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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 

 السبت: مغاغة ػ آبا البلد 
  0401رجب  60موافق  03/4/6302السبت 

  (أسئلة متنوعة): درس الظهر
 : الرنما الرنيمبسم اهلليقول اهلل تعالى: السؤال األول: 

نْ يَ  يُ ثَبُِّت اهللُ "  الرعد(.61" )ا َوِفي االِخَرةِ الَِّذيَا َآَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ
كر ، فلم لم يذ تعودنا كما قال البعض أن الذيا آمنوا يكون معها: وعملوا الصالحات

 في ىذه اآلية وعملوا الصالحات؟
اهلل فإف ىذه اآلية تُثبت أف من قاؿ: ال إلو إال الو ىذا من رضبة اهلل عز وجل هبذه األمة، 

 قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم: وف من أىل اعبنة إف شاء اهلل،سيك فإنوولو مل يعمل عماًل صاغباً 
 )من كاف آخر كالمو ال إلو إال اهلل دخل اعبنة(.

اليت نلقى  وىي قضية أساسية يف حياتنا العصرية كبن أىل اعبماعة وأىل السنة يف عقيدتنا
 .كباً للمعاصيوإف كاف مرتأف كل من قاؿ: ال إلو إال اهلل فهو أٌخ لنا،  هلل عز وجل عليها،ا

إذا مات البد وأف ُنصلي عليو صالة اعبنازة والبد أف ندفنو يف مقابر اؼبسلمُت، ألنو 
حفظنا ػ نو بعد أف يدخل جهنم مسلم، وحىت لو كاف عليو عقاب أو لو نصيٌب من العذاب، فإ

تفسَت قوؿ يأيت يوـٌ خيرج من النار ويدخل اعبنة، وىذا ليشفع فيو الشفعاء، فػ منها أصبعُت اهلل 
 اهلل:

 اغبجر(.6) "رَُبَما يَ َودُّ الَِّذيَا َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمياَ "
: يا ليتٍت قد قلتها ولو مرًة واحدًة، يقوؿ الواحد منهمالكفار عندما يروا ىؤالء قد خرجوا 

 ألف بعد خروج ىؤالء الباقُت يُقاؿ ؽبم: 
 اعبن(.60) "َخاِلِديَا ِفيَها أََبًدا"
َها ِبُمْخَرِجياَ َومَ "  اغبجر(.44) "ا ُىْم ِمن ْ

على ال إلو إال اهلل دخل  فمن ُلطف اهلل ومن إكراـ اهلل عز وجل ؽبذه األمة أف من مات
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 اعبنة. 
سيكوف لو حساب وردبا يكوف لو نصيٌب من العذاب، ولكن جعل اهلل ؽبذا أنو صحيح 

 وىو يقوؿ: مصلى اهلل عليو وسلَّ ، فاظبع إىل اغببيب وألمثالو الشفاعات
 (.يـو القيامة )شفاعيت ألىل الكبائر من أميت

ألىل الكبائر الذين دخلوا النار، وجعل  ولكن ملوا الصاغبات،وليس للمصلُت وال للذين ع
 :صلى اهلل عليو وسلَّماهلل عز وجل لكل مؤمٍن شفاعة، واظبع إىل نصِّ األحاديث، قاؿ 

  النصِّ ػ كلهم قد استوجب النار(.ىل)الشهيد يشفع يف سبعُت من أىلو ػ وانظر إ
 مثاًل:ُحكماً، ونضرب ن  ؼبن استوجب النار فقد أخذ الشفاعة ؼب

، وحيتاج بعد ذلك إىل ؿبامي ليستأنف اغبكم أو لو قضية وصدر ؽبا قرار احملكمة واحد
ؼبن ُحكم عليو خبمس سنوات أو ُحكم عليو خبمسة يطلب عفواً لو، واحملامي ؼبن يطلب العفو  

 وعشرين سنة، وكذلك الشفاعة فيمن أخذوا أحكاـ وسينفذوىا.
بعد ف اغبالتُت فَّف األحكاـ، وعلى كلتازبُ أف ما وإعفوًا تامَّاً،  فتأيت الشفاعة فإما يأخذوا

 مات على:  ذلك يذىب إىل اعبنة ألنو أصبح من أىل اعبنة إف شاء اهلل ألنو
 لينا.فضل اهلل عز وجل عمن وىذا  ال اهلل"ال إلو إ"

من  اؼبتشددين، وىم الذين أخذوا التشددماعة اعبليها لتعرفوىا وىم وىناؾ طائفة وسُأشَت إ
على العقل وليس على  ىمر افكآراءىم وأ وا يبنوفكان  مومشوا على رأيهم ألهنفكر اػبوارج 

 النقل، وىم من ُنسميهم اؼبعتزلة.
 جهنَّم، وىم طائفة أيضاً وموجودين إف مل يُتب منها خُيلَّد يفوىؤالء عندىم مرتكيب الكبَتة 

                بأف مرتكب الكبَتة خُيلَّد يف النار. ويقولوف لطائفة اؼبتشددين ابيننا وىم 
يف جهنَّم إال أىل  أنو ال خُيلَّدالنيب العدناف قُبـز بعندنا يف نصوص القرآف وما ورد عن 

 الكفر والشرؾ والعياذ باهلل عز وجل.
واغبديث  فالبد وأف خيرج، مرًة واحدة حىت ولو مل يٌػُقل ال إلو إال اهلل إال أما أي مسلم
صلى اهلل عليو رسوؿ اهلل اؼبوجود يف البخاري ومسلم والذي فيو أف سيدنا الطويل للشفاعة 

 يسجد بُت يدي اهلل ربت عرش الرضبن حىت يُقاؿ لو: وسلَّم
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يا : إئذف يل صلى اهلل عليو وسلَّمقوؿ )يا ؿبمد إرفع رأسك وسل تُعطى واشفع ُتشفَّع ػ في 
أُناس كثَت، مث  فيذىب وخُيرجكاف يف قلبو مثقاؿ خردلٍة من اإلدياف ػ أف ُأخرج من النار من  رب 

أُناٌس   يذىب وخيرج منهمدياف، فيقوؿ: إئذف يل فيمن كاف يف قلبو مثل حبٍة من شعَتٍة من اإل
ىي ػ وىذه  قاؿ: ال إلو إال اهلل ولو مرًة واحدةفيمن ، ويرجع مرًة ُأخرى ويقوؿ: إئذف يل كثَت
 قلناىا ولو مرًة واحدة.بالندـ ويقولوف: يا ليتنا  يشعر فيها اعبماعة الكفاراليت 

