يحب

  ء التصوفالبدعى ولم يكونوا ادعيا والنووى وابو القاسم الجنيد وابو الحارث المحاسبي لكنهم كانوا على التصوف السنى ال

 

 

 

 التنويــــــــــــــــــــمية
 

  AM 4:56:58 12/7/2008 | مدير مركز الحوار ألمانيا -الصباغ  محمد

 

البيئة المحيظة وال التأثير  ى كائن غير قادر على التفاعل معهى المخدر الروحى والعقلى الذى يحول االنسان ال الصــــــوفية

تجعل االنسان أسير الرحالت الروحيانية والقصص الوهمية،  فيها وتغيير الحياه لالفضل وأعمار االرض ، فى حين أنها

من سلطان ،  ل الله بهاوالتبحر فى طالسم االوهام وتعقيد الكالم وأختراع عبادات وتدريبات ما أنز والغوص فى داخل االنسان

أهل التصوف فى االتيان لنا بعبادات ليس على  وكأن الدين ناقص والرسول لم يأتى بأفضل طرق التقرب الى الله ، فشرعوا

  . دكتور أتق الله فيما تكتب ، فمره من عشق يسوع الى التصوف هدى النبى صلى الله عليه وسلم . يا

 

 

 

 من هم األكثرية ؟
 

  AM 4:26:21 12/7/2008 | الجندي أيمن

 

األكثرية من األمة  تمارس وصاية على األفكار وتعتبر نفسها أكثرية . وهذا من وجهة نظري غير صحيح ، وإنما األخت نانسي

 وسطا ( .وهذه األمور التي عرضتها وتعتبرها شائكة إنما ب واتجاه ) وكذلك جعلناكم أمةهم المعتدلون الوسطيون من كل مذه

إليه في  مثل الغزالي وابي زهرة والعقاد . هذا واعلمي أن التصوف المندوب الذي أحبه ودعوت هي أفكار كبار مفكري األمة

والصحابة من كثرة ذكر وزهد وخلق حسن من دون  لهالمقال ، وليس المذموم من خرافات ، إنما هو فعل وحقيقة حال رسول ال

  . ال باالسم أن يسمى تصوفا وقتها، والعبرة بالمعنى

 

 

 

 الصوفية وهارى بوتر
 

  AM 3:26:09 12/7/2008 | دكتووووووووووووووووووووور

 

أطالبك بما طالبتنا به وأجبنا  انبذ األسماء وأنفذ إلى دالالت األسماء ..دعك من اللفظ وأدلف إلى المعنى" وعليه " تقول فى مقالك

الصوفية ؟ ثانيا: أجبنى و بإختصار ... هل الصوفية هى اإلسالم الذى  عن األتى.. أوال: هل تستطيع أن تأتى لنا بمصدر كلمة

منفصل وجاوب بصدق  صلى الله عليه وسلم؟ أم هى أقل منه؟ أم هى أعلى منه؟ ننتظر إجابتك فى مقالالرسول  تركنا عليه

الذى نسجته لنا فى مقالك ... وليتك تأتينا ببعض كرامات  وتروى لترى أن اإلجابات الحقة على هذه األسئلة تهدم بيت العنكبوت
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ينافس سلسلة  حمد البدوى وغيره التى ال تصلح اال لفيلم أطفال خيالىالطبقات الكبرى للشعرانى مثل أ أقطاب الصوفية من كتاب

مسألة الحلول واإلتحاد... اليس هؤالء هم رواد الفكر  أفالم هارى بوتر وبالمرة ال تنسى أن تأتينا بما قاله "بن عربى" فى

  الصوفى النقى ... فى إنتظارك

 

 

 

 .. ليس دفاعا عن الشيخ
 

  AM 3:12:18 12/7/2008 | عمر ام

 

الله احد( اليذكر معنى اال  احمد فريد ،حفظه الله الكتاب لنفسه ،ودأبه كدأب العالم الربانى)نحسبه وال نزكى على لم ينسب الشيخ

صوفية؟ فى نهاية الكتاب فهرس للمراجع،فهال قرأت الكتاب أوحتى  لكم فى ذلك ياويعضده بالدليل من الكتاب والسنة ، فهل 

