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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 

  نزلة بلهاسة ـ مغاغة 
 ىـ  1241رجب  62موافق  1/5/6112األحد: 

  بعد صالة الظهردرس 
 (أصحاب المقامات العالية واألحوال الراقية)

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
سن عبادتو، حُ و وأعاننا على ذكره وشكره احلمد هلل الذي مجعنا على بساط حضرتو، 

ا ويوم الدين مع حبيبو وخيار أحبتو، وجيعلنا أمجعني معهم يف الدنيعز وجل أن جيمعنا  ونسألو
 ن شاء اهلل أمجعني.ويف اجلنة العالية إ

وجعلو  ،ومأل قلبو باألسرار الذي زيَّنو مواله باألنواروالصالة والسالم على احلبيب ادلختار 
يدنا زلمد وآلو وصحبو وكل من اىتدى هبديو لألخيار واألطهار واألبرار سظاىرًا وباطنًا ُقدوًة 

 إىل يوم الدين وعلينا معهم أمجعني آمني آمني يا رب العادلني.
 أيها األحبة: 

أكون من أصحاب ادلقامات العالية  نأُريد أكثرٌي من األحباب يسألين ويقول يل: 
باشرًا من سيد األولني م ولياء والصاحلني وآخذ مدداً واألحوال الراقية مثل الصحابة األولني واأل

  ريد ذلك. واآلخرين، وحنن كلنا ن
ال يريد أن يكون مع زلمٌد من منا  ،ُطالَّب ىذه ادلنازل العالية والدرجات الراقيةكلنا و 

الروشتة القرآنية اإلذلية واليت إذا مشينا ما فما اخلُطة اليت تُوصلنا لذلك؟ و رسول اهلل والذين معو، 
 عليها وصلنا إىل ذلك؟ 

اآلية اليت استمعنا اآلن من كلمات حضرة الرمحن عز وجل، فامسعوىا وعوىا وحاولوا بعد 
 وادلقامات العالية اليت فيها.لُيكرمكم اهلل عز وجل باألسرار واألنوار ذلك أن تعيشوا فيها 

 ما ىو أول شيئ يف ىذه الروشتة؟
  أواًل: القيام بأوامر اهلل:

 ىود(.116) "َمْن تَاَب َمَعكَ فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت وَ "
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ن خياطبوا مستقيماً؟ لكن جرت عادة ادللوك أ مل يكن حاشا هلل ـ ـول اهلل سوىل سيدنا ر  
يف قائدىم وإمامهم، فاخلطاب يكون لقائد اجلماعة وىو موجَّو لكل اجلماعة اليت تسري  العامة

 معو وهتتدي هبديو وتنتهج بنهجو.
اهلل كلفَّو بتكليفات ادلثل يف شأنو، فإن  ضرب اهلل لنا وسلَّم صلى اهلل عليوسيدنا رسول اهلل 

وال ـ إذلية ربانية غري ما كلف بو العامة اليت كلَّف هبا مجيع األمة اإلسالمية احملمدية، فمثاًل 
 :ذلك نستطيع أن حنصر
 بالصلوات اخلمس، لكنو كلَّفو بفريضة سادسة:كلفنا اهلل 

 )ادلزمل(. (6) "ُقِم اللَّْيَل ِإال َقِليال( 1) يَا َأي َُّها اْلُمزَّمِّلُ "
 ىل ىذا التكليف لنا؟ 

، كلَّفو اهلل عز وجل أو كلف زائد من اهلل عز وجل وىو تكليف صلى اهلل عليو وسلَّملو بل 
وهنى أصحابو عن صيام الوصال، والوصال يعين يصوم أيام متتالية بدون ذاتو بصيام الوصال، 

 قال:ف اد أصحابو أن يتابعوه يف ذلكا أر ودل فطور وال سحور،
 )إين لسُت كهيئتكم إين أبيُت عند ريب فُيطعمين ويسقني(.
 :كلَّفو اهلل عز وجل بالرسالةفال يبيت عندىم يف ادلدينة ولكن يبيت عند اهلل عز وجل،  

 ادلائدة(.21" )يَا َأي َُّها الرَُّسوُل بَ لِّْغ َما أُْنِزَل ِإَلْيكَ "
ال يستطيع ولو كان دبفرده، لكن حىت  ين ومهما اشتدَّت عداوة ادلشركنيمهما سباأل الكافر 

اإلذلي، ولذلك عندما عرضوا عليو ادلال وادللك والطب رفض ذلك  ن يتهاون هبذا التكليف أ
 ليو عمو فقال لو:إكلو، ألنو تكليف من اهلل، ذىب 

 ك ىذا األمر ما تركتور يف يساري على أن أتر م والقهلل ياعم لو وضعوا الشمس يف دييين)وا
 .(حىت ُيظهره اهلل أو أىلك دونو

 فهذا تكليف من اهلل عز وجل أن يبلِّغ رسالة اهلل واخللق مجيعًا كانوا ضده لكنو ال يتأخر
 الة اهلل. يتباطأ عن دعوة اهلل وإبال  رسوال

ي سيدلد الزيادة يرجع لكتاب اخلصائص تكليفاٌت كثرية ال نستطيع ذكرىا اآلن ومن يُر 
، وكتاب اخلصائص أربع أجزاء يف رللدين جالل الدين السيوطي رضوان اهلل تبارك وتعاىل عليو
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وحده، غري األمة وكلها خصائص  اخلصائص اليت خصَّ هبا اهلل حضرة النيب اإثنني مجع فيهم 
 ة وتكليفاٌت ربانية كلفو هبا اهلل عز وجل.يإذل

 ىود(.116) "فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرتَ "
يكون معو ـ  نألوامر اليت جاءتك من اهلل إياك أن تتواىن عن أمر منها، ومن يُرد أكل ا
يستقيم على تنفيذ كل ما جاءنا بو حبيب اهلل ومصطفاه من عبادات ومن لقصيد ـ اوىذا بيت 

ىذه وتلك، يعمل بالكل ليكون من أىل بني معامالت ومن أخالق ومن سلوكيات، ال يفاضل 
 اإلستقامة.