ف شاء واحدة، فهذا إف من مات مسلمًا ولو بال إلو إال اهلل ولو مرًة إذف ىذه اآلية تُعرفنا أ
أحباب اهلل من ما بشفاعة الشفعاء رسوؿ اهلل وإوإما بشفاعة  ،هللااهلل سيدخل اعبنة إما بعفو 

  ال يوجد. وما الذي عملو وأين عملو   ػخوة يف اهلل عز وجل، فيدخل اعبنة وأولياء اهلل واأل
فهؤالء أىل الدرجات يف اعبنة، أما اآلخرين آمنوا وعملوا الصاغبات  فأين الذين إذف 

 .فقطفيدخلوف اعبنة 
 فهؤالء أىل الدرجات: غبات أما الذين آمنوا وعملوا الصا

وى ؼبأايف جنة ىو  ىو يف جنة اػبُلد، ومنهم من ومنهم منيف جنة عدف ىو  منفمنهم 
 ولذلك قالوا:وكٌل على حسب درجة عملو ىنا وىنا، ىم يف جنة الرضواف ومنهم ومنهم من ىو 

 لو اهلل[.ات فيها بالعمل الصاحل الذي تقبَّ ]دخوؿ اعبنة بفضل اهلل والدرج
 ن الدخوؿ أصاًل بالفضل قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:لك

نت يا رسوؿ اهلل  قاؿ: حىت أنا إال أف ل أحدكم اعبنة بعملو قالوا: حىت أ)لن يدخ
 رضبة منو وفضل(.ببرضبتو، ويف رواية: إال أف يتغمدين اهلل يتغمدين اهلل 

 
 الخضر؟كما ندث مع موسى و   سؤال: عا كيفية وصول السالك باآلداب مع المرشد

 أجاب الشيخ:
اآلداب كلها مذكورة يف قصة العبد مع موسى عليو السالـ، فمن يُرد الُرشد ينظر ماذا قاؿ 

يل العـز ىل حيتاج إىل عبٍد يتعلم منو  لنعرؼ كلنا و موسى ليأخذه من اؼبرشد، نيب وكليم ومن أُ 
 أنو:

 يوسف(.12) "َوفَ ْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ "
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فمن ظنَّ يومًا أنو استغٌت عن دائمًا من اؼبهد إىل اللحد إىل من يُعلمو،  فاإلنساف حيتاج 
 رفعهم قدراً:اهلل قاؿ ألعلم األنبياء شرفاً وأألف العلم فقد زؿَّ وضلَّ، ألف 

 طو(.004) "َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما"
 قاؿ فيو اهلل: الذيومن منا قد وصل إىل ىذا القدر ػ حاشا هلل ػ أو ؽبذا اؼببلغ من العلم 

 النساء(.000) "َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْا تَ ْعَلُم وََكاَن َفْضُل اهلل َعَلْيَك َعِظيًما"
  ومع ذلك قاؿ لو: أطلب اؼبزيد:

 طو(.004) "َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما"
 وقاؿ:ػ سافر فنُ أخذ علمو عن الكبَت، أين ىذا اؼبزيد  ن

 الكهف(.23) "َبْحَرْيِا َأْو َأْمِضَي ُنُقًباَنتَّى َأبْ ُلَغ َمْجَمَع الْ "
الوا: شبانُت سنة، فقاؿ: أظل ماشيًا حىت ولو ؼبدة شبانُت سنة واغبقب أو اغبقبة كم سنة  ق

 ألطلب العلم، ولذلك قالوا: 
 )أُطلبوا العلم ولو يف الصُت(.

 . تعاىل عنهم يسعوف إىل ذلكتبارؾ و وكاف سلفنا الصاحل رضواف اهلل 
 ؼباذا  ألنو ظبع أف أحد مصر ػ إىلاؼبنورة من اؼبدينة النيب  أصحابمن أحٌد سافر ا فعندم

ين قاؿ لو: إفلما جاءه  ظبع حديثًا لرسوؿ اهلل مل يسمعو أحٌد غَته،قد  أصحاب رسوؿ اهلل
ظبعُت أنك ظبعَت حديثًا لرسوؿ اهلل ومل يسمعو غَتؾ فأريد أف أظبعو منك، فروى لو اغبديث 

أنا جئت من أجل ىذا فقط، وأدار ركوبتو فقاؿ لو: إنزؿ، فقاؿ لو: ال لركوبة، وىو راكب ا
 وعاد.

صلى اهلل سافر خصيصا من اغبجاز إىل مصر ليسمع حديثاً واحداً من أحاديث رسوؿ اهلل 
 .عليو وسلَّم

و يرى لنفسو مكانة فيسافر لطلب العلم فهذا شيٌئ عاديٌّ فاإلنساف ال يرى لنفسو عماًل أ
       د أف ُيسافر لطلب العلم.والب مطلوب

 اهلل عز وجل علم معرفة وىذا علم اغبديث، فكيف إذا ما كاف 
 فهذا أقبع وأكثر يف الطلب وربقيق اإلرادة.
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 سيدنا موسى عندما ذىب إليو قاؿ لو: 
من العامل  علومةاؼبدب اغبديث ػ أُريد أف آخذ وىذا ىو األدب واإلستئذاف وأىل أتبعك  

بالتشهَت  ال البد أف ينفع ىل فيكوف باألدب اعبمِّ، فهل ينفع بالتجريح  أو  ارؼأو من الع
 حىت يذىب ومعو:وحىت السؤاؿ فيو ِذلَّة  يكوف باألدب اعبمِّ، فقاؿ: ىل أتبعك 

 اؼبائدة(.44) "َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنياَ "
إذا كاف  يتعلم، ولكنويشعر باػبضوع ل يف القرآف، فيذىب وأيضاً يشعر بالتواضعوىي دي 

 فماذا يتعلم نو عاملٌ ذاىباً وىو يشعر بأ
إىل سيدي عبد السالـ بن بشيش  رضي اهلل عنووعندما ذىب سيدي أبو اغبسن الشاذيل 

سُيعرفو باهلل،  ن اؼبشرؽ إىل اؼبغرب حبثًا عن العارؼ الذيم، وكاف قد قطع السفر رضي اهلل عنو
 وكما قاؿ اإلماـ أبو العزائم:

 بالصدِّ  مَّ يعرف العبد يعرف ربو فضاًل    ما يجهل العبد يُبلى ثَ ما 
ن اغبجاب، ولإىل فلن يصل إال ذلك ػ إف إستطاع ػ ولو دار حىت يف األكواف كلها 

إال بالعارؼ الرباين الذي أعطاه اهلل عز وجل ىذا األمر وراثًة قلبو قناع عن لو اغبجاب كشف يُ 
 .مصلى اهلل عليو وسلَّ عن رسوؿ اهلل 

العراؽ، حىت لقي ىناؾ الشيخ  فذىب إىل تونس وإىل مصر وإىل اغبجاز وإىل الشاـ وإىل
 .أبو الفتح الواسطي، فقاؿ لو: جئت تبحث عن الُقطب عندنا والُقطب عندكم يف بالد اؼبغرب

 وأسفل يتعبد فيها هللحجرة صغَتة فوؽ اعببل يسكن يف قمة اعببل ويصنع لو  هفوجدفرجع 
ليو فقاؿ لو: إنزؿ إغتسل فنزؿ ليستحم مث صعد إليو فقاؿ لو: إنزؿ ماء، فذىب إاعببل عُت 

 .د إليو ثانية، فنزؿ فاغتسل وصعفاغتسل
 :في ىذا السياق وىنا تعليمة خفيفة أريد أن أذكرىا ألخواننا

 من سباـ األدب:أف علمونا الكراـ الصاغبُت 
ذا كاف مع األحباب أو يف منزؿ أحد إذا كاف الواحد منا مسافرًا فليس عليو ُغسل صبعة إ

، فلماذا أغتسل  إال إذا كاف ىناؾ ضرورة ُقصوى، فتجد أكثر من واحد ينتظر خروج األحباب
 األخ من اغبماـ، فلماذا تستغرؽ ساعة يف اغبماـ  
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فأنا أحيانًا يف رحلة الصعيد آخذ العشرة أياـ بدوف استحماـ حىت أعود إىل بييت فأستحم،  
 وال حىت أُغَت مالبسي، ؼباذا  ألهنم علمونا ذلك.ف كيف تكوف رحلة الصعيد، وأنتم تعلمو 

مع األحباب ننادي عليهم ونذىب للمسجد لنقضي حاجتنا فيو، وكاف أحيانًا يف السهرة 
 قل على صاحب البيت.الوضوء وال نُ  قبددو 

    وأضرب مثاًل: فهذه آداب البد منها لألحباب،
كث ساعة ديدخل و يفأحدىم بيت بو ضباـ أو إثنُت، يف  بعض األحباب موجودذبد 

فاغبماـ  ؼباذا يف كل يـو صبعة تغتسل يف الصباح يف ىذا اؼبكاف جاء إىل اؼبعادي  وأفلماذا  
 اليستحم، وؼباذا يستحم  ضغط وعنده ضباـ كبَت و عليو 

اف جئُت يف مكنا فأنُدخل اؼبوضوع يف بعضو لتكوف األمور واضحة بالنسبىة لألحباب، 
ستخدمو دبا يلغَتي ل أستخدـ ىذا اؼبكاف حبسب اإلحتياج ألُفسح اؼبكافخاص باألحباب ف

 يناسب الوقت.
 كبَت.  كفي لعددٍ يوعندي اؼبسجد واؼبسجد واسع وس

 .إنتهت النصيحة
أنو  : تفكرت وتدبرت فعلمتُ وبعدىا يقوؿفنزؿ سيدي أبو اغبسن واغتسل للمرة الثالثة، ػ 
قد حصَّلتها ومل أظبعها  فأصعد لو وليس معي علوـٌ العلـو اليت يفَّ،  أغسل قليب منأف يريد 

  سابقاً.
  قاؿ: ففعلُت ذلك وىذا ىو اعبهاد.

فأنت معك لوٌح مكتوٌب وربملو أمامك فكيف تقدمو للشيخ  وماذا يكتب لك فيو 
أف نت تريد كذلك  وأأليس   فيجب مسحو أواًل فبا كاف فيو، يوعل ولكي يكتب الشيخالشيخ  

السابقة وال ُتصِّر عليها ات مو اؼبعليكتبوا لك على ألواح قلبك فماذا تفعل  سبسح كل ما فيو من 
ى نفسك واؼبعلومات الربانية فبا جيعلك تتزكَّ  وال ربرص عليها ليضعوا لك فيها من الُعلـو اإلؽبية

 إىل طلب الُرشد وليس طلب العلم: ويصفى قلبك وترقى
ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا َىْل َأتَِّبُعَك َعَلى"  الكهف(.22) "َأْن تُ َعلَِّمِا ِممَّ

وتقوى بصَتتو  قلبو ويصفأف اإلنساف  وعلم اغبقائق حيتاج من يعٍت علم اغبقائق،والرشد 
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 وتزكَّو نفسو ليقبل ىذه اغبقائق اإلؽبية. 
ة عند العلـو الشرعي يقففيسمع بآذاف القلب، فالعقل والعقل ال جيعلو عقااًل ؼبا يسمعو 

ا يف موازين العقل فسأظل كما أنا أو لكن العلـو الوىبية لو وضعتهػ ماشي ػ والعلـو الدنيوية 
 أرجع إىل ػبلق:

 لفؤاد إلى الفؤاد خطابياأما القلوب إلى القلوب شرابي      وما 
 اب       تُعطى لمطلوٍب ما الوىظرتي                      طيفة نوما اللطيفة للِّ 

 فقاؿ: و باغبقيقةخاطبوالشيخ 
ًرا إنك لن   :َتْصِبُ َعَلى َما ملَْ ربُِْط ِبِو ُخبػْ

ًرا قَالَ " ًرا (21) ِإنََّك َلْا َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ  (24) "وََكْيَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم ُتِحْط ِبِو ُخب ْ
 )الكهف(.

 ـز وقاؿ:فأخذ بالع يل العـزو لكنو من أُ 
 الكهف(.26) "َصاِبًرا َوال َأْعِصي َلَك َأْمًرا َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اهللُ "

 :رضي اهلل عنوك قاؿ إمامنا أبو العزائم لؼبن  للعبد القائم  ولذػ ؼباذا  للتسليم الكلي 
 النعيم[. فاز بكماؿ]من فاز بالتسليم 
جالس أىل التشريع فيسأؿ ما  واإلنساف ما شاء إف جالس العلماء أيف البداية: يسأؿ 

 بعد التسليم:لكن  يشاء
 الكهف(.13) "فَِإِن ات َّبَ ْعَتِني َفال َتْسأَْلِني َعْا َشْيٍء َنتَّى ُأْنِدَث َلَك ِمْنُو ِذْكًرا"

عن طريق بُعد اؼبشرقُت فاليزاؿ بعيداً  النفس حيَّة و حيَّة مادامتسُ فلو سأؿ ىنا فال تزاؿ نف
 الصاغبُت رضواف اهلل عليهم أصبعُت.

