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 فوزى محمد أبو زيد فضيلة الشيخ 
 هػ 1347 احملـر 52موافق  5112-11-7اجلمعة 

 نقابة الزراعيين ـ األقصر ندوة دينية ب
   (اجلزء األوؿ من الندوة) 

                              
 بسم اهلل الرحمن الرحيم:

مد  هل اليي أعع  لينن  دهدا،  وتب  ذياه  العينة ذقلماـ لدره  النوراعنة قينية ايإام ف ي احل
 ليوذن  وسجيه  ي تب ب ا هل في ؿ:

 اجمل دلة(.55) "ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي قـُُلوِبِهُم االيَمانَ "
 ةس ئرين  وذسنأف يؤيدع  ذروٍح من  قىت عكوف ليى شرع ا هل لز وجل  لز وجلوعسقل  

 وليعط ءات ايإذلنة والفبوق ت الرذ عنة مبعرضُت.  آخيين صيى ا هل لين  وسيَّ يبن  احل
ىل اخلب ـ  وت شف الُغمة سندع  سند األمة أمة الدلوة من اليبدء إ والصماة والسماـ ليى

رسوؿ ادلرسيُت وإم ـ النيبنُت والرمحة الُعظمى ليخيق أمجعُت صيى ا هل لين  وليى آؿ ذنب  زلمد 
ن ولينن  معه  أمجعُت مبنك ىل يـو الدي  ادليب رتُت وتل من اهبدى دهدي  إنيبُت وصح ذبالط

 ي  أرق  الرامحُت. وجودؾ
ا هل وذرمحة ا هل لز ذفضل ذشروا   األقيبة: طيبب  وط ب شلش ت  وهيبوأًب من اجلنة منزال  فقأيه
 وجل.

لة ذيي   وذعد ينيس  إىل زل ضرة ومن لند، سؤاؿ أو إسبشك ؿ يسجي  ي ور لي ؤع  
 لز وجل. ليى األسئية ذعوف ا هل وهوفنق ا هلاحمل ضرة عقخي راقة ٍب ذعد ايإسًتاقة صلن  

  هل رلبمعن  اآلف:زل ضرهن  شنٌئ يشغل ليوب أ
هو شيٌئ إذا و ل هو ضروري للمسلمين والمؤمنين؟ أما التصوف بالنسبة للدين؟ ه

  شيئ؟ وإذا تركه فليس عليه حسن؟أخذ به اإلنسان فقد أ
خبيف فن  سيفن  الص حل الس ذيُت ذُت مؤيِّد ومع رض إال الس لكُت الطريق إ وهيا السؤاؿ

الصحنح لرب الع دلُت الص دلُت فإهن  ت عوا ليى ييُت أع  ال ُغننة ألى مسي  لن لي  
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 البصوؼ. 
ف يقمر ذ ألقك ـ الظ هرة  والبصوؼ يكمِّل العمل ذ ألقك ـ الظ هرة ألع  يبولفإف الشرع 

إعس ف أف يؤدِّي شعَتة من شع ئر ا هل إذا أى وهتيي  النفوس  وال سبطنع لين  إصماح الييوب 
 يدي موال،. و خشول  ذُتأثن ء أدائه  من قضور اليي  أ خما ي
والذد منهم  لبكوف الصماة ذات صيٍة موصولة   وع زلي  اليي  واحلضور زلي  الفؤادشاخل

لط ءات وهيب ت وخَتات وذرت ت من ا هل لز وجل  ال عسبطنع ذ  هل يُف ض ليى ادلصيي ذسيبيبه  
 قصره  اآلف.

ف لبصوؼ هو الروح لأللم ؿ ألف األلم ؿ إذا أداه  ايإعس ف ظ هراً ليى أتمل وج   ت ف 
من الرب اجملند  لكن لنس ل  زيد ذ دلول  لند ا هل مجنل األجر وقسن الثواب  فنقخي، من العيب د 

ييوؿ ا هل  ل اخلصوصنة إال ذعد اليي  السين  ألها هل ة اليت جعيه  من النفح ت ايإذلن لط ء
 هع ىل لن غرباهن :

 الص ف ت(.43) "ِإْذ َجاَء رَبَُّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ "
و احلديثة أو اجلسم عنة  لكن من األمراض العصرية أواليي  السين  لنس معن ه  أع  سين  

  ءات النوراعنة ايإذلنة:لن العطسين  من األمراض اليييبنة اليت حتج  ص قيبه  
 سينٌ  من احليد وسينٌ  من احلسد وسينٌ  من الُشح وسينٌ  من الطمع وسينٌ  من احلرص

عنة وسينٌ  من األثرة  سينٌ  من األوص ؼ اليت ذتره  ا هل ي تب ب ا هل  وعوَّ، أع  وسينٌ  من األع 
 فن  لن  قضرة النيب:ييوؿ  من إهصف ده  أصيبح ف لداً خلصوصن ت العط ء ايإذلي اليي

 عَفحةٌ  منه  ُهصنيَب  أف   أَقدَت  لَعلَّ  ذل  فبعرَّضوا عَػَفح تٍ  دهرِت  أيَّ ـِ  ي وجلَّ  لزَّ  ِلرذِّك  إفَّ 
 ي ادلعج  األوسط ( الطرباينأذًدا ذعَده  يشيى ال

 ي األمة لسمُت:وليلك عرى 
ي غ ية ادلراد  وهن سوا الييوب ومل يعيبقوا لسٌ  اهب َّ ذ أللم ؿ الظ هرية وجعيوه  غ ية ادلٌت وه

