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 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

 ـ برواق األزىرمسجد أمحد النجم األقصر ـ ادلكان: 
 ىـ  0447موافق ُغرة رجب ادلعظم  8/4/6106 اجلمعة التاريخ:

 (أسئلة حائرة وإجابات شافية)
 

 :بسم اهلل الرمحن الرحيم      
 ماصحة قول أحد الصالحين: السؤال األول:

 [؟خو؟من ال شيخ لو فالشيطان شي]
 وما مصير المسلم الذي ال شيخ لو؟

 كالم أحد العارفُت وليس حديثاً.  قول: من ال شيخ لو فالشيطان شيخو فهذا أواًل:
؟ وىل ن بدون معلٍم للقرآنمة، ىل يستطيع مسلم أن يقرأ القرآوحنن يف احلياة العالكن 

 معلم؟ حكام الشرعية بغَت ن يتعلم األيستطيع مسلم أ
وكل ادلعًتضُت على ادلشايخ كل واحد منهم ادلشايخ فهو نفسو لو شيٌخ، فمن يعًتض على 

ه ويقول: إن فتوى اللو شيٌخ ويُعظمو  وىو شيخي، فماذا يعٍت شيخاً؟ شيخك  عامل فالنويكِّبر
 :من يعلمكىو 

 من علمني حرفا    صرت لو عبدا  
عنو  وجل، فال غٌتً وما يرفعو يف طريق اهلل عز  اإلنسان ما ينفعوفالشيخ ىو الذي يعلم 

ألي إنسان ألنو لو يستغٍت عن الشيخ قد يُلبرس لو الشيطان فيخرج عن طاعة الرمحن وىو ال 
 يدري.

وفجأة وجد نورًا من السماء إىل األرض  كان يف خلوتو  رضي اهلل عنوسيدي عبد القادر 
سيدي، فقال:  ظن أنو صوت اهلل ـ فقال لو: لبيكتًا يقول لو: عبدي عبد القادر ـ فومسع صو 

 إين أحبُت لك احملرمات، فقال: إخسأ يا ملعون.
: جنوت يا عبد القادر بعلمك وفقهك، ولقد أخرجُت لو فإذا بالنور يتحوَّل إىل دخان وقال

 قبلك سبعُت رجاًل هبذه ادلكيفية.
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فيضيع، دلاذا؟ ألنو ليس لو قول لو: أحبُت لك احملرمات، فيقول: أنا معي تصريح البعض ي 
 واستشار معلمو فسيطلعو، ولذلك يقولون لنا:  معلماً لو كان ، فلو  معلم

فيقول لك: إهنا خواطر من عندما تأتيك اخلواطر البد وأن تُعرضها على الرجل العارف، 
 أو خواطر من اذلوى أو خواطر من الرمحن. النفس أو خواطر من الشيطان

لنفس فال تتبعها، وخواطر الرمحن أو خواطر اـ : إبعد عنها فيها فخواطر الشيطان يقول لك
 يقول لك: إتبعها.

 أحتاج للخبَت الذي يدلٍت على ذلك.فكيف أعرف ىذه من تلك؟ 
وُيشرف عليو يف تزكية نفسو وطهارة قلبو ليصل بفضل يُعلمو  إذن البد لإلنسان من شيخٍ 

 اهلل إىل إكرام اهلل جل يف عاله.
 

 ؟مماتو عدىل يجوز اإلقتداء بالشيخ بؤال الثاني: الس
زيارتو و ، روحانية أكرمروحانية أعظم، وحياٍة   حياةٍ األعلى فهو يف الويل الذي انتقل إىل ادلأل

موضع استجابة الدعاء وموضع حتقيق الرجاء، وموضع راحة النفس والبال، لكن  يف مكانو فهي
قي معو تلٌل حيٌّ أرجىناك يكون لكي أصل إىل اهلل وأصل إىل فضل اهلل وكرم اهلل البد أن 

 لُيوضرح يل عيوب نفسي وينصحٍت ويأخذ بيدي.
 قالوا:ولذلك 

 ]اهلل حيٌّ قيوم وال يصل إليو واصل إال حبيٍّ قائم[.
كان يف   ولكن ـ فكلهم أئمتنا،على العُت والرأس  األقطاب ادلوجودين يف كل البالد ـ السادة

أنا أريد أن تعلم، فمن الذي لكن زمانو، ألن لكل زمان دولٌة ورجال فُنعظمو ونكرمَّو ونزوره 
 ىل يوجد أحد؟ ال يوجد.ري؟ لم القراءات العشر على الشيخ اجلز يستطيع أن يتع

ري، إىل الشيخ اجلز فالبد أن يكون موجود حاياً، فتتعلم من واحد من واحد من واحد 
 وىكذا.