إن ُشعب اإلسالم  قال: يا رسول اهلليان الثقفي كما يروي عنو صحيح مسلم، سيدنا سف
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفُدلين على شيٍئ أسبسك بو، قال  قد كثُرت عليَّ 

 قل آمنُت باهلل مث استقم(.)
اإلستقامة ىي رأس ادلال اليت كلفنا هبا اهلل عز وجل يف كل اجملاالت الدينية ويف اآليات 

 .صلوات ريب وتسليماتو عليوالنبوية  احلبيب ويف سننالقرآنية 
اإلستقامة جامعة لكل برنامج لإلصالح، إصالح اجملتمعات واألفراد وإصالح البالد والعباد 

 برنارلو؟ كان على أي أساس  
مجع اهلل عز وجل اإلصالح كلو يف اإلستقامة ولذلك كان كثريًا من الصاحلني ـ  اإلستقامةو 
  كم عند ىذا القول احلقيقي{:وا أمساعرعاو يدين الصادقني يقولون: }بيتهم للمر يف تر 
  لباً للكرامة[.الباً لإلستقامة ال طاطكن ]

 ؟ وأنت ماذا تريدالكرامة،  نفسك تريد منكك يريد منك اإلستقامة و فإن ربَّ 
 أم طلب اهلل؟  ؟طلب النفس

، دبجرد ما ديشي مع اهلل بتدئنيهذا ادلطبُّ الذي يقع فيو كثرٌي من ادلريدين والسالكني ادلف
 ل، فيفتح اهلل عليو بشيٍئ من النوافشوية فيفتح اهلل عليو بشيٍئ من الطاعات والعبادات

تظهر الكرامات يريد أن بشيٍئ من العلوم اإلذلية واإلذلامات، والقربات، وجائز ديُدُّه اهلل عز وجل 
امات والشيخ فالن راح والشيخ فالن على يديو ليقول الناس: الشيخ فالن تظهر على يديو كر 

عن الطريق السديد الذي كان عليو وىذه ادلاحقة اليت سبحق السالكني وتُبعدىم بُعدًا كليًا جاء، 
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 .صلى اهلل عليو وسلَّمسيد األولني واآلخرين  
تظهر على  هبذه الكرامة؟ فالكرامة جائزفعل تقامة ال طالبًا للكرامة، وماذا ألإلس كن طالباً 

، وجائز تظهر  على اجلماعة اذلنود الذين ديارسوا "اليوجا"، ما ُيشبههم ي الدجالني والسحرةأيد
  ماذا أفعل هبا؟ف

 ما ىو منهج احلبيب؟ اإلستقامة:و 
 فصلت(.41" )ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اهلل ثُمَّ اْستَ َقاُموا"

لناس، لكن تنزل ذلم بشريات من ا، فال يرديون الناس وال يلتفتوا إىل فال شأن ذلم بالناس
 رب الناس:

 "تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأال َتَخاُفوا َوال َتْحَزنُوا َوَأْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ "
 فصلت(.41)

زالت ين فتكون نفسو الوبدأ حيكيها للسامعني واحلاضر إذا رأى رؤيات أو ىذه ادلشاىدات 
 ة وربتاج إىل جهاد شديد ليتابع سيد األولني واآلخرين.حيَّ 

 ، فقالوا:موازينلذلك جعلوا ولذلك اجلماعة الصاحلني 
 نقٌص يف مقام عبوديتو[. ، فاعلم أن ذلكخصوصيتويث عن دالرجل ُيكثر احلرأيَت ]إذا 

لم عن ونتكلم عن رسول اهلل، ونتك نت نتكلم عن من؟ نتكلم عن اهلل،أألن ادلفروض أنا و 
ربت أعتاهبم فيا ىنائي، ولكن أُدخل نفسي ين خادماً قبلو  فلو من عباد اهلل،الصاحلني الصادقني 

 ناس.اليتبعين لكي  واعمل نفسي أنين من الصاحلني واعمل لنفسي كرامات ودواوينبينهم 
  وماذا يفعل يل الناس؟

 .؟ُضرَّاً  كو ىل يدفعوا عنيعاً اتبعوك، فهل ينفعوك بشيٍئ؟ أىب أن اخللق مج
وا يف معية سيد األولني منتبهني ذلذا األمر ألهنم يريدون أن يكونإذن فأىل اليقني، 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمواآلخرين 
 ما هنى عنو اهلل:ن مجيع ثانياً اإلنتهاء ع

 ىود(.116) "َوال َتْطَغْوا"
ىا اهلل عز وجل، فاهلل حدِّدوالطغيان يعين رلاوزة احلد، إياك أن تتجاوز احلد ـ احلدود اليت 