ي العيب دات ورغ  اجمل هدة الش لة ي السنن ده  إال لينما  وهؤالء الواقد منه  رغ  الفبح 
 وييوؿ تم  عسمع من ذعضه :والنوافل واليرذ ت  لندم  يسمع أهل الفبح يُنكر ويعًتض 

ولو ت ف ع  ال ليبد ا هل أقٌد مثي   ألع  يرى أهن ؾ رؤي  ص حلة لك ف أوىل ده  أع   أف لو 
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دل  يرى ي عفس  من جيٍد ليى   وىل ذ  أع ذلي تم  هبحدثوف لك ف أهن ؾ ي الكوف فبٌح إ 
وإمن  العربة   ي أو هن سى أف العربة لنست ذ لعملوعسومن شدة ومشية ي العيب دة  الط لة 

 ذينوؿ العمل.
ولو لينل من ا هل لز وجل  وليا ل ؿ  إلمل م  شئت  لكن ادله  أف هن ؿ الييبوؿ ي لملٍ 

 منوه ً إىل ذلك: صيى ا هل لين  وسيَّ 
 الدنيا من بشيء نفسه فيهما يحدث لم ركعتين وصلى الوضوء وأسبغ توضأ من)
 ذنبه من تقدم ما له غفر فيهما يسه لم"  آخر لفظ وفي"  أمه ولدته كيوم ذنوبه من خرج

 لف ف ذن لثم ف قديث من لين  مبفق وهو الرل ئقو  الزهد تب ب ي ادليب رؾ اذن أخرج ( 
من ادلش غل وادلش تل اليت  يصيي العمر تي  وال يسبطنع أف يصيي ه هُت الرتعبُتيبعض ال

وهو يظن أع  ُُيسن العمل  لكن  مل ينظر إىل الييبوؿ  وليلك ل ؿ ذعض هنب ذ  أثن ء الصماة  
 الص حلُت:

 [.القبولعالم يهتم بالجاهل يهتم باإلقبال، وال]
لند ا هل ؿ اخليق لين   وم ذا يفعل لك اخليق؟ لكن الع مل يهب  ذ لييبوؿ   هل يهب  ذإليباجل

 فَتى أع  الذد ل  أف يقخي ذ ألسيب ب اليت هؤدِّي إىل ليبوؿ العمل لند موال، جل ي لما،.
ذلنة وأسيب ب الفبوق ت الرذ عنة وأسيب ب هعرض العيبد ليعط ءات ايإسيب ب ليبوؿ العمل وأ

 معي لوؿ ا هل: اليرآعنة  ذتر أهن  هنزؿ ليى الييوب  إلرأ ندم  ذتره  ا هل وذننه  ي اآلي تل
 الفتح(.4) "ِفي قـُُلوِب اْلُمْؤِمِنينَ "أين؟  "ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل السَِّكيَنةَ "

إذا طُهرت ػ ومعن ه  ػ لكن اليي  اليي مل يطهر دلوال، هل هبنزؿ فن  وهكمية اآلية: 
 من ا هل؟ أذداً. السكننة 

 :ؿ فن  الرب العيى  و الفبح ايإذلي يي
ًرا ِممَّا ُأِخَذ ِمْنُكمْ " ًرا يـُْؤِتُكْم َخيـْ  األعف ؿ(.71) "ِإْن يـَْعَلِم اهلل ِفي قـُُلوِبُكْم َخيـْ

سيبنل الصوفنة هو سيبنل الس دة األجماء من الصح ذة األهين ء األعين ء اليين سيكوا  فك ف
فى السيف الص حل آث راه  لنقخيوا ادلنح ايإذلنة اليت هفضل ده  ا هل لز وقظوا ذفبح ا هل  ف لب

 وجل ليى أصح ب النيب ويزيده  ويعطنه  ألقيب ب النيب.
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 .عسقؿ ا هل لز وجل أف عكوف منه  أمجعُت 
سقؿ فن  النيب ىل الفبح ايإذلي ذُتر ذكل ذنود، وأرت ع  ي قديٍث وهيا الطريق اليي يؤدي إ

رجمًا من أهل هيا الفبح لنوضح لن  ودلن ليبين  ودلن ذعدع  الطريق إىل فبح  سيَّ صيى ا هل لين  و 
 ق رثة: صيى ا هل لين  وسيَّ ا هل ولط ءات وإتراـ ا هل لز وجل  سقؿ النيب 

 " الكيبَت ادلعج "  ي الطرباين روا،( ارثة كيف أصبحَت؟يا ح)
وليلك إىل ميكوت قضرة الرمحن   األذداف وهصعد الييوب واألرواحذا ذ هوا هن ـ وت عوا إ
في ؿ  مسجد، ادليب رؾ يومً  وت ف ايإم ـ لييٌّ ع ئمً  ي ادلسجد صيى ا هل لين  وسيَّ دخل النيب 

 : صيى ا هل لين  وسيَّ لظ ؟ في ؿ رجٌل: لييٌّ ع ئ  أو 
أى ليى الًتاب ػ ومسجد رسوؿ ا هل مل يكن ػ فإف لينًَّ  وإف ت ف جسم  ليى الثرى دل  )

من العينق ػ ظيت ػ صغَت ال   ولندم  اهبموا ذ  ج ءوا ذ حلصى  فرٌش ال قصٌَت وال سج دٌ فن
 ؿ: في وفرشو، ذ   

 (.بالمأل األعلىأن قلبه التراب ـ إال أى ـ دعه فإن علياً وإن كان جسمه على الثرى )
  ذعد صماة الفجر يبوجَّ  صيى ا هل لين  وسيَّ وليلك ت ف قضرة النيب اليي  لنس هن   

 ػ فنيوؿ ذل :إىل من خيف  ػ تيه  آهُت من السن قة الرذ عنة ي ميكوت ا هل 
 وأمحد الكربى  السنن ي النس ئي أخرج ُرؤي ؟(  اليَّنيةَ  منك  أَقدٌ  رأى هل)