التصوف الغراء الناس  بأسماء شامخة مثل )ابراهيم بن ادهم، والعز بن عبد السالم(هذه القمم تنسبون اليها تصفحته؟؟ انتم تأتون

وعليه تكون )صفائى(وليس صوفى،وتارة تقولون نسبة , بطريقتكم،مثل مسألة اشتقاق لقب الصوفية تارة تقولون من الصفاء

  .الفاء. اما االتهامات الفارغة ،دعك منها ودع الناس تقرأ وتحكم الهل الصفة ،وعليه تكون)صفى(بتشديد

 

 

 

 ...لماذا؟؟
 

  AM 1:00:20 12/7/2008 | نانسي

 

المقال:هل التصوف كان يعلمه  تعليقا و لكنه لم ير النور، و ال ادري ما السبب .. انني اتوجه للدكتور كاتب -فجرا -ارسلت 

و ان كان ال فليسعنا ما وسعه . ثم ما الحكمة في ان مقاالتك )جلها ان  .النبي)صلى الله عليه و سلم(؟ ان كان )نعم( فأت بالدليل

الثارة الردود و اثراء الصفحة؟ ام  تتكلم في امور شائكة مخالفا رأي االكثرية و مخالفا الثوابت من دين الحق، اهذا (م يكن كلهال

  ... ربنا لسيد ولد آدم)صلى الله عليه و سلم( مطلع سورة االحزاب...أتق الله الهدف غير ذلك؟ انني اقول لك نصيحة غالية قالها

 

 

 

 1 الصوفية هي ضياع لألمة اإلسالمية
 

  PM 10:20:45 12/6/2008 | أبو زهرة سيد علي

 

بزوال دولة  ( ومظهر التقديس2/202،242يحدثنا به المؤرخ المصري الجبرتي في كتابيه عجائب اآلثار) اسمع إلى ما

بقيادة نابليون بونابرت انكمش الصوفية وأصحاب  تحدث وذكر إن المستعمرين الفرنسيين عندما احتلوا مصر 04الفرنسيس ص

 هـ في ربيع األول (:سأل صاري2221ودعمها قال في مظهر التقديس :" وفيها )أي سنة  الموالد فقام نابليون وأمرهم بإحيائها

األحوال وتعطل األمور وعدم المصروف فلم  عملوه كعادتهم فاعتذر الشيخ البكري بتوقفالعسكر عن المولد النبوي ولماذا لم ي

 البكري ثالثمائة ريال فرنسية يستعين بها فعلقوا حباال وقناديل واجتمع الفرنسيس يوم يقبل وقال )البد من ذلك ( وأعطى الشيخ

  المولد

 

 

 

 2 الصوفية هي ضياع لألمة اإلسالمية
 

  PM 10:20:08 12/6/2008 | أبو زهرة سيد علي

 

ما هدفهم من تأييد ودعم  طبولهم واحرقوا حراقة في الليل وصواريخ تصعد في الهواء ونفوطاً". ولعل سائال يسأل ولعبوا ودقوا

(: " 2/143المعاصر لهم حيث يقول في تاريخ عجائب اآلثار) لد؟ دع الجواب للمؤرخ الجبرتيمثل هذه البدع وهذه الموا

 المحرمات لما رأوا فيه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء وإتباع الشهوات والتالهي وفعل ورخص الفرنساوية ذلك للناس

"  
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 إليهم
 

  PM 9:47:10 12/6/2008 | سني متصوف

 

قولهم: الوقت كالسيف  :بل الثابت عن اإلمام الشافعي رضي الله عنه قوله: صحبت الصوفية فتعلمت منهم كلمتين إلى أم عمر،

أحمد فريد فكتابه من أخالق السلف مأخوذ من كتاب  بالباطل. أما إن لم تقطعه قطعك، وقولهم: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك

كتب  عزو، فهي سرقة علمية صريحة وال أعتقد أن السلف كانوا لصوصاً، فضالً عن أن يأخذوا من اإلمام الشعراني بال