  كيف كتابػ وليس كلها ػ  قصة موسى وقد أحملنا إىل بعضها يف فاآلداب كلها موجودة
، وكتاب أبواب القرب، والكتاب موجود "موسى والعبد الصاحل" مع موسى ػ أسرار العبد

  كاملة. وموجودة يف اؼبنهج الصويف
البد أف يدخل الورشة،  ولكن، وليس كالـٌ يُقاؿ، ولكن اآلداب ربتاج إىل دخوؿ الورشة

وليس كالماً ، اؼبناسبالوقت يف  اؼبناسبباألدب يُلهمو اهلل عز وجل و عرؼ و ورشة فإذا دخل ال
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 انتهى اؼبوضوع  ىل و ػ حيفظو أو كالماً يسمعو  
يف  ، ومثلها اآلداب اؼبوجودة مع صحابة النيب العدناف فهذه اآلداب اؼبوجودة يف القرآف

 كوف عُت اؼبريد عليهاين فتعاصر واؼبَتة العطرة، ومثلها اآلداب الواردة عن الصاغبُت سكتب ال
   .  على الدواـ

 بعد ذلك ذوقي:يف الطلب واألدب 
  .ولذلك كنُت أحرص على األدبتلقى باألذواؽ من اهلل عز وجل، فيُ 

أقرأىا قبل أف قبل أف أعرؼ ىذه اآلداب فأجدين أمشي عليها ب ادقرأ عن اآلفكنُت عندما أ
 يف الكتب.

فكاف اهلل عز وجل يُلهمٍت بواجب الوقت ؽبذه األدب،  لىؼباذا  ألنٍت كنُت حريصًا ع
 اآلداب، وكاف اإلماـ أبو العزائم يقوؿ:  

 كالمو[.  ]اؼبريد الصادؽ يفهم إشارة اؼبرشد قبل
فهذا  فمن يُرد اإلنتظار حىت يسمع من اؼبرشد يكوف قد عرؼ مراد اؼبرشد،ف يتكلم قبل أ

فكنُت  ومن النظر إىل وجهو من النظر إىل عينية رشدكنا نُدرؾ ما يريده اؼبغَت ؾباىد، ولكنا  
  أعرؼ ماذا يريد.

فكنُت أقوؿ: يا أعرؼ ماذا يريد، عندما أنظر يف وجهو كاف تعاملي مع الشيخ، وىذا  
ىو من النظر إىل وجهو، لكن أنتظر حىت يتكلم  وا كذا وافعلوا كذا ػ من أين ذلك إخواين إعمل

 مصيبة.  فهذه
 كالمو.  فهم إشارة اؼبرشد قبلياؼبريد الصادؽ ف

 
 كان يقول: ما معنى قول أند الصالحيا   سؤال آخر:

عا عبده وىو عنو  عني فاعفو عني فإن اهلل قد يعفُ  وإن لم ترضَ عني  رضِ اللهم ا]
 .[غير راض

 اللهم ارض عٍت فإف مل ترَض عٍت فاعُف عٍت: ىذه واضحة:
ال وكل ما جيريو عليو مواله فضا عن اهلل، العبد الر ىذا رزؽ اهلل إذا رضي اهلل عن العبد 
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 يدخل يف قوؿ اهلل: ف، وال يتأفف من شيٍئ فعلو مواله من قضاء قضاه مواله يتضـر 
ُهْم َوَرُضوا َعْنوُ "  اجملادلة(.66" )َرِضَي اهلل َعن ْ

 .فوؽ اعبناف فيكوف من أىل مقاـ الرضواف وىو اؼبقاـ األعلى
جائز غَته، و  أف يسهووجائز يضجر أف فف وجائز يتأأف فجائز فإذا مل يصل إىل ذلك 

عنو يف ىذه اإلساءة  يعفُ فيطلب من اهلل عز وجل أف وىذا ليس من األدب يف حضرة الربوبية 
 اليت ال تليق يف التعامل مع الذات العلية.

 
 سؤال:
سك ػ النفس ػ قبل السماع ُتشرؽ عليك أنوار الكالـ، لكن من يرد أف ُتشرؽ عليو زؾِّ نف

 فهذا شيئ، وىذا شيُئ آخر:فهذا حيتاج إىل تطهَت القلب، نوار صاحب الكالـ أ
 نوار الكالمك قبل السماع        ُتشرق عليك أزكِّ نفس

 وىذه أيضاً كنا نعملها يف البدايات وىي تزكية النفس دبخالفة مطالب النفس:
 َح فاتِّهمَ          وخالف النفس والشيطان واعصهما      فإن ىما محضَّاك الُنص

ن ؿبادثة ناـ، واإلقالؿ من الطعاـ، واإلقالؿ موىو اإلقالؿ من الكالـ واإلقالؿ من اؼب
 فهذه ىي التزكية.األناـ، 

  :فاإلقالؿ من الطعاـ
  واإلثنُت واػبميس لُيزكِّي نفسو.يصـو األياـ البيض  أفوىو 

 اؼبناـ جيب أف يدخل يف قوؿ اهلل عز وجل:و 
  الذاريات(.01) "َا اللَّْيِل َما يَ ْهَجُعونَ َكانُوا َقِليال مِ "

  أيضاً  وماذا يفعل
 الذاريات(.04) "َوبِاالْسَحاِر ُىْم َيْستَ ْغِفُرونَ "

إذا كاف يريد مقامًا ؿبموداً، عسى  بُت يدي اهلل وف لو نصيٌب من أألسحار يقـو فيهافيك
لم مع األناـ بفضوؿ الكالـ، أف تكوف مع صاحب اؼبقاـ احملمود، وخيتمو باإلستغفار، وال يتك

 ألنو مشغوٌؿ باهلل ويريد أف يكوف كالمو مع مواله:
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 )أنا جليس الذاكرين(. 
 فهل يًتؾ ؾبالسة مواله وجيالس الغافلُت عن اهلل جل يف عاله  

 أنا أريد أف أدخل يف القـو الذين:من يُرد مصلحة يُنهيها بسرعة النو مش فاضي، 
 النور(.01")َوال بَ ْيٌع َعْا ِذْكِر اهللال تُ ْلِهيِهْم ِتَجارٌَة "