وأعب  هعيموف مجنعً  أف اآلذاف الشرلي ادلوجود إىل اآلف  فكل واقد يُيص  م رآ، ي من م   
أف ييبُت فضل هؤالء  من ا هل وال ذبشريٍع من رسوؿ ا هل  لكن أراد ا هلتنف ُشرِّع؟ ال ذقمٍر 

رؤي  ص حلة رآه  ليبد ا هل ذن زيد ولمر ذن اخلط ب وعفٌر معدودين ولنس واقداً الرج ؿ فك ف ذ
  ول ؿ: ييبيغوف الن س مبنع د الصماة  فج ء ليبد ا هل ذن زيدفيط لندم  اقب روا ي ايإذماغ تنف 

  رأيُت الينية رؤي  رأيُت أين صعدُت إىل ادلأل األليى ول ذيت عفرًا من أعي  رسوؿ ا هل 
ال ضلب ج إىل سفننة فض ء ؟ وصيت إىل أى مدىالرج ؿ واعظر إىل هكنولوجن  هؤالء ادلمائكة ػ 

 ف ين ـ ف لروح هطَت:أوال ط ئرة  فيبمجرد 
 اــــــــــــــــــــــــــــــإال مراٌد تحلى من معانيه    ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الرجال كنوٌز ليس يدريه

 اـــــــــــــــــــــــــــــقلوبهم صفت واهلل هاديه في األرض أجسامهم والعرش مقعدهم    
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 اــــــــــــــــسفينة الوصل باسم اهلل مجريه    ــــوــــــــشموس لشرع المصطفى وهملهم ا 
ػ ػ زم رة  عبخي ذول ً اآلذاف  في لوا ل : وم ذا هفعل؟ فييُت: عريد أف في ؿ ل : فس لبه  لن 

فييُت: وم ذا عفعل؟ ل لوا: في لوا: هي، لينهود  فييُت: عصنع جرس ً  في لوا: وهي، لينص رى  
 ولينو، ألف ظ اآلذاف. :لل

لك ييوؿ ل ؟ ادلمائكة الكراـ  وليوأين لُينه  الرجل؟ ي ادلأل األليى  ومن اليي لينَّه  
 :صيى ا هل لين  وسيَّ 

: قال اهلل؟ رسول يا المبشرات وما: فقالوا «المبشرات إال النبوة من بعدي يبقى لن)
 قيب ف واذن داود وأذو أمحد روا،( له تُرى أو الصالح الرجل يراها الصالحة الرؤيا»

 موجودة آلخر الزم ف.وهي، ادليبشرات 
أيض ً وأصيبح البيبشَت من قضرة النيبوة ذ طن ً    اً من قضرة النيبوة ظ هر  هن ؾ هيبشَتاً وت ف 

هنبهي دار الدعن  الدعنة  لكن م زالت ليمؤمنُت وادلولنُت أف لن طريق الرؤي ت ادلن منة إىل 
 واحملسنُت لط ءات إذلنة.

دخل اذلوى ي دين ا هل أو ي أى أمٍر من أمور لُنعيمن  أف ال عُ  صيى ا هل لين  وسيَّ والنيب 
 نه  ذمااًل فإع  أعدى منك صوه ً.ل ل  ل : لي  لرجل هو اليي هييَّى الرؤي احلن ة  ف

الرل مية ي دين ا هل لز ػ ال وادلفروض ييوؿ: أع  أوىل  وأهى ذ  مع أع  هو اليي مسع  
فمن اليي يؤذف؟ أعداه  صوهً  وال وجل  إذا ُوجد ي ادلسجد أتثر من رجٍل ُُيسن اآلذاف 

ف يشًتؾ الكل ي الثواب فنكوف هيا يؤذف مرة    إال إذا تن  عريد أهيا ادلوضوع رل مية ي
 اب.و ذننة ادلش رتة ي األجر والثمرة وهكيا  يؤذف والث ين 

ل ؿ: أصيبحُت مؤمن ً قي ً  ؟ ي  ق رثة تنف أصيبحتَ النيب:  فنعود لرؤي  ق رثة ػ سقل  قضرة 
ولد  ل ؿ: أصيبحتُ الفبح ػ  وهي، خطواطل ؿ: فإف لكل لوٍؿ قينية  فم  قينية إام عك ػ 

  لزفت عفسي لن الدعن .
  :وهيا أوؿ ذند الزهد ي الدعن 

فجعيوه  ي أيديه  ومل يسمحوا ذل  ذ لدخوؿ إىل ليوده  أذداً  وت عوا ييولوف: اليه  اجعيه  
 .ي أيدين  وال جتعيه  ي ليوذن 
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ف ذكل م  امبيكو، سخنًِّة هو فنقيدلوه  إىل اليبيؿ  صيى ا هل لين  وسيَّ وليلك لندم  ت ف  
 دل ذا؟ ألهن  جعيوا الدعن  ي أيديه :  عفسه  ذيلكأ

 (.كن بما في يدي اهلل أوثق منه بما في يدك)
   وج ئز ُيدث ل  شنئ ً  لكن م  ت ف ي يد ا هل فهو ادلمضموف م  ي يدؾ ج ئز يضنع

 :وترَـّ ا هل وجه  ت ف ييوؿ رضي ا هل لن وليلك فإف ايإم ـ لييٌّ 
 [.ترضى بصرَّاٍف ولو كان كافرًا وال ترضى بربك ضامنًا؟أ]