5 

دبا ينبغي عليَّ أقوم بتكليفات وهنانا عن معاصي وسلالفات، فتمام اإلستقامة أنين عز وجل كلفنا  
 قدر وسعي وطاقيت من التكليفات، وأحفظ نفسي قدر ُوسعي وطاقيت عن مجيع ادلعاصي

 أو أقل، وأنا كرب ذنٍب عند السالكني ىو الغفلة عن ذكر اهلل طرفة عنيٍ وأ يئاتسوال والذنوب
ال ينتبو إىل أن الغفلة يف ذاهتا أعظم ذنٍب، فكيف أذكر ذلك دلاذا؟ ألن كثرٍي من األحباب 

 وال يسهو عنك وال ينساك طرفة عنٍي وال أقل.غفل عنك يتُغفل عن اهلل وىو ال 
 الطالق(.1) "َوَمْن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اهلل فَ َقْد َظَلَم نَ ْفَسهُ "

 اليت رمسها اهلل عز وجل واليت قال فيها: من يتعدَّى احلدود
 البقرة(.662) "تِْلَك ُحُدوُد اهلل َفال تَ ْعَتُدوَها"

وال تقعوا فيها، فهذا نزل عن طريق اإلستقامة وليس لو نصيٌب يف إياكم أن تتجاوزوىا؟ 
 وىذه الكرامة.ىذا الفتح 

 فتكون ماشي على الشقني:
 .فات اإلذليةاحملافظةعلى األوامر الربانية والتكلي

والُبعد بالكلية عن كل النواىي اليت هنى عنها رب العباد يف آياتو القرآنية، وزاد يف إيضاحها 
 يف سنتو النبوية. صلى اهلل عليو وسلَّموبياهنا احلبيب 

 البقرة(.181" )تِْلَك ُحُدوُد اهلل َفال تَ ْقَربُوَها"
ألنك لو ب منها، يعين إياك أن تُقًت فال تقربوىا، مرة يقول: فال تعتدوىا، ومرًة يقول: 

 ع يف ادلعصية وال تدري:تقإطمأننت على نفسك وتقربت فردبا 
مث كذا مث كذا، : كيف أقرب الزنا؟ قال يل: إياك والنظرة والبسمة مث اللقاء، وال تقربوا الزنا

 وىذه ادلقدمات اليت تقود دلا بعدىا.
 أ على الفور:فأبدأريد أن أقي نفسي من الوقوع يف ادلعصية، 

 النور(.41) "ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يَ ُغضُّوا ِمْن َأْبَصارِِهمْ "
وأكون من الذين رضي قد سددُت الباب حىت أذبمَّل جبمال األحباب، على الفور فأكون 

 يف ىذا الباب. صلى اهلل عليو وسلَّمعنهم وجعلهم مع احلبيب  اهلل
وأصبح غضِّ العني كذلك يف ادلوبيالت ويف  وطبعًا غضِّ العني ليس للسائرات يف الطريق،
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ىؤالء لطريق يكونوا مستورين، لكن فيمكن يف اوأسوأ، وأشد وىي ألعن النت ويف الكمبيوترات  
وىي تورِّث القلب العياذ باهلل الظلمة، ىذا بالعني  يظهر فيها أشياء ال يبغي دلسلم أن يراىا
 ظر ىنا وىناك إىل ما حرمو اهلل عز وجل.وىو ين النظر يورِّث القلب الظلمة فكيف يستدير

 ولذلك أعلمنا اهلل عز وجل ادلقام الذي ينبغي أن نكون مجيعاً فيو على الدوام:
 ىود(.116) "ِإنَُّه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصير  "

ما الذي يُنجي اإلنسان وجيعلو حُيافظ على ىذه األركان؟ إذا وصل إىل مقام خشية اهلل 
حىت ولو كان  يطلع عليو يف كل أنفاسو ويراه، وأن اهلل ال خيفى عليو خافيةٌ  ن اهللوأ ومراقبتو،

 شيٌئ يف صدره أو يف حشاشة قلبو ألنو عز وجل قال:
 غافر(.12) "ْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدورُ يَ ْعَلُم َخائَِنَة األَ "

 :الربنامجىو وىذا 
 األول: القيام بأوامر اهلل.
 ما هنى عنو اهلل.الثاين: اإلنتهاء عن مجيع 

 الثالث: التجمل خبشية اهلل ومراقبتو. 
ريد أن أحافظ على ىذه النعم وأنا أمجلين اهلل عز وجل هبذا اجلمال وكملين هبذا الكمال، 

 من الزوال، فماذا أفعل؟
 ىود(.114) "َوال تَ رَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن َظَلُموا فَ َتَمسَُّكُم النَّارُ "

ي وال أىل الظُلم وال أىل الُبعد وال أىل الفسق وال أىل الفجور، ىل ادلعاصجالس أال أُ 
واألطهار، ألن اجلليس الصاحل واجلليس السوء كما أخرب  بل أجالس األخيار واألبرار والصاحلني

 :صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 
 (. كحامل ادلسك ونافخ الكري )مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء

 احلفيظ عز وجل.يستطيع أي إنسان أن حيفظ نفسو إال إذا حفظو جيالسو اإلنسان وال 
فيو طباع سوء تنتقل  ؤاً أمر أكثر من عدوى األمراض، ألنك إذا جالست وعدوى الطباع 