 أحمد بدر: وهل يكب الناس على .الصوفية ثم يسبونهم! معلهش مفاجأة لك بالتأكيد ولكن أمامك طريق طويل كي تتعلمي

قدماه من السجود بوذياً؟ وهل كان من أنفق كل ماله بوذياً؟ وهل كان  وجوههم في النار إال حصائد ألسنتهم؟ هل كان من تورمت

سلطان العلماء بوذياً وهل كان  الحبل المعقود بألفي عقدة للتسبيح عليها بوذياً؟ وهل كان الجنيد بوذيا؟ً وهل كان أبو هريرة ذو

التصوف بوذيا؟ً وهل لما شرح ابن تيمية كالمه في فتوح الغيب كان يشرح  الذي انتسب إليه ابن تيمية فيعبد القادر الجيالني 

العاكفين على أبوب  كان شيوخ األزهر بوذيين وهل كان عبد الحليم محمود بوذياً؟ وهل كان أحد من هؤالء من كالم بوذي؟ وهل

  .الحكام؟ تعلم.. ثم تكلم

 

 

 

 كائن أعلى
 

  PM 7:29:38 12/6/2008 | ياسين محمد

 

مايحب و يرضى  لتخليص الصوفية من أوحالها و خرافاتهاو أدعو الله عز و جل أن يفرج همك و يوفقك الى حسنا ما أبديت

  العزة سبحانه و تعالى مة"كائن أعلى" في سياق الحديث عن ربلعباده الصالحين.و أدعوك لمراجعةكل

 

 

 

 هدانا الله وإياك إلي الحق
 

  PM 7:24:34 12/6/2008 | 2 - أحمد بدر

 

وسالمه لم يكل الرسالة كما  االله بدون حقيقة كاملة ؟ هل النبي صلوات الله عليهنبحث عن الحق من الباطل هل تركن لما نريد أن

النفس واإليثار والذهد عن الدنيا هل ديننا ليس فيه من األمثلة من  يذكر الزنادقة الصوفية هل ديننا ناقص من الرقائق وتصفية

ومن تدروش فهم المراد  الفريد هل الدين له ظاهر وباطن الشأن من لدن محمد عليه الالة والسالم مرورا بالجيل القدوة في هذا

من التاريخ والتراجم والله لتبكون علي كوننا مسلمين رغم  ومن عاش فى الشريعة كان أعمي عن الباطن أقرأوا وأعرفوا ديينا

ْحَمِن نُقَي ِْض لَهُ َشْيَطانًا فَُهَو لَهُ قَِريٌن[ كل شئ ]َوَمْن يَْعُش َعنْ  خرف: ِذْكِر الرَّ َوِمَن النَّاِس َمْن يَُجاِدُل فِي اللِه بِغَْيِر ِعْلٍم ] 13الزُّ

  هل أحد يضمن أنه بعيد عن هذه اآلية 1َشْيَطاٍن َمِريٍد[ الحج: َويَتَّبُِع ُكلَّ 

 

 

 

 تحتاج لطريق أنت إنسان رقيق لكن
 

  PM 7:13:07 12/6/2008 | 1 - أحمد بدر

 

، فموضوعك هذا فكر فيه  د.أيمن محمد الجندي ، كتابتك جميلة لكن ينقصهاالعلم والحقيقة الكاملة ومعرفة الطريق األخ المحترم

بحث عن الحق في األمر المشبوه ، موجود لكن دائماً اإلنسان ي الكثير ، حيث تريد أن تعود بمعنى تائه إلي أن يكون دين الحل

روحانيات وهي  وال ينقصه شئ حتي تبحث عنه فى معاني وأساليب أساسها بوذية وبراهمية وتعتقد أنها اإلسالم فيه كل ماتريد

اَللَةُ إِنَُّهُم اتََّخذُوا الشَّيَاطِ  شيطانيات تخدعك عن الطريق ]فَِريقًا َهدَى َوفَِريقًا َحقَّ  دُوِن اللِه َويَْحَسبُوَن أَنَُّهْم  يَن أَْوِليَاَء ِمنْ َعلَْيِهُم الضَّ