ر لو أف أقدًا تيمك ويريد تيا وتيا ػ طن  دل  أليبض الراه   والراه  يـو تيا ي الشه
 طمئن دلن ييوؿ ليشنئ: تن فنكوف؟فهل أطمئن ليراه  وليصراؼ وال أ

فع العيب دة مع اجلهل  العي    ال هن  ٍب ذعد ذلك العي ق ذل  الزهد ي الدعن ذداية  تفك ع
 أواًل ذشرع ا هل ليى منهج الوسطنة اليت ل ؿ لن  فنه  ا هل:

 اليبيرة(.134) "وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا"
ر ي العيـو الفيهنة  ولكن يعي  ال عدلو، أف يبيبحَّ ي طريق ا هل اليي يريد الفبح والس لك 

والذد ل  من أداء الصماة قىت ُُيسن العيب دات  لرب الربية  ل  لن  ي العيب دات  م  ال غٍتً 
من يبين هيا األمر ي ايإفب ء والطه رة ليبيه   فماذد أف ُُيسن هيا األمر لنعمل ولنس لُنفيت  

 ه  الس دة العيم ء وه  يكفوع .
ف ألرؼ م  ال غٌت يل لن  من شرع ا هل لز وجل أللمل ليى لي   تين : الذد ألكن ضلن  

 أى ليب دة ليى غَت ليٍ  هُرد  وال يييبيه  ا هل لز وجل. فإف
والصن ـ الذد ل  من   إذا ت ف لنس لندي عص ب ليزت ة ي أى صنٍف   الصماة الذد ذل  منه

من األصن ؼ فما دالي أف ألرؼ النص ب اآلف  ولندم  يقهٍت أى صنف من  يسبوج  الزت ة 
 .أهعي 

داء لين  ايإخبن ر ألأف يؤدي الفريضة وييع ايإعس ف واحلج مىت عبعيم  تين ؟ لندم  ينوي 
 فريضة والسفر إىل ذنت ا هل.ال

 والصن ـ واألقك ـ الشرلنة. لكن اليي ال غٌت ل  لن  الطه رة والصماة
فما ءهت  ي الصماة  ل  لنه  ي لرا اليت ال غٌتً ف ُُيسن اآلي ت فإذا أدَّى الصماة فماذد أ
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هو ييرأ ذُت يدي ا هل ألف اليرآف من ج ة ذُت العيبد وموال، جل ي يُيحن وال ُيسنئ ي صماه  و  
 لما،.

 هيا ادلنهج اليي ل ؿ فن  الرجل: 
هيرب إىل ا هل ذ لنوافل ذعد إقس ف لزفت عفسي لن الدعن  فقسهرُت لنيي وأظمقُت هن ري ػ 

ىل ا هل ذ لنوافل ين ـ الينل وصن ـ األي ـ الف ضية  فم ذا ت عت النبنجة ذعد أف هيرب إذالفرائض 
 والزهد ي الدعن ؟ ذعد إقك ـ الفرائض؟ و 

رى أهل وتقين أوهيا هو الفبح ػ  ػل ؿ: فقصيبحُت وتقين أرى أهل اجلنة وه  يبزاوروف فنه  
 :صيى ا هل لين  وسيَّ ووف ويصطرخوف فنه   وتقين لرش ريب ذ رزا  في ؿ  الن ر وه  يبع

 أخرج  «لَػي يِب ِ  ِي  ايِإامَ فَ  هَػَع ىَل  ا هلُ  عَػوَّرَ  َليب دٌ   -فَ ل َزـ   َأَصيب تَ : ةٍ رَِوايَ  َوِي - َف ل َزـ   أَذ َصر تَ »
  ".الكيبَت ي" الطرباين ايإم ـ

 أمجعُت.وهيا ي  إخواع  منهج السيف الص حل 
ولو عظرع  ولو ليى سيبنل ادلث ؿ: إىل تيب ر ادلش يخ اليين أسَُّسوا واجبهدوا ي إذراز ادلنهج 

  لنده  تي  مبش ذ .تيه  صلد أف ادلنهج   ادلشهورينه  ل ده  وأهيب الصوي ألقيب
اليرآف جتويد اليرآف  وذعضه  ت ف ييرأ ف  ٍب ذعد ذلك ييبدأ الواقد لنده  حبفظ اليرآ

ي ت السيبع  ٍب ذعد ذلك ذعي  الشريعة ادلطهرة  ٍب ذعد ذلك يؤهِّل عفس  ذ لزهد ي الدعن   ذ لروا
ظهرت لين  سل يل فبح ا هل لنكبس  خربه  ويقخي من  الوسنية ٍب ذعد ذلك ييبحث لن شنٍخ 

 .تم  فبح ليي الشنخ  والكنفنة اليت جتعي  يفبح ا هل لز وجل لين  
وييبدأ ذعد ذلك طور اجمل هدة  واجمل هدة األصينة لند الس دة الصوفنة هزتنة النفس وهطهَت 

وهو سندي أذو احلسن   منهى هي، الش تية  وعقخي مث اًل وتل السيف الص حل لياليي   
 :رضي ا هل لن الش ذيل 

ودل  ت ف لمر، ذيبيد لرييبة من ف س امسه  "غم رة" ي ذماد ادلغرب   "ف س"ُولد ي مدينة 
وأخي الطريق من رجٍل من ست سنوات أًبَّ قفظ اليرآف  واعبيل إىل ف س وجوَّد اليرآف 

أخرى من العي   وذيد، لنس فنه  م  الص حلُت ي هيا الولت  لكن وجد أع  ُيب ج إىل سعة 
واليبماغة والبفسَت  والنحو والصرؼ ةيكفن  فه جر إىل هوعس ودرس ليـو الشريعة وليـو اليغ
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 .وأصوؿ الفي  
الدراسة ذدأ ييبحث لن الرجل اليي يوصي  إىل ا هل لزوجل  وت عت مهب  ل لنة  أف أًبَّ ذعد 

