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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
 ىـ 1441مجادى اآخر  3موافق  82/1/8282الثالثاء:  

 ادلساوية بعد العشاء ديوان العقائلة ـ إسنا األقصر
 طلب المغفرة وتطهير القلب 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
لنا فيما رزقنا وقنا هلل الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من عباده ادلسلمُت، اللهم بارك احلمد 

صل  اهلل  آلليو، واخل  عل  باذليو، واطرح لنا الكرلة فيو اجاه الني عذاب النار، اللهم ىٍِت 
 .عليو وسلَّم

 نصيحة صغَتة من قلٍب شفوٌق عليمم أمجعُت للسالمُت يف طريق اهلل:
من الذنب من لو ارتمب ذنبًا وتاب يتوب اهلل عليو، ولو لان خائفًا السالك يف طريق اهلل 

 عدم قبول التوبة يعمل بقول اهلل:
َوَلْو َأن َُّهْم ِإْذ َظَلُموا َأنْ ُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْستَ ْغَفُروا اهلل َواْستَ ْغَفَر َلُهُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اهلل " 

ابًا رَِحيًما  النساء(.64)"  تَ وَّ
 فمي  يذىبوا إليو حالياً؟

مورثو، فالصاحلُت يتحملوا عنا ىذه الذنوب، بشرط أن يذىبوا للوارث، والوارث لو حمم 
لمن من جيادل ويتمكرَّ ويعاند ويف نفسو ولغَته يقول: أنا مل أُذنب، خالص أنت قر ونعًتف، نُ 

 حر، لمن ربنا يغفر دلن استغفر، لمن من مل يستغفر فهل يغفر لو؟ 
 الدوام. ولذلك طُلب منا االستغفار عل م يغفر لو؟ فلم يطلب ادلغفرة فلِ 

إذا وقع فيها فيقع ف ،لمن يف شيئ يوحي للمريد وحنن ال منلك من أمره شيئاً يف ىذا الشيئ
حجاٍب غليظ، أو لما يسمونو الصاحلون: إتوحل، وال أحد يستطيع أن يأخذ بيديو إال إذا يف 

 والصاحلُت عل  يديو. تبارك وتعاىلإستغاث وعرف أنو أخطأ، فيأخذ اهلل 
 ك إىل ملك ادللوك؟ و توحي للمريد وحتجبو عن إلمال السلما األمور اليت 

 طالب أواًل أن يطهر القلب من لل ما فيو: ادلريد ليمشي إىل اهلل مُ 
يطهر القلب من ناحية حضرة اهلل، فال يبق  فيو ال شك وال شرك وال غَته وال شيئ أبداً 
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 ينتقص من لماالت احلضرة العلية.  
بل الناس، فال يمون يف القلب حقد عل  أحد، أو من قِ ومع ىذا البد أن يطهر القلب 

من  و نعمة دينية أو نعمة فتحأحسد عل  واحد عل  نعمة أتاه اهلل إياىا، إن لانت نعمة دنوية 
 الفتوحات: 

 إذا صفا القلب من وىٍم وشبهاٍت       يشاىد الغيب مسروداً بآيات 
 أحد يف جزئية واحدة مما قلناه بينو وبُتألنو ماشي عل  الطريق القومي ادلستقيم، إذا دخل 

 ؟ األحباب، فماذا نفعل فيها
، وليس لو ذرة واحدة من األنوار وحل يف الطريقي إما أن ُيصفي ما بينو وبُت أخيو، وإما أن

 يف عامل التحقيق، ويظل غريق إىل ينتهي بو العمر، وىو ادلسئول، فماذا نفعل لو؟ 
 ألن شرط ادلقبل عل  اهلل:

 الشعراء(.28)"  ال َمْن َأَتى اهلل ِبَقْلٍب َسِليمٍ إِ " 
 :رضي اهلل عنوإذا لان القلب سليم، قال فيو إمامنا أبو العزائم 

 نفٌس بقلٍب سليٍم رفعٌة ورضا     وأل  عاٍم بال قلٍب للحظات 
 صل  اهلل عليو وسلَّم، ولذلك احلبيب األعظم تبارك وتعاىليف التأخر والبعد عن حضرة اهلل 