  أَنَُّهْم ُمْهتَدُونَ  َويَْحَسبُونَ  14ُمْهتَدُوَن[ األعراف:

 

 

 

 جـــــمـــيـــــــــــــل
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medone_so@yahoo.com | 12/6/2008 6:43:21 PM  

 

رائعة وتحليالت عميقة  ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا يادكتور مقال يحمل معاني السالم عليكم

القدرة علي نسج رباطا بين العقل والروح ، والتفكير العلمي  واستنتاجات مهمة هذا رايي مجمال وتفصيله ..... أليس للقرءان

تمتزج بالكون الذائب في  وتقوم على اكتشافات العلم الحديث. هذا هو طريق الصوفية الذي ال نهاية له : أن.. المشاعر الوجدانيةو

عذوبة الكون ..تخترق قلب الذرة فتشاهد اإللكترونات  حب خالقه ، وترتفع مع الغمام ، وتدور فوق األرض ، وتغترف من

 وتسجد مع األشجار ، سجد الفاني للباقي ، سجد الذي يموت للحي الذي ال يموت أليس في وتطوف معها ، وتسجد مع النجوم ،

نحن بحاجة الي تجديد االسالم وااليمان في  احاديث النبي صلي الله عليه وسلم ما يكفينا لهذا اذا لسنا في حاجة لصوفية جديدة بل

  انفسنا وفي مجتمعاتنا

 

 

 

 أولها ال يصلح هذا األمة إال بما صلح به
 

  PM 5:33:02 12/6/2008 | إسماعيل

 

المقال عن عقيدة المتصوفة وما هم  الصوفية هي الطريق األمثل لتحقيق الراحة النفسية والسعادة األبدية وأسأل كاتب أقول لماذا

والراحة النفسية ال تكون إال بالعودة للكتاب والسنةالصحيحة بفهم سلف  شرك وفجور وسرقة ألموال النذور . السعادةعليه من 

عباداتهم ومعامالتهم  أرجو من كاتب المقال أن يوضح لنا عقيدة الصوفية الجديدة التي ينشدهاوكذلك عن األمة.وأخيرا

  . ومرجعيتهم في أمور حياتهم

 

 

 

 هتزعلنا منك
 

  PM 3:46:31 12/6/2008 | عبدالله

 

الحكام لذلك تجد لواءات  إال مجموعة من الخرافات و البدع و الجلوس علي أبواب الحكام والخنوع والذل بظلم الصوفية ماهي

  بالذل لصوفية ألنها ببساطة عنوان للرضيووزراء منتمين للطرق ا

 

 

 

 ...كالمستجير من الرمضاء بالنار
 

  PM 3:30:29 12/6/2008 | عمر ام

 

ترضاه لنفسك ،أظن ال،  أتى الظهر حتى يكون أحمق. ، فهلالشافعى رحمه الله: لو أن رجال تصوف أول النهار ال ي قال االمام

مع نفسك معانى السعادة والشقاء والفوز والخسران؟ ترى هل  وال نرضاه لك وال لمسلم ،سيما رجل فى مكانتك، دكتور،لم تناقش

 نحيينه حياةافتح واقرأبروح جديدة ،تجد "من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فل , قصر معك القرءان فى هذا

فهمت من مقالتك ،هو مايسمى فى  طيبة"النحل.وستجد"فمن اتبع هداى فال يضل وال يشقى"طه.أظن أن ما تتوق اليه نفسك،وكما

به النبى )صلى الله عليه وسلم(أصحابه.وللحديث تتمة ،ولكن اهديك  الشرع ب)التزكية(أو تطهير النفس ،وهذه تكون بما زكى

  .أحمد فريد_حفظه الله-.)التزكيةبين اهل السنة والصوفية(للدكتور الشأن  كتاب ماتع فى هذا

 

 

 

 ربيع العمر
 

  PM 2:26:24 12/6/2008 | بســـمة أبو

 

وحيوية ...مثلك يستطيع أن  ناً تحت أي مسمى....نريد منك حركةعمرك في طاعته....ال نريد منك ركوناً أو سكو أطال الله