ادلي ـ وهو م  يسموع  لط  الولت أو رجل الولت أو اليط  الغوث فك ف يريد رجمًا ل يل 
أو من لرفَّ  ا هل لز ليى الن س مي مً  ي الزمن لند ا هل لز وجل وال يعرؼ لدر، إال أهي  وهو أ

 وجل ذ .
وذه  دلكة   الص حلُت معيسقؿ ويبحدث م ذا يفعل؟ أخي رقية طويية فج ء إىل مصر 

هل وت ف من أي أمحد الرف لي العراؽ فوجد رجمًا من أهيب ع سند وليمدينة وليش ـ وذه  إىل
وضرُي   وهو اليي جي  الطريية الرف لنة إىل مصر  الفبح وت ف امس : أذو الفبح الواسطي

 اآلف.موجوٌد ي الطريق إىل األسكندرية 
لن  ل ؿ ل : ي  ليي جئت هيبحث لن اليط  ي ذماد ادلشرؽ واليط  لندت  فيم  ذه  إ

 ماد ادلغرب؟ ي ذ
يعيموف ذ لعيـو ايإذلنة وايإذل م ت اليب طننة أقواؿ تل أهل أُع ٌس ت ف لنده  حملة روق عنة 

فمن  اخلصوصنة  ليلك مل يكن ذننه  ال عزال ت وال خماف ت  ل  تشٌف يقخي، من رسوؿ ا هل
فنيوؿ ل : إمسك ي تشف و إمس  لنس دهيا الكشف  فنجد إمس  ي الكشف  أييه  إلن  

رهيبَّه  موىل ادلوايل فماف الفماين ف ذه  إلن  ألع  شنخك اليي سبًتىب ليى يدي   ألهن  أقواؿ 
 فما يوجد أقٌد يُريب الع مل تي . لز وجل 

فيكل مج لة ذل  رجٌل قيٌّ ل ئٌ  ي زم هن  فكل مج لة ذل  مشرده    مشرده  لكل لوـٍ  
تنة عفوسه  وهصفنة ليوده  قىت يوصيه  إىل ذبز  صيى ا هل لين  وسيَّ ييبـز أم ـ قضرة النيب 

يبوىل ذعد ذلك الن جحوف من هؤالء األفراد ويوالنه  مب   صيى ا هل لين  وسيَّ واحليبن    احليبن 
 وهيب  ل  ا هل لز وجل من تل أعواع ايإمداد.

 ػ ي ذماد ادلغرب اآلف ػ فهن ؾ رجلٌ رجع الرجل مرًة ث عنة ليبماد ادلغرب قىت وصل إىل طنجة 
رضي الرجل رأى أع  وارث العصر  وامس  الشنخ ليبد السماـ ذن مشنش يسكن أليى اجليبل وهو 

  .يبل لُت م ء  والرجل فُوؽ ي اجليبل وحتت اجلا هل لن 
غبسل ورجع  في ؿ ل : إعزؿ وهطهر ٍب واهر ٍب إئبٍت  فنزؿ صعد اجليبل  في ؿ ل : إعزؿ وهطَّ 
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 لثة فسقؿ: م  احلك ية؟ورجع مرًة ث عنة  فقل د، مرًة ث إئبٍت   
عفس  وم  ي لييب  من العيـو اآلدمنة واألقواؿ ايإعس عنة ي   شلجي  أف يبطهر  فعرؼ أع 

 كب  فن  العيـو اليدعنة ايإذل منة. ؼ قىت يُ   شفَّ ويكوف لوقُ 
  سحه  أواًل.ف منليى ورلة مكبوٌب لينه ؟ ال الذد أكب  ينفع أف عهل 

 لن  في ؿ: إفبطهرت من ليمي وخرجُت ل ؿ: 
  آلخرة[.الدعن  وا ي  ليي جئبن  ولد هطهرت من ليمك ومن لميك وسبقخي من  غٌتَ ]

مراض الييوب واقد من  ُيب ج لييب  إىل هطيبن  وأت لطيبن  تل   والشنخ  الذد من الشنخ
وتب ب ا هل الصندلنة اليت فنه  الشف ء  ولكن من اليي ُيدد الدواء؟ من ليجمنع   ةلنست واقد

احليبن  الدواء  فآخي الدواء لرؼ الداء يُرتِّ  من تب ب ا هل ومن سنة  منداء  لرؼ ال
ء يكوف الطه رة الكينة من تل الشوائ  وادلبعيي ت اليولنة ٌب الشف ء  والشف واسبخدم  فنق

 وهي، م  يريد، مٍت رب الربية لز وجل.
؟ ل  ده    ادل ععألف ا هل لز وجل ال يريد ي اليي  سوا،  أعت مكيَّف مبسؤلن ت  وم

 وؿ لغَت ا هل:ال ُيسمح فن  ذ لدخوم  ألط ؾ ا هل من اخلَتات  لكن  ذيبدعك
َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَها " ُقْل ِإْن َكاَن َآبَاؤُُكْم َوَأبـْ

ْرَضْونـََها َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اهلل َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَـ 
تَـَربَُّصوا  البوذة(.53) "فـَ

الفبح من احلمند اجملند ق  ا هل لز ي لي  السعند اليي يريد م  يى الذد أف يكوف أغ
 وجل.