 فهذا جهاد النفس.
إذا فعل ذلك كانت اعبوارح اجملًتحة ربت سيطرتو، فال تنظر العُت إىل ؿبرمات وال تسمع 

رضي الرضبن، فهنا تكوف قد يُ  اوال ينطق اللساف إال دب األُذف إىل كلمات هنت عنها التشريعات،
 زكت النفس.
  كالـ الصاغبُت والعارفُت.  خُيص  الكالـ فكل كالـ يكوف معو نوٌر  اإلنسافيسمع فعندما 

فعندما ُيشرؽ النور على القلب والكالـ  ومنو إىل أُذف القلػب، ور للقلب والكالـ لألذففالن
بعونو على العمل بو وتطبيقو، فيدخل يف قوؿ على األُذف فينفعل بو اؼبرء فُيعينو اهلل عز وجل 

 اهلل:
، وىي ِقلَّة قليلو يف الطالبُت، لكن األغلبية يسمع اليـو واألمس وأوؿ أمس ظبعنا وأطعنا

فُيعرض عن كل ما ظبعو وينفذ  : ظبعنا وعصينا، عند التنفيذ النفس تُعطيو أمراً يقوؿ وعند التنفيذ
 مرت بو النفس.ما أُ 

 فيدخل يف حضرة الُبعد:
 ىود(.44) "َوِقيَل بُ ْعًدا ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمياَ "

والعياذ باهلل، ألنو ظلم نفسو وأقاـ على نفسو اغُبجة ومل يعمل بالنصيحة اليت استمع إليها 
 رضواف اهلل تبارؾ وتعاىل عليهم أصبعُت.من الصاغبُت والعارفُت 

فهذه تزكية النفس، وكنا دائمًا يف البداية عندما يريد الواحد أف حيضر ؾبالس كهذه فيعمل 
 ؼبا ذكرناه، وأحضر فلم يكن أيامها قد اخًتعوا التسجيلالنفس عمل ُخطة لتجهيز حسابو على 

  تسجيل وال اسطوانات.شرائط ومل تظهر بعد 
يف الدرس بعد أف أعود أعيد الذي أظبعو جُيهِّز نفسو فكاف الكالـ وكاف الواحد ليقـو الليل 

طريقة وبنفس الكلمات وبنفس حىت ال الكالـ على األحباب بنفس التفصيل وبنفس األلفاظ
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 .ؼباذا  ألف الواحد زكَّى نفس قبل السماع والًتتيب، 
 بًتؾ فضوؿ الكالـ ػ يعٍت الكالـ الذي ليس فيو فائدة، فتزكية النفس قبل السماع تكوف

فضوؿ اؼبناـ، فال أناـ على أتناوؿ ما حيتاجو اعبسم فقط، وترؾ أف ىو  وترؾ فضوؿ الطعاـ
 ، ، وترؾ أو بعد أالسرير فًتة حىت يأتيٍت النـو ف أستيقظ أستمر على السرير فًتة حىت أقـو

 ع األناـ.ادثات غَت الضرورية مع صبياحمل
سمع فسي فينفع معو التعليم، اً فمن ديشي على ىذا النهج فيكوف حكيماً، وما داـ حكيم

 على طاعة اهلل ويدخل يف قوؿ اهلل: ويُرفع ويكوف الكالـ لو عوناً 
 األنفاؿ(.64" )ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ  اْسَتِجيُبوا هلل َوِللرَُّسولِ "

نوار اليت سبقت الكالـ من قلوب العارفُت والصلحُت، قاؿ باأل وكيف تتم اإلستجابة 
 سيدي إبن عطاء اهلل السكندري رضي اهلل عنو:

 ]كل كالـ خيرج وعليو كسوة من نور القلب الذي خرج منو[.
ؼباذا كاف أصحاب رسوؿ اهلل عندما   يها اؼبعوِّؿ،فهذه الكسوة من نور القلب ىي اليت عل

  نا نرى اؼبالئكة عيانا يف اجمللس كنا كأنكانوا جيلسوف معو يقولوف:  
وال اؽبمـو وكأهنم ـبدرين وُمغيبُت عن الدنيا، فلماذا وما يشعروف بالدنيا وال اؼبشاكل ال

 سبب ىذا اغبضور  
األطوار فجعلتهم عليهم يف ىذه  دارتمن قلب النيب اؼبختار و فيضت أُ لألنوار اليت 

 سكارى حيارى يف شهوٍد ويف ذكر.
 

 سؤال عا كيفية تطهير القلب؟
اهلل كلو   وعل اإلنساف شيئًا يشغلو عن اهلل ويكوف ىذا همو، همأف ال جيتطهَت القلب يعٍت 

 ا اهلل.ورضا اهلل والتأسي حببيب اهلل ومصطفاه، وكل ما يف الدنيا يتخذه وسائل للوصوؿ إىل رض
آفة األحباب وغَتىم أهنم ازبذوىا غايات، ما غايتو  أف يكوف معو مبلغ كذا من اؼباؿ، 
فيبٍت عمارة شكلها كذا، أو يشًتي سيارة شكلها كذا، فالغاية مسيطرة عليو، لكننا جعلناىا  

 لرضا اهلل جل يف ُعاله.كلها وسائل توصِّل 
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 عز وجل طرفة عٍُت وال أقَّل. اهللفال تشغلنا الوسائل وال اؼبسائل عن حضرة  
بالكلية من اإلنشغاؿ بغَت اهلل وىي نساف يف ىذا اجملاؿ فهذه طهارة القلب إلفإذا جاىد ا

 اليت يقوؿ فيها اإلماـ أبو العزائم رضي اهلل عنو:
 ال تُعلِّق بالقلب غير إلٍو      قد تجلَّى في العالميا ُعاله

 فالطهارة ىنا جزئية وليست كلية. إذا تعلق شيٌئ وانشغلت بو داخل القلب
فيو فيكوف القلب ، صرؼ ةدنيوي ىذه األشياء اليت تعلق هبا القلب والعياذ باهلل تكانوإذا  

 صلى اهلل عليو وسلَّم: وللقو رائحة نتنة يشمها الصاغبوف والعارفوف، 
 )الدنيا جيفٌة قذره(.