 من الذي يستطيع تعلم الفقو حالياً من اإلمام مالك او اإلمام الشافعي؟
اإلمام الشافعي األحياء،  ةاإلمام مالك األحياء أو تالميذ ةه من واحد من تالميذفآخذ
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 :صلى اهلل عليو وسلَّمسنة اهلل عز وجل، قال وىي كذلك  
وهبم تُنصرون هم تُرزقون على قدم إبراىيم عليو السالم، فب)ال ختلو األرض من أربعُت رجاًل 

 فصرف العذاب عنهم(.اباً نظر إليهم تُغاثون، وإذا أراد اهلل بأىل األرض عذهبم و 
أقامهم اهلل خلدمة األحياء وىي سنة اهلل  قائمُتيف كل زمان فحكمة الدين أنو يوجد أحياء 

 ولن جتد لسنة اهلل عز وجل تبديال.
 

            حبط العمل؟ السؤال الثالث: ما الرياء الذي ي  
أنٍت إذا رأيُت الناس عملُت، عمل الذي الرياء أمٌر واضٌح يا أحباب ـ الرياء الذي ُُيبط ال

 ، فهذا الرياء الذي ُُيبط العمل.عن الناس وصرُت مبفردي تركُت العمل وإذا غبتُ 
لكن إذا  نا تارك للصالة، فهذا الرياء الذي ُُيبط العمل،س رأوين ُأصلي ومل يروين وأالناأو 

لكن يس فيها دتام اإلخالص هلل، ا لشوية ألهن يأجر يُنقص من هذا فرآين اخللق أُزيرن الصالة 
 ليس رياء ُُيبط العمل.

فهذا العمل ال يدخلو رياء اخللق أو كان يف اخلُلوة  فما ُدمُت أُدمي العمل هلل إن كان أمام
 إن شاء اهلل عز وجل.عند اهلل وىو مقبوٌل 

 
 ل عن النبي أنو مات؟و ىل يجوز أن نقالسؤال الرابع: 

لو خصوصية عند ربو  صلى اهلل عليو وسلَّمتقاء األلفاظ، فالنيب علمنا اإلسالم ُحسن انأواًل 
 موات:اء أهنم أأن ال نقول على الشهدوإذا كان اهلل عز وجل قد أمرنا يف القرآن 

آل 069) "َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ق ِتل وا ِفي َسِبيِل اهلل َأْمَوات ا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِِّهْم ي  ْرَزق ونَ "
 ن(.عمرا

 أمل يُقل:ُرزق الشهادة؟  صلى اهلل عليو وسلَّموحنن أال نعلم أن النيب 
 حىت قطعت أظهري(.)ما زالت أكلة خيِّب تعاودين 

 يعٍت مات شهيداً، فحىت إجعلو من ُزمرة الشهداء، والشهداء قال فيهم ربنا:
 البقرة(.054) "َوال تَ ق ول وا ِلَمْن ي  ْقَتل  ِفي َسِبيِل اهلل َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن ال َتْشع ر ونَ "
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ىل يصح ذلك؟ فهل نقول على الشهداء أحياء ونقول على الرسول سيد الشهداء ميت؟  
ا أحياء عند فهذا كالم ربنا عز وجل وىو الذي قال لنا: ال تقولوا على الشهداء أموات، وإمن

 رهبم يرزقون.
عز وجل ولذلك نقول: إنو  كاملة عند اهللتامة   حيٌّ حياةً  صلى اهلل عليو وسلَّمفرسول اهلل 

 .صلوات ريب وتسليماتو عليوحيٌّ يُرزق عند ربو  صلى اهلل عليو وسلَّم
 

 الخامس: ما الفرق بين علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين؟السؤال 
  اليقُت وحق اليقُت:وعُتعلم اليقُت 

علم اليقُت: علٌم يُلهم اهلل عز وجل بو العبد بعد وصولو إىل رتبة اليقُت، ورتبة اليقُت الذي 
يصل إليها كما قال كتاب اهلل: أن ربنا يفتح عُت بصَتتو ويرى ما يف األكوان من نور اهلل 

 ساري يف كل الكائنات:لا
 النعام(.75) "السََّماَواِت َواالْرِض َوِلَيك وَن ِمَن اْلم وِقِنينَ  وََكَذِلَك ن ِري ِإبْ َراِىيَم َمَلك وتَ "

 ومل يرى فنسميو علم اليقُت.إذا خصَّ اهلل ىذا الرجل بعلٍم 
 وإذا خصَّو اهلل بعلٍم وشاىد ورأى فنسميو عُت اليقُت.

وإذا وصل إىل مقاٍم أزن اهلل لو عنو بالتصرف يف ىذه الكائنات فنسميو حق اليقُت، 
 ونضرب ذلا مثاًل:

فهل منا كلنا اآلن أحٌد يُنكر وجود بيت اهلل أنا وأنت وكلنا مسعنا عن بيت اهلل احلرام، 
 ."علم اليقُت"عندنا كلنا يكون ال ـ فهنا احلرام؟ 

عُت "مكة ودخل من أبواب ادلسجد ورأى البيت احلرام فهذا امسو إىل فلو ذىب أحدنا 
 ".اليقُت

 ووضع يده عليها فهذا نسميو "حق اليقُت". الكعبة إىل  توجَّوومن 
 ادلوضوع إن شاء اهلل رب العادلُت.ىو فهذا 