 .احل  اليي جيعي  مشغواًل ذ لكينة ذط لة وذتر رب الربية لز وجل
ل ؿ ل : ي  ليي إذه  إىل هوعس إىل  الشنخ أذو احلسن مب  أمر، ذ  شنخ  وذعد فًتةإعشغل 

وسُبؤٌب من ليبل   ذيدة ُهسمى ش ذل   وهن ؾ ُهسمى الش ذيل  ويقهنك هن ؾ الفبح من ا هل
ألط ، خط عنة إف ش ء ا هل  وهن ؾ سًتث اليطيب ٍب هرقل إىل مصر   أى السيط ف ػ ػ السيطنة 

 يي حتيق مع  ي هي، األي ـ.الالسَت ت ممًا 
فنفَّي ليى هوعس وذه  إىل اجليبل ي ش ُذلة واخبيى مع ا هل سيبع سنُت  ج ء الشنخ 
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 الروشبة اليت لميه  ل  شنخ   وشنخ  يب ذع  ػ هيوؿ تنف يب ذع  الشنخ؟  
طيع يبعيبد ٍب هدا، ا هل وذعد ذلك  قفظ اليرآف ولند، سيبع سنُت الشنخ ذن مشنش عفس  

  قة  ومشى يسوح ي األرض ومكث ي هي، السن قة سبة لشر سنة.إىل السن
يدخل لين   في ؿ ل : من أعت؟  ودل  دخل إذا ذرجلٍ   ي جيبلدخل ي لنية ين ـ ي مغ رة 

مني ت ف لندؾ سيبع سنوات وم  عزلت ع زلة إال وت عت واردة مٍت ل ؿ: أمل هعرفٍت أع  شنخك  
فسقل  من ذلنة اليت وردت لين   تل الواردات ايإ   وقكى لوليد ورد لينك تيا تيا وتيا  

 .أعت؟ في ؿ ل : أع  ليبد ا هل الزي ت س تن ادلدينة ادلنورة
رب العيب د لز وجل  شنخه   ؟ فهؤالء شنوخٌ ويرذن  من أين ؟الشنخمك ف وأعظروا أين 
 وييوؿ فنه  ا هل:

 ( 54) "َوَأبُونَا َشْيٌخ َكِبيرٌ "
 ذلنة والعيـو الرذ عنة:ايإي السن  شنٌخ ي احلي ئق  شنٌخ ي احلي ئق ولنس شنخ ً 

 (54) "َوَأبُونَا َشْيٌخ َكِبيرٌ "
 آخر: تل الص حلُت ي  أقيبة ليى هيا ادلنواؿ  وليى النهج  وعقخي مث الً 

 وأرض ،: رضي ا هل لن سندي أمحد اليبدوي 
م ـ ى ميه  ايإرواي ت السيبع وهفيَّ  ليقفظ اليرآف ولند، سيبع سنُت وجوَّد، ولرأ، ذ ل

شنٍخ ييرب ل  فقخي ييبحث لن الش فعُت وذعده  رزل  ا هل لز وجل الزهد والرغيبة فنم  لند ا هل  
وأذو ععن  شنخ  امس  سندي أمحد   شنخ ذن ذري وامس  أذو ععن الوي النه ية ذه  إىل  الطريق 
تنف يريب وهو ال يعرؼ ف يُريب  و وأرض ،  ثُية ميب رتة ومن مل يًتىب فكن رضي ا هل لن الرف لي 

اهيبع  يًتىبَّ تنف يُريب؟ من مل يُفبح لين  تنف يُػوًّصِّل من ادلنهج  وتنف يطيبق ادلنهج؟ من مل 
 إىل الفبح؟

  ]ف لد الشنئ ال يُعطن [.
خي ادلنهج من الشنخ ذرِّي وراح إىل غ ر قراء اليي ت ف يبعيبد فن  قضرة النيب فيه  وأ

 شنخ .ل  عيبد ا هل لز وجل ذ لروشبة اليت لميه  يي مكة ومكث فن  سيبع سنوات  
شلكن أف يدخل يل فنه  ألف العيب دة لو ط لت أقب ج إيل الشنخ ي العيب دة؟  وهل أع  ال
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 فبضنع  وشلكن أف أصل إىل الُعج  فُقلج  ذنفسي فبضنع العيب دة. الري ء 
موجودًا الشنخ  آم ؿ ف عنة أو غرور  فماذد أف يكوفف ُيدث لندي عبنجة العيب دة شلكن أ

 ويراليبٍت قىت يكوف العمل خ لص ً  هل جل ي لما،.الطواي  خييِّص لبصحنح النواي  و 
 الشنخ أذو احلسن الش ذيل ضرب مثمًا ليلك فنيوؿ:

 نزؿ لينن وعيوؿ ليبعضن : إف ش ء النـو ي أقد أصح يبتنت ذات مرة ي الغ ر ومعي   
ل دـ  اً ف ش ء ا هل النـو يقهنن  الفبح  وي يـو وجدع  واقدإ فنيوؿ:وي النـو الث ين مل يقٌب  الفبح  

تقعن  ععيبد ا هل : تل يـو ألوؿ: النـو يقٌب الفبح  والنـو أذطق الفبح   م  ق لك؟ في ؿ: ل  في ؿ
 من أجل الفبح وال ععيبد ا هل لز وجل لياه .

 خيه  من أين ج ء؟ قفعرفوا أف م
فبكوف  ا هل لز وجل لكي أرى رؤية من منة؟أليبد أالعيب دة هكوف  هل  خ لصًة  هل  أف هكوف 

ريد ست  هل فألين أفين ة ي اجلنة؟دلنزلة لظنمالعيب دة ليرؤي  ولنست  هل  أو أليبد ا هل لز وجل 
 ة أصح ب سندع  رسوؿ ا هل:ينِّ ي اجلنة  ودل  هكوف العيب دة تم  ليمن  ا هل في ؿ ي لِ لًة ز من

 الكهف(.54" )َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَههُ  َيْدُعوَن رَبَـُّهْم بِاْلَغَداةِ "
 وذعد ذلك؟ 

 ر أخب ر؟ أخب  َ فيِ يضعٍت ا هل لز وجل قنث يريد فهو سيبح ع  وهع ىل ألي  مبص حل العيبند  
 فققب ج إىل: ض ٌر يل وأع  ال أشعر لنفسي فرمب  يكوف إخبن ري  أف ال أخب ر مع الواقد اليه ر 
 ]خي الرفنق ليبل الطريق[.