أخي ننتظر منك الكثير لخير األمة...منك ومن كل مثقف ....نريد منهم  يعطي الكثير...أرى في آخر كلماتك تهافتاً....ال ...ال يا
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أيامك ....وكل عام وأنت وأمة محمد بخير  سعددائماً...ال نريد خريفاً أو غروباً قبل األوان....بارك الله في أوقاتك...وأ شباباً 

  ....وسالم

 

 

 

وجدت بغيتى عنده بمعرض الكتاب مرجع من أربع  00والسلوان  وألهم آله الصبر 00رحم الله الناشر محمد مدبولى 

 :لمساعده مصرى، فلما عرف أننى من طلبة الدكتوراه ، باعنيه بنصف الثمن ، وقال جنيه 200ه مجلدات كان سعر
 

  PM 1:54:55 12/6/2008 | عبد العزيز أبو مندور / دكتور

 

  ! 44وهو يبتسم : بكره يبقى زبون وننشرله كتبه  وقال لمساعده

 

 

 

 المسمى الصحيح
 

  PM 1:51:01 12/6/2008 | رضوان محمد

 

وسلم هذا المسمى ) الصوفية  العودة إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه ياأخي قل

مواقع الرسمية للطرق الصوفية لتقرأ الخرافات ومنها أن الرسول ال ( الذي أصبح مرادفا للبدع والشرك والخرافات اذهب إلى

عهد تولي عمر  مد يده وأخرجها من القبر ليصافح أحمد الرفاعي قل العودة إلى عهد الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وسلم

  .والعدل بين الناس النتشار الحب واألمانة القضاء في خالفة معاوية رضي الله عنهما حيث لم يجد قضية ليحكم فيها

 

 

 

 التصوف هو أقصر طريق الى الله
 

  PM 1:45:11 12/6/2008 | المهلهل

 

بأن جعله كالشجرة المعمرة ،  ائهبشرط أن يعرف العامل به أن الله قد كفل لإلسالم بق < هو أقصر طريق الى الله التصوف >

سبحانه وتعالى من عباده اناس يقومون مقام الجذع والفروع ، يحرسون أصول  واستعمل , <<ورقة>> العبد المسلم فيها مجرد

وبفهم أفضل األزمنة( .  , لخلفهم كما وصل اليهم)واضحاً ، معروفاً ، كما أخبرنا به نبينا عليه الصالة والسالم الدين ليصل

وأن نكون فرعاً في هذه الشجرة العظيمة ، فعلينا التأدب مع مورثنا  , فاإلسالم وصلنا كعباد ، وإن اردنا أن نجعله يمر من خاللنا

ً > فلنكن وعلى آله الصالة والسالم بأن ال نأمر اال بما أمر وال ننهى اال عما نهى عنه ، وإال المصطفى عليه مخلصة لله  <أوارقا

  . له يجازينا على قدر نياتنا وإخالصنا ونسأله سبحانه أن

 

 

 

 تجنبت الهجوم عليك
 

  PM 1:31:04 12/6/2008 | الواحد محمد عبد

 

لكالم أهل التصوف تارة  دائماً والممون بسوء الفهمعن البدع والخرافات تحاول تجنب الهجوم السلفي الجاهز  بحديثك المطول

الجنيد والسري والتستري والشاذلي والعز بن عبد السالم! والجهل  وبسوء القصد تارات. ال عليك فلن ينزل األقزام من قامات

األحمدي الظواهري و إدراك أن عبد الشرقاوي وشمس الدين اإلنبابي وبخيت المطيعي وإبراهيم الباجوري المطبق هو المانع من

وهل أتاكم حديث حسن القويسني شيخ األزهر الدرويش  وأحمد الدردير وحسن العدوي الحمزاوي وعليش المالكي كلهم صوفية؟

 مصر مرتكب مذبحة المماليك؟ أم لم يسمع المشغوشون بشامل الداغستاني وعبد القادر الذي كانت ترتعد منه فرائص والي

  !الصوفية؟ .. بد الكريم الخطابي وأمين الحسيني وعز الدين القسامالجزائري وعمر المختار وع
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