، دلاذا؟ تُقلد ىذا الرجل وتُتفِّذ أشياء مثلو بالضبطليك دون أن تشعر، وبعد فًتة ذبد نفسك إ
 ألن النفس تسرق الطباع.
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 األساس األول الذي قال لنا فيو اهلل يف ىذا اجملال:األمراض، ولذلك  أكثر من عدوى 
 التوبة(.112) "وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقينَ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اهللَ "

 واحلبيب قال:ذبلس يف رللس فيو غيبة ومنيمة وتقول: أنا أحفظ نفسي، فأنت ستسمع 
  شريكان(.)السامع وادلغتاب يف اإلمث

إنزلق وخاض ألنك جلست مع  ستغفل عن نفسك وذبد لسانكض، فبعد قليل إذا مل زبُ 
ـ يعين ربنا مل يقل: وال ىؤالء القوم الذين هنى اهلل عز وجل عن اإلقًتاب منهم، أو رلالستهم 

 ُأخرى: : وال تركنوا، فهذا اجللوس لو آيةٌ إمنا قالو ال  ذبلسوا
 األنعام(.28) "ْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ َفال تَ ْقُعْد بَ ْعَد الذِّ "

إياك  ،ن تًتكهمب، والركون يعين ميل القلب، بعد أفانتهت ـ وبعد ذلك؟ إياك أن دييل القل
وتقول  أن دييل قلبك ذلم مرًة ثانية، وتقول: أنا اشتقت للجلوس مع ىؤالء ولو مرًة واحدةً 

عانك سيدنا رسول ا الكالم لو أذن لك اهلل بو وأ، ىذو لكي تأخذ بأيديهملنفسك: لتهديهم أ
 .مرك بإبال  الرسالة فتكون ُمعان: "إذا أقامك أعانك"هلل وأا

حىت الركون يعين ميل لكنك سُتقيم نفسك، فال رباول أن تُقرِّب مبعدًا فُيبعدك معو، 
 القلب هنى عنو اهلل عز وجل.

 ىود(.114) "فَ َتَمسَُّكُم النَّارُ "     
، ونار الُبعد تكبوهنا، ونار ادلعاصي اليت خيوضون فيهار ىذه النار؟ نار الذنوب اليت يوما ىي 

ك اهلل عز وجل أن تبتعد عز وجل فيها، فكل ىذه نريان أمر  وقعهم اهللاليت أعز وجل  عن اهلل
من من دييل للظادلني و طبعًا نفسهم أعنها ـ كيف؟ أن ال سبيل إىل الذين ظلموا، يعين ظلموا 

 د فهي نفس احلكاية.لعباا
العباد ظُلمًا بينًا فال نناصره والنؤيد وال  يعين ذباوز حدود اهلل، أو ظلميعين ظلم نفسو 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمنسانده وال منيل إليو، وإمنا منيل دائماً وأبداً كما قال 
 )دوروا مع احلق حيث دار(.
 .فنحن مع احلق على الدوام

 وإذا مسَّتك النار:
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 ىود(.114) "ِمْن َأْوِلَياَء ثُمَّ ال تُ ْنَصُرونَ  ا َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللِ َومَ " 
وأرضاه، فقال لو: أنا أريد  رضي اهلل عنوولذلك واحد ذىب لإلمام أيب العزائم  ربذير إذلي،

 ثالثة أشياء:برنارلاً أكون بو مع الصاحلني أو من الصاحلني، قال لو: الربنامج عندنا 
 .[ـ ورلالسة األخيار ـ والسري على الُسنن واآلثار مفارقة األشرار]

الذي حكى لنا عنو سيدنا وحنن نعرف الرجل  أمهها مفارقة األشرار،و  ىي ىذه الثالث
والعابد قليل العلم ـ  وأراد أن يتوب فذىب لرجٍل عابد ـ رسول اهلل وكان الرجل من بين إسرائيل

 بادة ربتاج إىل الفقو.مع أنو ال خري يف عبادٍة ال فقو فيها ـ فالع
وقتلو، مث ذىب فقال لو: إبعد عين حىت ال ينزل عليَّ الغضب وعليك، فأكمل بو ادلائة 

 لرجٍل من العلماء العرفاء احلكماء، فقال لو: ىل يل توبة؟ فقال لو: 
تعيش بينهم وادلكان الذي تعيش فيو أن من ومن دينع أحدًا من التوبة، ولكين أرى 

ىل بلدة كذا فإن فيهم أُناٌس صاحلني عسى اهلل عز يئوا لك سبيل التوبة، إذىب إن يُهرلالسهم فل
 يتوب عليك. وجل أن

كانوا بطالني فكيف أرتقي، ألن الشيطان يأيت هبم أعوانًا لو، والشيطان   لوفمن أجالسهم 
  فيستعذ باهلل من الشيطان الرجيم. عندما يوسوس لإلنسانأمره سهٌل 

ين من الناحية اأُلخرى، آتيو من ىذه الناحية فيأتالذي جيلس معي، لكن الشيطان اإلنسي 
وكما ويظل يوسوس ، ثالثةمن ىذه الناحية يأيت حبيلة ثالثة من الناحية ال مل يستطع إصطيادي

 يف القرآن: ن ـ ولذلك ربنا قالاـ الدي على الودان يقلب الكييقولون 
 األنعام(.116" )َشَياِطيَن االْنِس َواْلِجنِّ "

نو جالس أل طني اإلنس أخطر من شياطني اجلن،افشيمن األخطر؟ الذي جاء بو أواًل، 
، ويقول: أنا أريد ين بُأخرى ويظل معي وكل شوية يطرق البابمعي ويُزيِّن يل فإذا مل أفعلها، يأت

مراد الشيطان عن طريق ويظل حىت يُنفِّذ أو تعاّل نتنزَّه شوية، نًا ويقول يل: تعاّل جنلس سويًا فال
 ىذا اإلنسان.