 عيموع  هؤالء الس دة الفط قل تنفنة السيوؾ الصحنح إىل ا هل لز وجل:ي
قوايل ت ف سلبينً  ذغ ر قراء  وغ ر قراء ذنن  وذُت مكة   رضي ا هل لن سندي أمحد اليبدوي 

مترَّس ليى ذلك   غ ر يسبغرؽ ال ييل لن س لبُت دلن  وطيوع اجليبل إىل التمخسة تنيومًتا
 يًتؾ فريضة مج لة ي ذنت ا هل احلراـ. ولكن مع ذلك ييولوف: ت ف ال

اخليوة ي زم عن   وييوؿ: أع  ي خيوة فيم ذا أخرج أع  ألوؿ هيا الكماـ دلن يدَّلي أع  دخل 
تل صماة مج لة يؤديه  ي ت ف ي  أع   ع  ت ف ي اخليوة إال ال ػ مع أ إىل اخل رج هن  أو هن ؾ؟

 ي اجليبل.ذنت ا هل  ي هي، ادلس فة الطويية والولرة 
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      ليى أى أمر ُيسهِّي  ا هل لز وجل لك.ولكن ا هل يعيمن  أعك إذا لزمت  
مع أع  ت ف ي اخليوة إال أع  تل صماة مج لة ت ف يؤديه  ي ذنت ا هل احلراـ  وتنف يؤدي 

 تمم  د مت ليى أى أمر يسهي  ا هل لز وجل لكهيا ادلشوار؟ رذن  يعي  الص حلُت أعك إذا لز 
لزمً  أتنداً فسنطوي ا هل ل  األرض وييُتِّ ل  الرمل وجيعي  امشي لين  ذدوف هع  ورث ً  لزمتلد 

 وإرث ً لرسوؿ ا هل صيى ا هل لين  وسيَّ .
امشي ليى الرمل وال يًتؾ أثراً  دل ذا؟ ألف الرمل ت ف يبجمد  صيى ا هل لين  وسيَّ فيد ت ف 

شي ليى الصخور الصم ء فنًتؾ أثراً دل ذا؟ ألهن  قىت ال يُبع  رسوؿ ا هل ي ادلشي لين   وت ف ام
 ت عت هيُت حتت لدمن  قىت امشي لينه  فما هبعيب  ي ادلشي صيوات ريب وهسينم ه  لين .

لين  لمام ت الفبح ذه  إىل ذماد العراؽ  وهيا وذاؾ  تذعد أف أهنى اجله د والق
منه  أقٌد إال لندم  ج ء،  سندي أذو احلسن الش ذيل  وسندي أمحد اليبدوي وغَته  مل ينزؿ

 إذف من رسوؿ ا هل ذقف ينزؿ يهدي اخليق إىل ا هل لز وجل.
 فج ء سندع  رسوؿ ا هل إىل سندي أذو احلسن الش ذيل ول ؿ ل :

ي  ليي إعزؿ ف هدي اخليق إىل ا هل  ل ؿ: ي  سندي أعزؿ أهدي اخليق وهيا يطعمٍت وهيا 
شئت من الغن   إذا أل مك إف شئت من اجلن  وإف   أعفق ورذك ادليي   يطعمٍت  ل ؿ ي  ليي  

  أل عك وهوالؾ.
مكث لينمًا ف جلم لة احُلسَّ د ض ييو، وهي طيبنعة موجودة ي تل زم ف ومك ف لييرع ء  

ييً  فماف وفماف رذعُت صدِّ يي إهيبط إىل مصر فإعك سًتيب ده  أفج ء، قضرة النيب ول ؿ ل : ي  ل
ريق طويل وقرارة الشمس ورمب  ال يوجد م ء  طصنف وال وفماف  ل ؿ: ليت ي  سندي اجلو

 في ؿ: إذا ألمن ؾ ألن ؾ.
عفد م  مع  وم   فمشي رضي ا هل لن  من هوعس إىل مصر هظيي  سح ذة إلفً  وسوي ً  وإذا

ىت وصل فنشرذوف ويسيوف وامألوف أسينبه  ق ء س ؽ ا هل غم مة فقعزلت ادل ء مع أصح ذ  من م
 إىل هيا اليبيد.

ول ؿ ل :  صيى ا هل لين  وسيَّ   رسوؿ ا هل علك سندي أمحد اليبدوي لندم  ج ء، سندوتي
ليبد الع ؿ وليبد احلمند  :وهيا ت ف إمسه   وسًتيب ده  رج الً ػ  "طنطدا" ي مصرإذه  إىل 
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 ول  اجملند وهيا هو الكشف ذقمس ئه   تنف ييه  إىل مصر؟ 
دل ، و ذعد ذلك   مصر يبعرؼ لين   ٍب يقهن ي الصيب ح وهو ي ادلسجد احلراـ إذا ذرجٍل من

 وم ذا هعمل؟ أعت؟ ذقف يقٌب لضن لب  وأف ينزؿ ي مصر لين   فسقل  من أي ذيٍد 
وأع  شنخ اليبيد  فهيا أمر ا هل وإذا أمر يعننك ليى  "طنطدا"في ؿ ل : أع  من ذيٍد إمسه  