 أعطانا ىذه األمور وقال:
آخاة حبيب اهلل وترتفع بادلآخاة إىل مُ  أن تمون أخ صادق يف طريق اهلل،أنت تريد 

 فماذا قال؟ وعدوا معي: ه،ومصطفا
)ال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال يبع بعضمم عل  بيع بعض، وال خيطب أحدلم عل  

 لونوا عباد اهلل إخواناً(.ذه األمور ـ و هبخطبة أخيو، ولونوا ـ بعد ذلك إذا عملتم 
خوانو يف إيعٍت اإلنسان ال يمون أخاً يف طريق اهلل، إال إذا ختل  عن لل ىذه الصفات حنو 

 اهلل أمجعُت.
ولذلك أنا أعجب عندما أمسع أن بعض من يدعون السلوك إىل اهلل جالسُت مع بعضهم، 

 ، ويعيبون فالن.ويتملمون ويقدحون يف فالن، وىو أٌخ أيضاً ذلم، ويسبُّون فالن
صل  اهلل ىل يرض  احلبيب و وما شأنمم وىذا ادلوضوع؟ ىل للفمم اهلل تعاىل بذلك؟ 
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 ذا فعلتم ذلك؟ فلماذا تفعلوا ىذه األفعال؟ إ عليم عليو وسلَّم 
أو أنا مل ال أرى ما يراه وبعد شوية تقولوا: أمال ليو سايبنا؟ أو أنا مل ال أتقدم يف الطريق؟ 

 الناس؟ 
رك عن ىؤالء األقوام، وعندنا نفسك وراجع نفسك، وأنظر ما الذي عملتو وأخَّ  إجلس مع

المبَت قصيدة لبَتة لإلمام أيب العزائم، وأنتم للمم تعرفوهنا، وأنا وضعتها يف آخر المتاب 
 لإلمام أيب العزائم:

 أيا خليت يا رفقيت يا أحبيت ـ وانظر إىل النداءات؟
 عل  الُعروة الُوثق  فسَتوا ورافقوا  أيا رفقيت يا خليت يا أحبيت    

يعٍت إمشوا مع بضعمم حىت نأخذ إيدينا يف أيدي بعض ومنشي يف ىذا الطريق، وقال 
 فيها:

 دعوا المكر واحلسد القبيحُت ساديت    دعوا طمعاً فيما يزول وسابقوا
 وإيالُم واخالق إبليس ـ وىي الغرور والمكر

 د أبعدتو وىو طاووس رامقوإيالُم واخالق إبليس إهنا      لق
 أال من يمن يف قلبو بعض ذرٍة  ـ وليس ذرة بل بعض ذرة ـ من المكر واألحقاد ما ىو ذائق    
حنن رلتمع احملبة، ولل ما فيو أحبة، وللهم قلوهبم مليئٌة باحلب هلل، واحلب لرسول اهلل 

 واحلب ألحباب اهلل. 
ف شيئ إمسو الُمره، وال تعرف شيئًا إمسو وىذه القلوب ال تعرف الُبغض هنائياً، وال تعر 

   : فقط احلسد، فاحلسد عندىم يف أمرين إثنُت
رجٌل أتاه اهلل مااًل فهو ينفقو يف سبيل اهلل ـ واحلسد ىنا ليس مبعناه دتٍت زوال النعمة، 

 و.عمل مثل فالن ىذا، فالتمٍت ىنا أن يمون مثلأويقول: ليتٍت مثلو، ليتٍت يوسع عليَّ ربنا وأنا 
ن فهو قائٌم بو آالء الليل وأطراف النهار، يقول أيضاً: ليتٍت مثل أو رجٌل أتاه اهلل القرآ

فالن، فال ينفع أن يذىب إليو ويقول لو يف وجهو: يا خبتك يا فالن فأنت تعمل لذا ولذا 
سم اهلل ماشاء اهلل، لمن عندما يقابلو ويقول لو: باولذا، فهذه يمون فيها احلسد بدون قصد، 

 سم اهلل ما شاء اهلل.فأبداً أواًل بب أن ربنا يمرمٍت وألون مثلك، أنا أدتٌت
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لمننا ننساىا وال نقوذلا أبداً، فهذه يا إخوانا األمور اليت جتمد ادلريد، وجتعلو ال يتحرك يف  
 طريق احلميد اجمليد طرفة عٍُت وال أقل.

ذ طريق اهلل سمة لنيل دنياه، من يتخ ـ ألهنا تستوجب الطرد واإلبعاد ـومثلها وأشد منها 
أن ىؤالء  تاذ عظيم، وقصدهالطريق ويعمل نفسو زاىد وعابد وأس وىي موجودة أيضًا فيدخل

والسل  ويهرب، عل  سبيل السل  فيضحك عل  فالن ىذا ويأخذ منو قرشُت  القوم طيبُت،
 وق.وانطباع سيئ للمريدين اآلخرين أهنم أناس يأللون احلق ،ةئصورة سيتل  ويعطي 

فيقولون:  ج للمعونة وىم أناس أرقَّاء القلوب،أو يتصنع أنو رجٌل فقَت وليس معو شيئ وزلتا 
 نا فالن ىذا زلتاج واشتم  احلاجة، فهو أوىل.أخا

 وىل يوجد أحٌد يف طريق اهلل يشمو لغَت مواله؟ لي  أشمو لغَت اهلل؟ 
باب، فالرجل ىو وزوجتو مل فالسيدات يف زمن سيد السادات ُلنَّ عل  فقو لبَت يف ىذا ال

، فيلبسها ويذىب لُيصلي مع رسول اهلل، وىي تبق  يف البيت يمن عندىم غَت جالبية واحدة
 ألهنا مسعت حضرة الني يقول: رجع بسرعة حىت أصلي يف أول الوقت،عارية، وتقول لو: إ

 )أول الوقت رضوان اهلل، وأوسط الوقت رْحة اهلل، وآخر الوقت مغفرة اهلل(.
ن يتخل  عن قطار الرضوان ىذا، فما لو وما ألىل الرضوان؟ بدون عذر شرعي؟ فلو م
س والظهر يؤذن وال من الناس جالسُت حتت الشم اً عذر فال مانع، لمن جالس ونرى لثَت  معو

ما  ، وحنن يف طريقنا إليمم ومل يتحرك أحٌد منهم من ممانو،وىم جيوار اجلامع يقومون للصالة
 ذلم. تبارك وتعاىلىذا؟ غضب اهلل عليهم وعدم توفيق اهلل 

احاً، وشديد الزلاء، وصفات األنبياء لتعرفوىا َــّلان دل  صل  اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسول اهلل 
وذلا الفطانة، فيلمح بإمداٍد من اهلل ما مل يلمحو أحٌد سواه، أىي صفات ُلمل الورثة لألنبياء، و 

صل  اهلل لما قال سيدنا رسول اهلل ثالثها األمانة، فصفات األنبياء األمانة، وأيضاً  ثانيها التبليغ و 
 :عليو وسلَّم
 عث اهلل نبياً إال حسن الصوت(.)ما بُ 

، فالعينة بينة ـ أفال تتنبو؟ ومالك وما ذلذه الوراثة؟  واحد يدعي أنو وارث وصوتو أجشُّ
ولو أنو ليس عنده ىذا الصوت واختاروه  جش،أالوراثة الماملة فليس لو شيئ هبا، ألنو صوتو 
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 فليس فيها شيئ.فيجملوه،  
ماذا قال ـ  صل  اهلل عليو وسلَّمإمسعوا وصلوا عل  احلبيب ـ فمن يتخذ الطريق معكر للدنيا 

 فيو:
 من طلب الدنيا بعمل اآلخرة(. ملعونٌ  ملعونٌ  )ملعونٌ 

 ، وتعطيو فهذا: فيو عمال أىل اآلخرة ليثق الناسأيريد الدنيا ولمن يتشبو ب
 النساء(.12)"  يَْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا" 

 لطريق اهلل؟ للو وما فهذا ما
فمن مل يزىد يف الدنيا فَتيح نفسو لي  ديشي يف فأول صفة يف طريق اهلل الزىد يف الدنيا، 

             سمة اهلل؟ 
 ل اهلل:الرجل الذي يسألو سيدنا رسو 

)لي  أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنًا حقاً، قال: لمل قوٍل حقيقة، فما حقيقة 
ام قال: عزفت نفسي عن الدنيا ـ وىو مقىذه ىي العالمات ـ و ـ وأنظر معي إىل احلقيقة إديانك؟ 

وبعد ذلك العبادة ـ فأسهرُت ليلي وأظمأت هناري ـ لمن عبادة  الزىد،يف الزىد، وأول شيئ 
، فلما فعل سبحانو وتعاىلفال يمون فيها حضور وال خشوع وال قرب من القريب ون زىد بد

ين أىل النار وىم أين أرى أىل اجلنة وىم يتزاورون فيها، ولأفما الثمرة؟ قال: فأصبحُت ول ذلك
، ألنو رجل وأت  هبذه الماف لألدب رى عرش ريب بارزًا ـوون ويصطرخون فيها، ولأين أايتع

يريد أن يقول: أنا أرى عل  طول، لمن يقول: لأين وىذه مسة الصاحلُت والسالمُت مؤدب وال 
ـ  نو ال يرى شيئًا ـ فقال لو: عرفت فالزمأفيمون يرى لل شيئ ويعمل لاجملدين األدب التمُّ، 

ومن ىنا جاءت للمة العارف من ىذه العبارة ـ والتفت إىل من حولو وقال: عبٌد نور اهلل 
 .باإلديان قلبو(

نك مل تأخذىم و لثرة مطالب من حولك ألأفإياك يا أخي أن تغريك النفس واذلوى، 
 :صل  اهلل عليو وسلَّمقال فيها  معك يف طريق ربك، وىذه عالمة من عالمات الساعة،

سول اهلل؟ ـ قالوا: ىل الرجل الرجل النار ـ قالوا: ولي  يا ر أخر الزمان يُدخل آ)إذا لان 
 فيتجشم احلرام لَتضيهم(.طيع أو يوفيو ذلم من احلالل، ا اليستيطلبون منو م
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وطبعًا وسيلة إنتشرت يف ىذا الزمان، تقول لو إمرأتو: يا ـ ؟ ىم ىنا من الذي يُدخلو جهنم 
رجو لل يوم وجيده مملوء ويأخذه ويرجع فالن مل ال تعمل مثل فالن، ففالن ما شاء اهلل يفتح دُ 

 اليوم لذا واليوم لذا، ومل حترمنا من ىذه النعم؟ ، ويأخذ ذلم اليوم لباب و بو لعيالو
أنك أخذهتم معك من البداية فيمونوا من الصاحلُت، ويمونوا مثل لو و  هذا لالم اآلخرين،ف

 لو، فيقولون لو: شغِ أوالد األنصار، يصبح أبوىم يف الصباح خيرج ليبحث عمن يُ 
 وال نصكر عل  النار[.   وع، عل  اجل، فإنا نصكربانا حترَّى لنا مطعماً حالالً ]يا أ

 ؟ لفارق بُت اإلثنُتوانظروا ما ا
يعمل لك شيئاً فاإلنسان يا أحبة إياك ـ ننصح مرات ولرات، ألنٍت وال غَتي يستطيع أن 

صاحلك الذاتيبة، ريد أن تستغل الطريق ألىوائك الشخصية ومإذا وقعت يف ىذا اخلطأ، أنك ت
 ال ـ ماذا يفعل الصاحلون؟ 

  نساءنا ودورنا وأموالنا للها هلل:: حنن وأوالدنا و وا وقالوامات الصاحلون
 البقرة(.156)"  ِإنَّا هلل َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعونَ " 

، سبحانو وتعاىل وإىل نشر دين اهلل ،يسخرون لل ما ديلمون إىل حضرة اهلل، وإىل طريق اهلل
ة عٍُت وال أقل، ويلبسهم ثوب العزة، ولذلك يتمفل هبم أرحم الراْحُت وال يملهم إىل غَته طرف

نراه   ،ويروهنم ويقولوا: فالن ىذا ما شاء اهلل عليو ُت الناس أعزة عل  الدوام، وعندماويمونوا ب
 ، دلاذا؟ يعٍت من ناحية الدنيا من الوجهاء العظام ـلأنو 

 .ىلتبارك وتعاألن ىذه ىي عناية اهلل ألحباب اهلل وأصفياء اهلل، الذين أخلصوا هلل 
انا إخالص العمل لذات اهلل، وال يمون من وراء العمل أي فنحن يف الطريق حيتاج يا إخو 

ادلنفعة مل  نألو  أوطن نفسيخي منفعة وىي عنده، بشرط أن أوحىت لو طلبت من  منفعة،
 وال أنقطع عنو. يقضها فال تقطعٍت عنو،

حة، فهي مصلة طارئة، وأنا األخوة، وليست ىذه ادلصل اذا تقطعٍت؟ ألن األساس بيننا ىودل
نو لو استطاع أن يقضيها سيقضيها، فلم يستطع أن يقضيها، فألتمس لو أل  عذر، أعل  يقُت 

 ظروف أو لذا أو لذا. والبد أن يمون معو 
واإلثنُت  ،صيبفالن ومل حيدث نإبنو بنت يقولون: فالن خطب ولذلك أحزن عندما 
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 نو ليس لو نصيب، فلم حتزن؟ أرف نت تعأدلاذا؟ فتخاصمُت إىل يومنا ىذا، م 
إذا مت ىذا األمر فتزيد احملبة، فإذا و وىو اآلخر دلاذا يزعل؟ فقد عرفنا بعض وتآخينا يف اهلل، 

ىذه الشرلة يف أو ألجل نتعارف من أجل ىذا الزواج،  فلممل يتم فال يؤثر يف احملبة اليت بيننا، 
 ن ىذا شيئ عارض، لمن مابيننا:ألشرلة يف ىذه التجارة، ال لو ألجل اأ ىذه األرض،

 إذا اجلبال تزحزحت عن أرضها     عن حبنا يف اهلل ال نتحول
 داً، أخوك أغل  من النفس والنفيس:ال نستطيع أن نتحول عن احلب الذي بيننا يف اهلل أب

 أنا ال أرض  بادللك وادللموت      يف أٍخ يف اهلل حاشا وال الرضوان
 فمن أخوك؟  ىذا للو، دلاذا؟ ألن األخ أغل  من

وأخالقو ىي أخالقك، وعقيدتو  نو صورٌة ُأخرى، فميولو ىي ميولك،أنت إال أ ىوأخي 
الوجهات، فإذا نسيت ذلرك، وإذا يف لل ىذه ىي عقيدتك، ومشائلو ىي مشائلك، متحد معك 

 .لرت أعانكذ 
شفوق  لبٍ قأنا ال أريد أن أطيل ويمفي ما ذلرناه، ىذه األمور يا أحبة وصية من 

حىت تمونوا أجنمًا يف مساء رسول  ،كر والرفعة يف ادلقاملوعطوف عليمم يرجو لمم مجيعًا اخلَت وا
 وال أعرف ماذا أفعل لو؟ فماذا أصنع لو؟  فيعزُّ عليَّ عندما أجد واحد زلَّ اهلل يف ىذا الزمان، 

أن دُينع من  ألن ادلشملة بينو وبُت أخيو، وىذه ادلشملة مؤثرة عل  جهاز القلب، فالبد
ؤالء للهم شرطهم صفاء األنوار ودُينع من األسرار، ودُينع من سلوك الطريق مع األخيار، ألن ى

 .سبحانو وتعاىلالقلب هلل 
بينو وبُت أخيو شيئ، فبعد منا يف صفاء تام، وإذا لان أي واحد  اهللولذلك نريد أن نذلر 

ونُولد من  ،وننس  ما بيننا وبُت بعضنا ،ونتغاض  عما حدث ،الذلر إن شاء اهلل نًتاض  مجيعاً 
   جديد.

 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

 