 لكن الشيطان اآلخر: 
 النحل(.28) "ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ  فَاْسَتِعْذ بِاهللِ "
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 وينتهي األمر: 
 النحل(.22) "ِإنَُّه َلْيَس َلُه ُسْلطَان  َعَلى الَِّذيَن َآَمُنوا"

لشيطان؟ ليس لو فأين يذىب ا، وعندما يستعذ باهلل بعد ذلك ليس لو سلطان عليهم
شديدًا من حىت الركون يعين ميل القلب دبجالسة الظادلني  زيراً ولذلك ربنا حذَّرنا ربصاحب، 

 تباعد بينهم وبني رب العادلني عز وجل. والبطالني والغارقني بالكلية يف ادلعاصي اليت
 حذراً من قول اهلل: فهؤالء يا إخوانا ال جنالسهم أبداً 

ِمْن َأْولَِياَء ثُمَّ ال  ى الَِّذيَن َظَلُموا فَ َتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللِ َوال تَ رَْكُنوا ِإلَ "
 ىود(.114) "تُ ْنَصُرونَ 

 النبد اخلامس:
 احملافظة على الصلوات اخلمس يف وقتها يف مجاعة:

 نساء(.ال114) "ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا"
ال أحد منا لو ُعذٌر يف عدم أداء الصالة يف وقتها يف مجاعة يف بيت اهلل إال إذا كان ُعذراً 

ن اهلل، لكننا وصلنا يف ىذا العصر إىل أن كل واحد يلتمس ديشرعيًا ذكره أئمة العلم والفقو يف 
 لو فيها: واألعذار سُيقاللنفسو األعذار، 

 ادلرسالت(.42) "ُرونَ َوال يُ ْؤَذُن َلُهْم فَ يَ ْعَتذِ "
 ضروري ؟ ال شيئ غري أين إن كنُت يف سفرٍ لُعذر الذي دينعين من صالة اجلماعةما ىو ا

و أ ش كورة فهذا ليس سفراً ضرورياً وليس ُعذراً شرعياً،لنفٍع، يعين أنا مسافر ألحضر ماتوالسفر 
 قالوا:العلماء أُلصيِّف فليس ُعذراً شرعياً، ولذلك اجلماعة  اً مسافر 

لطلب العلم أو لصلة  ولكن ينفع إذا كنُت مسافرايف ىذه األسفار، ال ينفع اجلمع والقصر 
 ألي مصلحة أو ألي منفعة. اً مسافر الرحم، أو 

ال الجيوز ولعب وىذا ىل أقصر لو أو أمجع؟  لكن مسافر دلشاىدة ماتش كورة فهذا ذلوٌ 
 اجلمع وال جيوز القصر.

واجلمع قصر المحراء ىنا أو ىنا، فهل أقصر أو أمجع؟ ال فراء أو ألحضر ليلة ص اً أو مسافر 
 شرعيٍّ.جيب أن يكون لسفٍر 
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ُيؤذن سوكذلك صالة اجلماعة فلو أنا مسافٌر لسفٍر شرعي ويستغرق وقتًا طوياًل والوقت  
 أن أنزل وال أوقف ادلركبة أُلصلي. أنوأنا ال أستطيع وأنا يف السفر 

ديداً والطبيب ادلسلم التقي النقي، دينعو من عدم احلركة شمرضاً  إذا كان اإلنسان مريضاً أو 
 ضرره وداؤه.زيد من ن احلركة تأل

 ضرب لنا ادلثل وربنا قال لنا فيو: صلى اهلل عليو وسلَّماحلبيب فغري ذلك 
 األحزاب(.61) "َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلل ُأْسَوة  َحَسَنة  "
طلب ماًء ليتوضأ وُيصلي، قالوا: ال يوجد ماء، فهر، ن مسافرًا يف غزو ووجب وقت الظكا

قيق التنظيم فكان ُيكلف مجاعة دائمًا يسريون أمام اجليش يبحثون عن فسيدنا رسول اهلل كان د
مواطن ادلاء، حىت إذا نزل اجليش ينزل يف مكان فيو ماء، وينزل يف أماكن مستوية وال ينزل على 

ا يكون أحٌد ردبثة أو أربعة كيلومًتات ليبحثوا فاجليش ثالن ديشي يتأخرون بعد أومجاعة جبٍل، 
 قد نسي شيئاً خلفو.
يا رسول اهلل بيننا وبني ادلاء  فاجلماعة الذين يبحثون عن ادلاء رجعوا فقالوا: نظام دقيق،

 قال:  ننتظر حىت نصل إىل ىناك ونطلب ادلاء،ـ وادليل كيلومًتاً إال ربعاً ـ  اً واحدمياًل 
      لعلين أل أبلغو(. )وما يدريك

 اً ولو جاء ادلوت فأكون مدين أمسعتم؟ ما الذي يضمن يل أن أعيش حىت أصل إىل ادلاء؟
يعين عندما أكون يف مغاغة ، ألنو حضر وقت الصالة ومل أُؤدي الصالة، هلل عز وجل بفرضٍ 
ما يضمن ومن يضمن يل؟ و  أذَّن فهل يصِّح أن أقول أؤجل الصالة حلني ما أرجع؟قد والظهر 

 يل أن أرجع؟ ركبُت سيارة وحدثت حادثة، أو حدثت سكتة قلبية أو أي أمٍر إذلي.
 ال لضرورة شرعية.فال أؤخر الصالة عن وقتها إ

وال يؤثر على العمالء وال  أو أنا يف العمل، وأستطيع أن أستقطع منو وقت الصالة فقط
نصف ساعة للوضوء وال بعدىا قبلها فُأصلي الفريضة يف وقتها يف مجاعة، وال أظل  ،على العمل

 ألنين يف العمل، فُأصلي الفريضة وأؤجل النوافل ألنين يف العمل. ختم الصالةنصف ساعة أل
أو أنا واقف على مصاحل الناس والناس واقفني طابور فهل أقول ذلم: أنتظروا حىت ُأصلي 

ي حاجات الناس إىل قبل الظهر وأرجع لكم؟ ال ألن وقت الظهر إىل قبل العصر، فبعد أن أهن
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التنطع يف هنى عن  صلى اهلل عليو وسلَّمي أن أصلي الفريضة ألن رسول اهلل فلأذان العصر  
 الدين.

فما ادلانع ضمِّ الغلِّة مثاًل، أن أُؤجل ىذا العمل للكين أعمل يف غيطي والظهر أذَّن وديكنين 
على إكمال العمل اهلل بل سُتعينين  ربع ساعة ُأصلي فيها مث أعود إلكمال العمل،راحة أن آخذ 

 على أداء الصالة يف وقتها يف مجاعة.و 
 ال ُعذر لًتك صالة اجلماعة أبداً.

وجاءتو مريضًا كان واألمر الثاين: أن سيدنا رسول اهلل كان يف آخر حياتو ويف آخر أنفاسو  
بط رأسو ونادى على من شدة احُلمى، مسع األذان ر احُلمَّى وكان يضع ادلاء وادلاء ينزل ساخنًا 

اليمني وعلى العباس من اليسار  منسيدنا العباس واستند إىل إإلمام نادى على و  اإلمام عليٍّ 
 ىل ادلسجد لُيصلي مع مجاعة ادلسلمني.إىل أن وصل إألنو مل يستطع ادلشي، 

 آخر كلمات خرجت منو كانت:
 الصالة الصالة وما ملكت أديانكم(.)الصالة 

يقول يل فيو: إياك أن ـ الطبيب ادلسلم التقي إال ما يقولو ن اجلماعة؟ فأي مرٍض دينعين م
آخذىم يف و للمسجد يف مخس دقائق لئال يزيد ادلرض، لكن أقدر أمشي من البيت  تتحرك

 حىت أكسب صالة اجلماعة.نصف ساعة، فآخذىم يف نصف ساعة ألنال األجر والثواب، 
ليس يل قائٌد يقودين،  ال لو: يا رسول اهللوكان كفيفًا وقإىل رسول اهلل ذىب لو رجٌل 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمأتأذن يل أن ُأصلي يف البيت، فقال 
 )ىل تستمع إىل اآلذان؟ قال: نعم، قال: إذن ال صالة لك إال يف ادلسجد(.

أظن يف ىذا العصر ربنا أقام علينا احلجَّة كلنا، فهل أحٌد منا ال يسمع اآلذان حالياً؟ 
أمسع اآلذان، ومن الذي ينادي؟ اهلل عز  تُ مفما دُ ، نات جعلت الكل يسمع اآلذانادليكروفو 
 وجل:
 الرعد(.11)" ْرضِ فَاِطِر السََّماَواِت َواال"

 ماذا يريد منا:
 الرعد(.11" )َيْدُعوُكْم ِليَ ْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكمْ "
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 عز وجل.، حاشا هلل َل ألغفر لك ذنوبك، وليس دلنفعٍة أو مصلحٍة منكايقول لك: تع 
 :صلى اهلل عليو وسلَّملذلك قال و 

)مهمُت أن آمر رجاًل ُيصلي بالناس مث أذىب إىل أقواٍم اليؤدون الصالة يف مجاعة فُاحرِّق 
 بيوهتم(.عليهم 

وإن كان ادلسلمون اآلن ال يعتربوىا جردية وال شيئ، وكنا يف الُقرى  لُيعرفنا أهنا جردية كبرية
  ا ُيصلي يف البيت.منال يوجد أحٌد 

لكن اآلن يقول لك: ادلاء يف البيت فُأصلي يف البيت وخالص، وماذا عن اجلامع؟ 
، من فاتتو صلى اهلل عليو وسلَّمالذين كان أصحاب رسول اهلل  واجلماعة؟ واجلماعة األوىل؟

 يعزُّوه ثالثة أيام.التكبرية األوىل وىي تكبرية اإلحرام 
          .على الفضل الذي فاتو من اهلل عز وجلأسبوعاً عزُّوه يُ من تفوتو اجلماعة األوىل ف

 فراح عدٌد كبري يزيد عن عشرة آالف من البلد وامسها خراسانحامت األصَّم مات ابنو، 
 ه أحٌد على ذلك فقال:يُعزَّونو وفاتتو صالة عصر، فلم يُعزِّ 

فال يُعزيين أحد، فواهلل اعة عشرة آالف وتفوتين صالة العصر يف مجديوت إبنين فُيعزِّيين ]
  دلوت إبين أىون عليَّ من صالة مجاعة[.

 نزل لنا آياهتا مجاعة، ىل فينا من يُقل: ىذه اليت ربنا أمرنا هبا حىت أ ألن
ولكن نقول: إياك نعبد بلسان اجلماعة، واىدنا ـ كلنا ـ الصراط إياك أعبد وإياك أستعني؟ 

 ني من خلفو بلسان اجلماعة،القراءة للمأموم، القراءة للكلقرأ اإلمام تكون  ، حىت إذاادلستقيم
اً يف الُقرب من اهلل، حضرة النيب يقول:  حىت من كبار أولياء اهلل، وأصبح فذَّ

 ـ طاعة اهلل وقرب اهللـ والفذ أي الذي ال مثيل لو يف  ذِّ )صالة اجلماعة تُفضل صالة الفَ 
 بسبٍع وعشرين درجة(.

تنال أن ريدىا وأنا أُ فادلشاكل اليت تشغلنا ىي اليت تأتينا يف الصالة، لكننا ال فذِّ والشيئ، 
 من أجلو،الكل صالة حد يقبل اهلل صالتو فيقبل اهلل ، فتكون يف اجلماعة ألن لو فيها واالقبول

 فصالة اجلماعة ىي اليت فيها الضمان إن شاء اهلل:
 ىود(.112)" اللَّْيلِ  َهاِر َوزَُلًفا ِمنَ َوَأِقِم الصَّالَة َطَرَفِي الن َّ "
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ريف النهار األئمة قالوا فيها كالم كثري: الصبح وادلغرب وبعضهم قال: الصبح والظهر ط 
 والعصر.
اخلمس فلما  كانت قبل نزول الصلواتاآلية أصاًل  و لفًا من الليل يعين ادلغرب والعشاء وزُ 

قيم الصالة ومل يُقل لنؤدي لنا يف مجاعة، دلاذا يا رب؟ أوقاهتيف نؤديها نزلت الصلوات اخلمس 
 وخشوع هلل: قلبٍ ضور حبالصالة 
 ىود(.112) "ِإنَّ اْلَحَسَناِت يُْذِهْبَن السَّيَِّئاتِ "

نسان وصغار الذنوب ما دام اإل دينع نفسو من اللمم من صغار الذنوب،ال يوجد أحٌد 
 يغفرىا اهلل بالصالة.فتنب الكبائر اج

ب من أصحب رسول اهلل كان سبَّاراً احعددة، فصفكان سبب نزول ىذه اآلية أسباٌب مت
يف البيت أحسن من ىذا تعايل  أنا عندي سبرٌ فقال ذلا: يعين يبيع التمر ـ وجاءتو إمرأة تشًتي سبراً 

فالرجل أحسَّ بالذنب،  ا فخرجت ذبري،هفدخلت لتأخذ التمر فقبلها قُبلة رغمًا عنلًتيو 
صلى وكذا فافعل يب ما شئَت، فنزلت اآلية فقال لو فعلت كذا ذىب لرسول اهلل وقال لو: أنا ف

 :اهلل عليو وسلَّم
 (.ذنبك )أمل ُتصلي معنا صالة العشاء اآلخرة؟ قال: بلى، قال: قد غفر اهلل لك

 فكما قال حضرة النيب:
، يغتسل فيو مخس مراٍت كل يوٍم وليلة )مثل الصلوات اخلمس كنهٍر عذٍب بباب أحدكم

ُيطهِّر  قال: فكذلك الصلوات اخلمسـ شيئاً؟ قالوا: ال ـ يعين أوساخو  ذلك من درنوفهل يُبقي 
 اهلل عز وجل هبنَّ العبد من اخلطايا(.

 ولذلك قال اهلل عز وجل:
َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكمْ إ"  النساء(.41) "ْن َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما تُ ن ْ

 ما قال: عنهرضي اهلل سيدنا عبد اهلل بن عباس 
 ]نكفر عنكم سيئاتكم بالصالة[.

مثل القتل والزنا وشهادة الزور والسرقة وعمل  ما دمنا جنتنب الكبائر اليت ربتاج لتوبٍة نصوح
فالصغائر تغفرىا  وشرب اخلمر وغريىا فهي امسها كبائر، فما دمنا سنجتنب الكبائر قوم لوط
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 الصلوات اخلمس. 
وجل، وال نسمح للنفس أن  يف مجاعة يف بيت اهلل عز فمن حافظ على الصلوات يف وقتها

 عذاراً خوفاً من الواحد القهار ليغفر ربنا لنا وندخل يف قولو عز وجل:تقدِّم أ
 ىود(.112) "ِإنَّ اْلَحَسَناِت يُْذِهْبَن السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكرِينَ "

تنبهني والفاكرين واحلاضرين والذاكرين نسأل فهذه تذكرة وتنبيو من اهلل عز وجل لعباد اهلل ادل
 اهلل عز وجل أن نكون منهم أمجعني.

 عبٍد عنها يف ىذه احلياة:ي تنا واليت ال غين ألاآخر من روشت
 ىود(.115) "َواْصِبرْ "

 يقول: صلى اهلل عليو وسلَّمألن الرسول 
        )الصرب من اإلديان دبنزلة الروح من اجلسد(. 

ك اإلديان ال يصمد يف قلب اإلنسان لذجبسد بدون روح؟ فكأن يعيش  ىل يستطيع أحد
وما يتعرَّض لو اإلنسان من أكدار وما يتعرض لو اإلنسان من يف شواغل الزمان وفنت األكوان، 

 معو الصرب  اجلميل الذي أمرنا بو اهلل عز وجل: إال إذا كانمضار، 
  زززززززز فإن اهلل ال يضيع أجر احملسنني ....زززززز واصرب

حسنني ىم الذين قال فيهم النيب:
ُ
 وادل

 نو يراك(.تراه فإنك تراه فإن مل تكن أن تعبد اهلل كأ)اإلحسان 
حبة حظتها ىنا يف بالدنا وأريد أن أُنوِّه عنها بعض األوالأهنينا اآليات وباقي يل ملحوظة 

  .ولكن مل يأخذوا هبا، فعندنا يف الفقو مسألو امسها "التلفيق"
ىذا وديشي على إمام من األئمة ا يف الفقو أنو جيب على كل واحٍد أن يلتزم دبذىب عندن
وىذا ال جيوز يف شرع  اإلمام فهذا امسو تلفيق،ولكي يأخذ من ىذا اإلمام وىذا  ،اإلمام فقط
 اهلل عز وجل.

فال طوايل،  ايل، وإذا مشيت مالكي فأمشي مالكيفإذا مشيُت شافعي، فأمشي شافعي طو 
ء من ىنا وجزء من ىنا، وعندنا يف الوجو البحري أغلبهم شافعية، ويف الوجو القبلي آخذ جز 

 .أغلبهم مالكية، وأىل القاىرة أغلبهم حنفية
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اإلمام الشافعي عنده القنوت بعد القيام فيف صالة الفجر، يكون ن ىذا اخلروج أفالحظُت  
واإلمام مالك عنده  للسهو، ومن تركو يسجد سجدتني عنده من الركوع وىذا ركٌن من األركان

ولو تركو فليس  وكل واحد يدعو يف سرِّه، القنوت يف صالة الفجر أيضًا ولكن قبل الركوع وسراً 
 ت أو ال يقنت فليس عليو شيٌئ.نيعين يقعليو شيئ، 

، ولذلك اإلمام البد أن اإلمامقراءة عنده الفاربة واجبة على ادلأموم غري اإلمام الشافعي 
 رأ ادلأموم الفاربة.يق حىتن يقرأ الفاربة بعد أينتظر 

ُأالحظ ىنا ىي قراءة ادلأموم، فأنا ذُببُّ قراءة ادلاموم ـ أي اإلمام مالك عنده قراءة اإلمام 
يعين يقرأ الفاربة ويستسرل بعدىا ُيصلي يف القراءة مالكي، صالة الفجر نا ىداىم اهلل يف نإخوا

مالك، وبعد القيام من الركوع يقنت شافعي، فلماذا ت قنو ت نقنظام مالك فيفورًا اآلية فهذا 
 ىذا؟ 

وىي تُنقل من ادلساجد الُكربى يف يف إذاعة القرآن الكرًن  يكونوا أخذوىا من الراديوردبا 
 إلمام احُلسني وغريىم وىم شافعية.كمسجد السيدة زينب ومسجد االقاىرة،  

تظر حىت ُيصلي ادلصلني ركعتني قبل ومسعتم يف ادلسجد ىنا بعد أن يؤذن ادلؤذن للمغرب ين
  .للمغرباإلقامة 

ن دلاذا؟ أللكن لو مسعت إذاعة القرآن الكرًن يف ىذه األيام يؤذن مث يقيم الصالة فوراً، 
 اإلمام الشافعي ليس عنده صالة ركعتني قبل صالة ادلغرب.

قراءة الفاربة إىل  وأنتظر بعدأريد إذا كان الدعاء بعد القيام من الركوع فأمشي شافعي، فأنا 
 من خلفي الفاربة.أن يقرأ 

، وىذا فإذا مشيت مالكي يف القراءة، فأمشي مالكي يف القنوت حىت ال أقع يف التلفيق
وىو غري موجود إال ىنا، وحىت يف جنوب  أن تطلعوا عليو تستطيعواموجود يف الفقو باب 

سرِّاً ، فاإلمام يقنت كية مالكيةيف سوىاج ويف قنا ويف األقصر ويف ُأسوان ديشون مالالصعيد 
 ألن ىذا عيٌب يف دين اهلل عز وجل.وخلفو ادلأمومني لنخرج من ىذا األمر، 

تباعو ويرزقنا ا أن يُلهمنا رشدنا وأن يرينا احلق حقاً و ن يُفقهنا يف ديننا اهلل عز وجل أنسأل 
بو اهلل ويرضاه، وجيعلنا من خيار وأن يوفقنا على الدوام دبا حيُ  ،نا الباطل باطاًل ويرزقنا اجتنابوويري
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 ادلقبلني عليو.  
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى ىله وصحبه وسلَّم

 