  إىل مصر في ؿ ل : ي  فماف أع  الفور  وإذا أل مك أل عك ػ واعظر إىل األدب الرذ ين ػ ج ء مع
يقهنٍت أُع س وأع  ال أريد أف أؤذيك وال أؤذي آؿ ذنبك  فقع  سقجيس ليى السطح وألمل يل 
سيمً  من خ رج ادلنزؿ دلن يقهنٍت يكوف من اخل رج ومن خيرج خيرج أيض ً من اخل رج قىت ال ُيس ء 

 أوالدؾ وال ُيضروا.
 لعيم ء األلن ء.واعظر ذليا األدب الرذ ين ذلؤالء ا

 وأخي يدلوا إىل ا هل لز وجل قىت ل ؿ هيمني، النجن  ليبد ادلبع ؿ:
 ]خدمُت سندي أرذعُت ل م ً فم  وجده  غفل لن ا هل لز وجل طرفة لُت[.

 وم ذا ي خيوات ليب داهت ؟
لو عظرع  إىل الص حلُت أمجعُت صلد أف العيب دة األصينة ذل  تيه  اليرآف ولكن مع البدذر 

 كر واخلشوع  هل لز وجل.والبف
ت ف سندي أمحد اليبدوي إذا اعبصف الينل ييرأ اليرآف إىل الصيب ح  إىل الفجر ولكن لرآف: 

 ايإسراء(.74) "َوقـُْرَآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرَآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا"
ا هل ولد  وسندي أمحد ذن إدريس ل ؿ ي  رسوؿ ا هل ولد رآ، مرًة ي ادلن ـ: مب أهيرب إىل

 حتَتت ي ألواؿ الص حلُت والعيم ء؟ ل ؿ: اليرآف ي  أمحد.
رآف ذداًل  وي لصرع  هيا ت ف رجٌل من العيم ء الع ميُت أخي لسن عس ي يال هعدؿ لن ال

زم ع  أو إج زة الشريعة  وهفرَّغ لعيب دة ا هل ي خيوة ي سطح مسجد سندي أمحد اليبدوي ػ وُدفن 
ذات لنية أأذتر ا هل أـ ألرأ  الشنخ أمحد قج ب ػ ييوؿ لد إقًتتُ  ي ضريٍح ُيسمي ضريح

اليرآف؟ وت ف يعرض ق ل  ليى سندي أمحد اليبدوي وذننهم  وصية روق عنة  ل ؿ: فإذا ذ  ييوؿ 
 :صيى ا هل لين  وسيَّ يل اليرآف اليرآف اليرآف ي  أمحد  ل ؿ 

 فايإام  شع  ي اليبنهييميت هماوة اليرآف( )أفضل ليب دة أ



14 

هنج الص حلُت وادلرشدين  ولو حبثن  ي أقواؿ الص حلُت الُكمَّل صلده  ليى  هيا ي  إخواين 
 هيا ادلنواؿ  م  ادلنهج اليي يرذوف لين  ادلريدين؟ 

شرع من تم  ليت: قفظ م  هنسر من تب ب ا هل مع إهي ف البماوة  ومعرفة م  الذد من  
كل الص حلُت قرفة أو صنعة قىت ال امد يد، لف ا هل لز وجل وحتري ادلطع  احلماؿ  وليلك ت 

إىل اآلخرين  ولو ج ءه  وظنفة ت ف يعبربه  فضمًا من ا هل ويبصدؽ مب  يرد إلن  منه   لكن ال 
 :صيى ا هل لين  وسيَّ يقتل إال من لمل يد، لممًا ذيوؿ قيبن  ا هل ومصطف ، 

وت ف ػػػػ  داودَ  ا هلِ  عيبَّ  وإفَّ   يِد،ِ  لَملِ  من يقتلَ  أف   من خَتًا   لط   طع ًم  أقدٌ  أتلَ  م )
 ( صحنح اليبخ رييِد،ِ  لَملِ  من يقتلُ  ت ف ػػػشهَت ذ لعيب دة 

ييبحث ذعد ذلك لن الشنخ ادلريب إذا أقك  هيا األس س ويعمل ذإش ره  وينفي هوجنه ه   
قىت   صيى ا هل لين  وسيَّ وال جيبهد ذنفس  وجيعي  طيبيً  لن م  ورد لن قيبن  ا هل ومصطف ، 

يقهن  الفبح من ا هل وال يبعجَّل الظهور ذُت خيق ا هل  وال يسمح لنفس  ذ دلشنخة أو الًتذنة أو م  
 رضي ا هل لن ش ذ  ذلك  إال إذا ت ف هيا أمٌر من ا هل  فيد ل ؿ سندي ادلرسي أذو العيب س 

 وأرض ،:
سي  ذعد العط ء دوا ذ لُهدِّ  ]إف تثَتاً من الص حلُت م  هوجهوا إىل إرش د ادلريدين إال ذعد أف

  [.رض والسم ءخ لق األ إرادةإف مل ينفيوا 
 أم  أف هنزؿ ذلداية هؤالء الن س أو عقخي م  ألطنن ، لك.

 دل ذا؟ ألهن  ال يريدوف إال وج  ا هل وال ييبغوف سوا،.
ين  ليب د، الفيه ء العيم ء الي منأتبفي دهيا اليدر وأسقؿ ا هل لز وجل أمجعُت وأف جيعين  

  وأف يبوالع  ذواليب  وأف يرل ع  ذرل يب   وأف جيعين  من أهل ف يكوعوا أعيبن ءأت دوا من فيهه  
 ده   وأف يقخي ذقيدين  قىت عكوف من أرذ ب اجليوس ليى أرائك لرذ  وموده .و لرذ  وم
  

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
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