الصاغبُت ال ُيصلي يف  ويشمها ىؤالء اعبماعة، وكاف بعض فأين ىذه اعبيفة  بالداخل
 اؼبسجد، فجاءه بعض الناس وقالوا لو: مل ال تصلي معنا يف اؼبسجد  

فلم يستطع أف يدخل، فقالوا لو: ؼباذا  فأخذوه معهم إىل اؼبسجد فمجرد دخولو اؼبسجد 
 سبنعٍت من الدخوؿ.فهي اؼبصلُت قاؿ: من شدة ننت رائحة 

 ا فيها  الدنيا، وىذا قوؿ اغبديث:القلوب منتنة، وماذف للصالة ولكن ىم ذاىبو 
 )الدنيا جيفٌة قذرة(.

  .والقلب ؼبن  هلل
   ىل والعياؿوالدنيا واألمواؿ والوظائف واأل

 الوصوؿ إىل مراد اهلل، ولذلك قاؿ اهلل: تعُت اإلنساف علىكلها وسائل 
  "مْ يَا َأي َُّها الَِّذيَا َآَمُنوا ال تُ ْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوال َأْوالدُكُ "

 عن ماذا 
  "َعْا ِذْكِر اهلل"

 ، ومن يعمل ىذا وىو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم
 اؼبنافقوف(.6) "َوَمْا يَ ْفَعْل َذِلَك فَُأوَلِئَك ُىُم اْلَخاِسُرونَ "

عن سيدنا رسوؿ اهلل وعن طريق اهلل، فهذا خيوف الذي انشغل باألىل أو باؼباؿ أو بالعياؿ 
   .يعينوين على طاعة اهلل د خسر الدنيا والعياذ باهلل، وماذا عن ىؤالء اهلل، فهذا ق
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ما اؼبانع  فأنت عندما يف أعلى مقاـ ػ أنا أريد أف أسعدىم يف الدنيا وأجعلهم يف الدنيا  
ا حدث مع الصاغبُت كمفبا تريد  فضل كما تريد وأحسن وأتشتغل باهلل فيتوالَّىم اهلل وجيعلهم  

 من عباد اهلل.
على قلوهبم  ىل تستطيع ذلك   ك ستنشغل هبم فماذا تصنع ؽبم  ىل لك ىيمنةلكن
 رتو أف يُغَتىم ويديرىم من ىو  دالذي بق

 دائمًا وأبدًا يف حاؿٍ من ألطافو اػبفية ما جيعلهم  الذي يُهيمن على القلوب ويضع فيها
 وحاٍؿ سعيٍد يـو لقاء عالَـّ الغيوب عز وجل.راضية يف الدنيا 
وأرضاه يذكر منن اهلل عز وجل عليو يف كتاب  ف الشيخ الشعراين رضي اهلل عنو ولذلك كا

يت منَّ لا األحواؿواؼبنن يعٍت ػ  كبَت عظيم حوايل أكثر من طبس مائة صفحة اظبو "اؼبنن الُكِبى"
 اهلل هبا عليو ػ فيقوؿ:

لد فتوىل اهلل عز ومل أشتغل باألىل وال بالو باهلل ين شغلُت نفسي ومن صبلة منن اهلل عليَّ أ]
ؼبا يروف فيهم من قبابة وفصاحة وبالغة وعلٌو حويل  نْ وجل زماـ أوالدي حىت كاف حيُسدىم مَ 

 يف الدنيا وسبُسك باإلدياف وطاعة للرضبن عز وجل[.
يف حضرة اهلل ويف حضرة رسوؿ    ىو مع اهلل واهلل يتوالىم ألنومن الذي توىلَّ ىذا اؼبوضوع

 لَّم.اهلل صلى اهلل عليو وس
 

تشرفنا في العام الماضي في شهر رمضان بحضور فضيلة موالنا في العشر سؤال: 
 اإلعتكاف في العشر األواخر ما شهر رمضان؟و  األواخر 

 فهل فضيلتك ستشرفنا في ىذا العام إن شاء اهلل؟
ليس لو عمٌل ولكنو ؼبن  اإلعتكاؼ يف العشر األواخر ىي سنة عن سيدنا رسوؿ اهلل

فمن يًتؾ العمل ليعتكف فيكوف  ستغٍت عنو ػ يعٍت العمل نفسو ال يستغٍت عنو ػ ضروري ال ي
 الدين يف شيئ. منكاعبماعة اؼبتنطعُت وىذا ليس 
حاجة لو، يف غَت لإلنساف الذي وقتو يأذف لو ومصاريف البيت ففي البداية اإلعتكاؼ 

 ُموفر ألوالده مصاغبهم الضرورية. يعٍت
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عنها ليعتكف هلل، واإلعتكاؼ الذي عملو لنا إخواننا أىل مصاغبهم اليت ال غٌت ؽبم ف 
إىل مطلع الفجر أو جزء من الليلة إذا   ااؼبكاف وأىل احملافظة أنت فبكن تعتكف يف الليلة نفسه

 عمل يف النهار حىت ال يتأثر ىذا العمل.عندؾ كاف 
أخذ راحتك يف وتتًتؾ اجملاؿ إلخوانك الضيوؼ يف اؼبكاف فتبيت يف بيتك يف الصباح، لأو 

عد ؽبذا األمر.
ُ
 بيتك وتأيت للمكاف اؼب

نفسو فيحتاج إىل إعداد اإلنساف إال بطاعة اهلل،  يشغل اإلنساف وقتوىو أف الواإلعتكاؼ 
، وإذا كاف حيافظ على الصالة يف مواعيدىا وصالة التهجد وتالوة كتاب اهلل عز وجلف أل

 ي يكوف قد قطع الوقت يف طاعة اهلل عز وجل.لكماتيسَّر فبا يسمعو أو يقرأه من دروس العلم 
والعمل ال حيتاجو  فيكوف عنده وقتٌ ػ اآلتُت من اػبارج كما ذكرنا ػ فيحتاج من اؼبهاجرين 

 فال يًتؾ العمل ويقوؿ ؽبم:  فيو
قد ىيأ  وتصرفوا، فيكوف قد أساء للدين اغبنيف، ويكوف قبل سفره عتكاؼسفر لإلأنا يف 

إليو إىل يـو العيد، فال يقوؿ ؽبم: تصريف ياست وىايت اللي إنيت عاوزاه،  ألوالده كل ما حيتاجوف
 أماؿ إنت شغلتك إيو  
فقاؿ ؽبا: أنيت عليك ما  دة فاطمة وسيدنا على،قسَّم العمل بُت السيسيدنا رسوؿ اهلل 

: وأبداخل البيت، وقاؿ ل  ذا التقسيم النبوي.ىنت عليك ما خبارج البيت، و عليِّ
معك لتختار فال زوجتك رجية كلها على من  عليك أنت، فإذا خرجت اغباجات اػبا
 ئوؿ األوؿ واألخَت يف ذلك.سمشكلة ولكنك اؼب

بدياًل فال يًتؾ  ٍت يصلي بالناس القياـ وليس لوعمٌل دعويٌّ يف مكانو، يع وإذا كاف ل
ويًتؾ الناس حىت ال ترؾ ثغر من ثغور اإلسالـ بدوف من يقـو بأداء ىذه الشعائر فيها،  مكانو

وربدث خالفات ويكوف ىو السبب يف فأحدىم يعرؼ القراءة واآلخر ال يعرؼ يف ىرج ومرج 
 ذلك.