 
 السادس: ماذا أفعل حتى أتخلَّص من الذنوب؟ ؤال سال
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ىو ُمطالٌب بو شيٍئ فأول إذا كان اإلنسان نفسو مصررة على ذنب ال يستطيع الفكاك منو  
  نوا لو الذنب.الذين يزير ىم ن يصحبهم، ألهنم الذي أن يُغَتر أصحابو وأصدقاءه وقرناء السوء

فإذا مل يرتدع، فُيغَتر موضع إقامتو ألن الرجل الذي حكى لنا حضرة النيب عنو أنو قتل 
ئال ينزل فقال لو: إبعد عٍت ل  تسعة وتسعُت وذىب لرجٍل عابد وقال لو: أنا قتلُت تسعة وتسعُت 

 وقتلو. ،دلائةا كمل بكغضب ربنا عليَّ وعليك، فقال لو: أُ 
 وذىب لرجل عامل عارف فقال لو: 

فاذىب لبلدة كذا فإن أىلها صاحلُت وىناك أنا أرى أن البلد اليت تعيش فيها بلدًا سوءاً، 
 ستتغَتَّ أحوالك.

جاء أجلو، فنزلت مالئكة التشريفات اجلنانية وقبل نصف ادلسافة فمشى الرجل هبذه النية، 
ألن ساعة األجل يكون   خابرات اجلهنمية ليقبضوا عليو،رجال ادل لكي يقبضوا روحو، ونزل

 كذلك، فكل واحد لو شيٌئ من إثنُت:
يأتوه ويبشروه إذا   إما مجاعة يقبضون عليو إن كان من أىل جهنَّم والعياذ باهلل، أو مجاعة

 كان من أىل اجلنة العالية.
 تائباً، ومالئكة العذاب ختلفوا مع بعضهم: أىل اجلنة مالئكة الرمحة يقولون: خرج إىل اهللإ

 مل يعمل حسنًة واحدة.إنو يقولون: أنظروا يف صحيفتو ف
أقرب كان فلما اختلفوا أنزل اهلل ملكًا ُيكم بينهم، ماذا نفعل؟ قال: نقيس األرض، فإذا  

 فيبقض روحو مالئكة الرمحة.للبلد اليت يذىب إليها 
كان أقرب للبلد اليت العذاب، و كة وإذا كان أقرب للبلد اليت خرج منها فيقبض روحو مالئ

 خرج منها، ولكن حضرة النيب ماذا قال لنعرف مدى رمحة ربنا؟
لتأخذه  رض أن امتدي ـ إمتدي شوية ناحية األرض الثانيةإىل األ)أوحى اهلل عز وجل 

 مالئكة الرمحة(.
قومًا صاحلُت فإن شاء اهلل مينعوه عن صحب اإلنسان ويصحب قومًا صاحلُت، فإذا 

 والذنب الذي يقع فيو يف كل وقٍت وحُت.عاصي ادل
يطلبوا من اهلل وأن يُلحروا  الدعاء وزُلققي الرجاء ويطلب منهم أن ايب  ذىب إىل بعض رلُ وي
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 .عليو مما جناهاهلل ن يتوب الدعاء إىل اهلل وأ 
رضية م إقامة عنو ذنبو وغفر لو وسًته وأقاموكفَّر اهلل   ،مث تصدَّق مبا يستطيعذا فعل ذلك فإ

 ن شاء اهلل.إ
 

نرجوا توضيح قول أحد الصالحين بأن كل ما تراه وتسمعو ىو رسول  السؤال السابع:
   .صلى اهلل عليو وسلَّم اهلل

سأل نفس يُ ُت، ولذلك كثٌَت من الصاحلُت وس السائلإجابات الصاحلُت تكون على قدر نف
 إلجابة اليت تسًتيح ذلا نفسو واليتا السؤال من عدد من ادلريدين وجييب كل واحد بإجابو فُيعطيو

 .يصل هبا إىل اليقُت يف قلبو
فنحن نعتقد أن الرجال أىل اإلذلام العارفُت الذين أفاض اهلل عز وجل عليهم علوم الوراثة،  

  كلهم من أين أتوا هبا؟
ن ، فمن يتكلم منهم ال يتكلم من نفسو وإمنا يُبلرغ عصلى اهلل عليو وسلَّممن رسول اهلل 

 رسول اهلل ولكن اللفظ لفظو ىو.
ال ال نقول إنو حديث وال نقول إنو  ، ولذلكىو عٍت معٌت رسول اهلل لكن اللفظ لفظوادل

دلاذا؟ ألنو قوٌل ولكننا  ،ينطق عن اذلوى وال نقول أنو لو سند، وال نقول أننا نعمل بو يف الشريعة
 .عليو وسلَّم صلى اهللإذلام من رسول اهلل نعتقد يف عامل احلقيقة أنو 

إال ومدده من سيد فما من رجٍل من العارفُت من الُقدامى أو السابقُت أو ادلعاصرين 
 األولُت واالخرين.

 ن شاء اهلل.دتام اإلعتقاد إفهذه ىي احلقيقة اليت نعرفها ونعتقدىا 
 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم                               
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