 وىذا بالنسبة للمهاجرين.
ويعمل كما عملنا من قبل كتاب صغَت ضرورية من مالبس وخالفو الشياء األحُيضر كذلك و 

عدـ العدوى من فيكوف معو فوطة يضعها ربت رأسو عند نومو ليضمن عن آداب السفر 
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فقط،  إال لوفبنوع إستخداـ الفوطة الشرع كالصحة وينشِّف فيها، و ة اليت يناـ عليها، اؼبخدَّ  
 اإلسالـ يا أحباب.من وىذا 

حياوؿ قدر اإلستطاعة أف خُيفف ألف اؼبكاف زحاـ، فَُتكِّز على دورات مياه اؼبسجد ربت، 
كاف ألصحاب الضرورات أو أصحاب يًتؾ اؼبل ر فوؽ فينزؿ بعد ُشرب الشاي ربتفإذا أفط
  .األعذار

إىل ترؾ الدورة  فنحتاجبعض السيدات ربضر فليس ؽبن دورات مياه، ىناؾ أو إذا كاف 
ليتوضأف فيها، وبعد صالة الًتوايح أيضًا نًتكها ؽبن ليقضُت حاجاهتن قبل العشاء ليا للحرمي العُ 

 ربت. من دورات اؼبياه فيها، وكبن عندنا متسَّعٌ 
فال يعتمد على اؼبصاحف حُيضر معو مصحفًا ليضع العالمة اليت يقف عندىا، ك كذل

ؼباذا  لو دخلت اؼبسجد اغبراـ داء الُعمرة آخذ مصحفي معي، دائمًا عند أاؼبوجودة، فأنا 
حىت  وقرأت يف مصحف وعلَّمت بعالمة، وذىبت للمنزؿ وقرأت يف اؼبصحف وعلَّمت بعالمة

 ف شاء اهلل رب العاؼبُت.كما ينبغي إديشي اإلنساف  حىت  ال أتوه
فال ربملو ؾبموعة ليناؿ األجر والثواب، نفقتو لنفسو وبالنسبة للسفر فكل واحد يدفع 

، ويكوف قد أساء إىل اآلداب اليت ينبغي فيحـر نفسو من األجر والثواب األجرةلو  ويدفعوف
.  عليها القـو

ين أكوف معهم، وىذه النفقات تكوف فإذا مل تكن معو النفقات، فأجلس يف بييت وأنوي أ
فال أقوؿ ؽبا: ماذا معك من مصروؼ البيت  فتقوؿ: معي طبسُت زائدة عن حاجة البيت، 

 فأقوؿ ؽبا: ىاتيهم وأتركها بال مصروؼ ػ فهذا ال يصِّح على اإلطالؽ. اً جنيه
إلخواننا أصحاب اؼبزاج وكذلك يف العشر األواخر من شهر رمضاف تكوف فرصة 

أف يأخذ أجازة من ىذا الكيف لكي نكوف عند النـو معاً ، ورمضاف من البداية جيب والكيوؼ
  .فأنت تعكتفال نشم رائحة الدخاف من فالف وال نتأذَّى من رائحة فالف، 

 .[ف خيرج منو النارالذي خيرج منو النور فال يصِّح أ فالفم]و
 بيتك: وىو الدخاف، فإذا مل تستطع أف ذباىد ىذه اعبزئية فاجلس يف

 ]إذا بُليتم فاستًتوا[.
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ىنا يكوف قد زبلَّص من  ين إذا جاء منهم أحدُ ذال ألننا نريد أصحاب العزائم الرشيدة 
 العادة ألهنم قالوا: 

 ]لن زُبرؽ لك العوائد إال إذ خرقَت من نفسك العوائد[.
ت، البد أف تتخلَّص من العادات حىت خيرؽ لك اهلل العادات وتكوف من أصحاب الكراما

ال  وللكيف الذي ُيسيطر عليو، فُيدخن سجائر فيكوف عبدًا للسيجارة ألن واإلنساف عبدٌ 
يكوف عبدًا للمضغة، أو يُدخن شيشة فيكوف عبداً غ ديضالذي و يستطيع اإلستغناء عنها، 

 غَت قادر عن اإلستغناء عنها.، ألنو للشيشة
 ت أي  نصيب[.]أبناء اآلخرة وأبناء اغببيب ليس ؽبم يف كل ىذه احملرما

ى جسمو ويغسل أسنانو عل اً عطر  ائمًا حىت عند قراءة القرآف أف يضعألهنم يريدوف د
طرؽ قراءة القرآف فيها رائحة طيبة وجسمو وؾبلسو يكوف فيو رائحة طيبة، كوف دبعجوف لكي ت

 فيحرص على الطيب يف كل أموره.
مهما كاف ال ُيكلِّف أحدًا يف اعتباره أف أيضًا فيأخذ  :ىذا بالنسبة للسادة الضيوؼو 

عرضو شيئًا قلياًل أو كثَتاً، فال يقوؿ: يا فالف خذ ىات يل ىذا الدواء أو يا فالف أريد أف 
 فلماذا   اؾ ػمع خلي فلوسكفيقوؿ لو: سأحجز لك و  أحجز تذكرة،

حىت أحدًا من األحباب  هل كلَّفتُ ف أليس لكم فينا ُأسوة يا إخوانا ػ فأنا ُأسافر شرقًا غرباً 
بأسبوع  حىت اإلحتياطي قبل الرحلة، فأمكث قبل الرحلةمعي علبة دواء  آخذ دوائي كاماًل ب

 ُأجهز الشنطة أنا وزوجيت حىت ال أحتاج لشيئ ؼباذا  علمونا ذلك.
  لكن يا فالف ىات يل ىذا الدواء أو إحجز يل يا فالف ىذه التذكرة، ؼباذا 

 حىت يكوف أجري على اهلل: احة اآلف،أحجز لنفسي عند السفر ذىاب وإياب وىي مت
 ىود(.66) "ِإْن َأْجِرَي ِإال َعَلى اهللِ "

نفسهم برنامج استضافة ألحباهبم ومن حيبوف أف يدعوه، فمن كانت ليلتو األنصار يعملوا أل
 فال يفرض أحٌد نفسو ألف اغببيب قاؿ:فلو أف يدعو من يريد، 
 )إذا ُدعيتم فلب وا(.

فهذه ىي اؼبشكلة بُت من ُدعي فليجب، فال أذىب إال إذا  و  فلماذا يفرض أحٌد نفس
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 كنُت مدعو. 
فال مانع، أفطر يف بييت وأحضر معهم بعد اإلفطار العشاء فلو أريد مشاركة األحباب 

 يعٍت كمثاؿ: ر معهم فال مشكلة ألف اإلفطار حيتاج للنظاـ،وأتسحَّ  والليلة إىل مطلع الفجر
فال سبعُت،  13عُت فال أُفاجأ أف اغبضور أرب 43دد أنا داعي اليـو لإلفطار على ع

فبمجرد خروجنا من  61ليلة العاـ اؼباضي يف أستطيع التصرؼ بعد اؼبغرب، وىذا حدث يف 
نا من صبلتهم مل قبد إفطاراً ألف العدد  وأصالة اؼبغرب وجدنا أف الفوج إمتأل بكثَت من األحباب 

 م. نفسهأمن تلقاء  واجاءو كاف كبَتاً 
ذف إذا كنت تريد أف تدعو معك أحد فاستئ ومعو الداعي الذي يريده، ال ػ ـ من البلدقاد

 ، وتعرفو كم ُأحضر معي  سبعة أو شبانية  من صاحب اؼبائدة
ال تدعو أحدًا إال إذا إستأذنت من صاحب ف تعمل حسابك،مائدتك يف يـو الفأنت 

، فهل يصِّح وأنا قادـ أف أدعو طبسة اغباج ضبد بارؾ اهلل فيوالطعاـ، فنحن اليـو عند أخينا 
 .من البداية البد من استئذانوعشر رجاًل دوف أف أستأذف الرجل  

بعد إذنك سأدعوا عشرة أفراد فالف وفالف وفالف فهل عملت حسابك على  وأقوؿ لو:
 فالشرع كذلك والدين كذلك.ذلك، أـ ال  

، ألننا ننفذ ىدي سيد األولُت لدعوةقبل ا أستأذف أوالً ػ  فال أقوؿ لو ذلك بعد دعوهتم، ال
 واآلخرين صلى اهلل عليو وسلَّم.

يفطر مع الشيخ، فال مانع أف أحضر، والبلد مألى واحد دعتو نفسو ليحضر اليـو 
 باؼبطاعم أفطر مث أحضر مع الشيخ.

فأنا كنُت أُدعى إىل ؿباضرات يف اؼبنصورة يف شهر رمضاف وىناؾ مساجد كثَتة، وكاف 
  لإلفطار، فماذا كنت أفعل  اس ال يدعوفالنبعض ىؤالء 

فطر وأشرب كوب أكنُت آخذ إفطاري معي وُأصلي يف مكاف قريب وأجلس على مقهى 
سالـ، الشاي مث أذبِّو إىل اؼبسجد، فهل أذىب إليهم وأقوؿ ؽبم أفطروين  ال يصِّح فأين ِعزِّة اإل

 أكوف قد لبيَّت الدعوة ألهنم نسوا دعوتنا لإلفطار.و 
، فنحن ال نذىب إال بناًء ليهم أصبعُتعتعاىل اهلل  وافرضا ما علمو لنا مشاخينا الكراـ فهذ
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  .عن دعوة: إذا ُدعيتم فلب وا 
ىل اؼبكاف ألهنم معروفُت، على أساس أف صاحب اؼبائدة الذي كبن عنده وىذا بالنسبة أل

إلفطار فال يُفطر أحٌد يسًتىا ساعة االيـو يعرؼ عدد ضيوفو كم، فُيجهِّز ؽبذا العدد فربنا 
 واآلخر ال يُفطر.

يشارؾ لف ةشاركاؼبرد ننا األئمة ومن يُ اىذه أبرز األمور اليت سنراعيها فنقسِّم األياـ مع إخو 
ألف ما ُأخذ بسيف  اً إخواننا ُسحتأف ُنطعم ، وكبن ال نريد دبحض إرادتو فال إكراه يف الدين

فيا ىناه ويا  وال يف الزيارات، فمن يدفع بإرادتوفال نرضاه ال يف رمضاف  اً،اغبياء يكوف ُسحت
 نو ال إكراه يف الدين.فال أقوؿ لو: يا فالف عليك مائة جنيو، ال ػ ألىناه على ما يؤتيو مواله، 

وكذلك يف البالد من أراد أف يشارؾ يف يـو فال مانع، وال مانع أف يأيت معو بعض النساء 
، ليهاععلينا وُنسلِّم سلِّم ة الًتاويح صباعة ونراىا وتُ ا صالؼبن تريد أف ُتصلي معن الُفضليات

  ن.ويفطرف معنا ألنو يومه
 مكاف دورات اؼبياه، ويكوف ىذا يف يومهم.ويصلُت معنا ونوفر ؽبن 

فيكوف  أو يكملن الليلة مع اهلل فال مانع ف يُعدف بعد صالة الًتاويح فال مانع أردف أفإذا 
 ومنظمة كما ينبغي إف شاء اهلل رب العاؼبُت.قة ذلك يف يومهن فتكوف األمور منسَّ 

بح رجاًل أي الولد الذي أصوكذلك يف البالد اليت ربضر ال حيضر معنا إال األوالد البالغُت 
  .اآلداب عرؼأو القريب من البلوغ ألنو 
ة ألهنا ليلة كبَت ال يصـو وال ُيصلي فلماذا نتعبو ونعذبو يف ىذه الليلة   لكن الصبية الصغار

ن الشاب كهؤالء األوالد فال مانع ، لكعرؼ أف ُيصلي أصالً ينتعبو معنا  وىو ال  وطويلة فلمَ 
ثلي إلحياء الليايل العشر فعلى بركة  وعلى بركة اهلل فيكوف صائمًا ويُفطر معنا

ُ
ويتعلم الطريقة اؼب

     اهلل عز وجل.
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم


