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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
 ىـ 1441 مجادى اآخر 3موافق  28/1/2222: الثالثاء 

 ـ طفنيس ـ إسنا األقصر ظهراً ـ ديوان الزوايد
 المنهج الصحيح للمريد والسالك  

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
  اإلخوة السالكني: أالحظها علىظة حمال

 ادلالحظة األوىل:
يهتم باألوراد اليت أخذىا السادة الصاحلني عن سيد األنبياء وادلرسلني، وقد بعضهم قد ال 

يف السري قالوا: ]من ال ورد لو، ال ورود لو[ ـ فمن يستسهل ويقصر يف ىذا األمر يتجمَّد 
 ني واجملدين يف طريق رب العادلني، وىذه واحدة. والسلوك ولن يرتقي مع ادلقربني والعارف

 :األىمو  ادلالحظة الثانية
وكنت ال أعرف حىت مشايخ وال شيئ،  ليو، تبارك وتعاىلأول ما وجهين اهلل أنا أذكر 

كنت وكان معي عقيدة  وكنت مل أختذ منهم شيخاً،  وكنت فقط أزور الصاحلني من حويل،
بأن من ُيصلي على حضرة النيب حىت يراه ويوجهو فال  ،جربتها واكتشفت أهنا غري صحيحة

أن أحد الصاحلني نبهين وقال يل: ال البد من  قد وصلت ذلذه ادلرحلة، إال، وكنت حيتاج لشيخ
 الشيخ ادلريب.

ففي البداية وجدت أن إىتمامات الصاحلني بالسالكني الراغبني يف القرب من رب العادلني 
 فبماذا أتشبو بو؟ تبدأ أواًل يف التشبو بسيد األولني واآلخرين، 

كان يعملو يف الذي  مجعوا العمل حلضرة النيب ـ حاديث يعين حفاظ األ ـ ـاحلفاظاجلماعة 
وكتاب البن الُسين  والليلة، كتاب البن ماجة احملدث، اليوم والليلة يف كتب إمسها: عمل اليوم

 وإن كان غري مشهور بني احملدثني ولكنو حمدث.
 يد األبرار"وأشهر الكتب يف ىذا الباب كان كتاب إمسو "األذكار ادلتخب من كالم س

 .رضي اهلل عنوي لإلمام النوو 
 الصاحلون قددياً يقولون للمريدين: ]بع الدار واشًتي األذكار[.وكان 



2 

 وما ىذه األذكر اليت ال ننتبو ذلا؟ 
  :جاء هبااألذكار اليت 

ومالذي يقولو وىو داخل البيت؟ ومالذي  لو حضرة النيب وىو خارج من البيت؟مالذي يقو 
ومالذي من النوم؟  لنوم؟ ومالذي يقولو بعد أن يستيقظقبل ا وعليقولو قبل أن ينام؟ وماذا يف

يقولو وىو ذاىب للمسجد؟ ومالذي يقولو وىو يزور مريض؟ ومالذي يقولو قبل تناول الطعام؟ 
 ومالذي يقولو بعد تناول الطعام؟ 

 ىذه األحوال كلها موجودة، وطبعًا اإلنسان ال يستطيع أن حيفظها من األول، فكنت
 ،نساهأوأقرأه، مرة يف مرة يف مرة يف مرة حفظت ىذا الكالم، وإىل يومنا ىذا ال تاب مسك الكأ

 .صلى اهلل عليو وسلَّمكان يفعلو رسول اهلل كما  دائو  أوال أختلف عن 
، ىذا الربنامج حباب مرارًا وتكرارًا ومل ينفذوه، ألهنم ال ينفذواشيئ واحد طلبتو من األ

 وال يعريونو أي إىتمام، فقلت ذلم يا إخوانا:  نازل عندىم غري ىذا الربنامج أن والظاىر 
 ت لزوجتك وأعجبتك،ول مرة، أو حىت نظر عندما تدخل بيت مثل ىذا، أو ترى أخاك أل

واألخ  ، وأقوذلا ما شاء اهلل ال قوة إال باهللفتقول: بسم اهللأو تشاىد أوالدك وفرحت هبم، 
ن يف أُذنيو وقٌر ومل يسمعين، أك   ال قوة إال باهلل،ماشاء إال اهللداخل أقول لو قل: باسم اهلل 

 سبحان اهلل ألنو غري ملتزم بالربنامج عنده فغري ملتفت ذلذا الكالم.
ىذا يا إخونا الربنامج األساسي دلن يريد التشبو باحلبيب ادلصطفى عليو أفضل الصالة وأمت 

فيها السند وفيها  ذكرنا أمساءىا ألنلنا األمر عليكم، فًتكنا ىذه الكتب اليت السالم، وقد سهَّ 
  .ومجعنا األمور ادليسرة يف كتاب صغري تضعو يف جيبك ومسيناه "أذكار األبرار" روايات متعددة،

أو تًتكوه؟ وىل ستقرأوه عندما نسافر من ىنا؟  مَ فلِ يعين األذكار الواردة عن النيب ادلختار، 
 اية التشبو برسول اهلل:فذه عندما تدخل القرب؟ فمىت تنفذه؟ وىذا بدنتس

 آل عمران(.31)" ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلل فَاتَِّبُعوِني " 
 وما النتيجة؟ 
 آل عمران(.31)" َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم ـ وماذا أيضاً؟ ُيْحِبْبُكُم اهلل 
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د يدخل ي واحد جديأل، وأنتم مكلفني اليت أحب أن ألفت األنظار إليهاادلالحظة فهذه  
لكن أنت جاءك واحد جارك إىل طريق اهلل، فأنا ليس عندي وقت أن أرشد كل واحد مبفرده، 
 وىا ىي أورادنا.وتعرفو من األول، فتوجهو ألذكار األبرار، وتوجهو ألوراد األخيار، 

 وأورادنا كما تعلمون: 
عناىا أننا نتساوى االستغفار مائة مرة بالنهار ومائة مرة بالليل، ألن مائة مرة فقط يعين م

وىذا ال جب بالنسبة يل، فيجب أن  ،حبضرة النيب، ألنو كان يستغفر يف اليوم والليلة مائة مرة
 أزيد يف اليوم مائة مرة، فتكون مائة بالليل ومائة بالنهار. 

وال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ادللك ولو احلمد حييي ودييت بيده اخلري وىو على  كل 
 كما نصَّ عليو احلديث، واحلديث موجود مائة مرة.  شيٍئ قدير،

على  العظيم مائة مرة ـ كلمات خفيفة وسبحان اهلل وحبمده سبحان اهلل العظيم أستغفر اهلل
 وىي ذكر مالئكة الرْحن.وثقيلة يف ادليزان وحبيبة للرْحن،  اللسان،

  :صلى اهلل عليو وسلَّموالصالة على النيب 
يف كتابو "قوت القلوب يف طلب احلبيب احملبوب" وىذا كتاب  والشيخ أبو طالب ادلكي

 ، يقول فيو: العباسيةمن أوائل ادلراجع الصوفية يف العصور الزاىية 
ر يف  ونيل مطلوهبم أن ال يقص   ،إتفق العارفون على أنو ينبغي دلن رغب يف سلوك طريقهم]

  .[كل ليلة عن الصالة ثالمثائة مرة على سيد األولني واآلخرين
كل ليلة على األقل ثالمثائة مرة، وإن زاد فهو خرٌي لو، ألنو كان من األقطاب من ُيصلي 

وىؤالء صغار، ومنهم من كان ُيصلي مخسة آالف  مرة ألفي صلى اهلل عليو وسلَّمعلى النيب 
 مرة، ومنهم من كان ُيصلي عليو سبعة آالف مرة. 

ومنهم ـ وىذا ممن كان معو بركة الوقت ـ كان ُيصلي كل يوم وليلة عليو أربعني ألف مرة، 
 وطبعاً حنن ال نستطيع أن نفعل ىذه إال إذا ىو أعطانا بركة الوقت.

صلى اهلل ىل أنوار حبيبو ومصطفاه إمدة يف الطريق إىل اهلل للوصول فالصالة على النيب عُ 
 .عليو وسلَّم

من ورد قرآين، وقد إتفقنا على أنو ال يقل عن جزء كل يوم، وتكون التالوة وكما قلنا البد 
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 عد؟ ال.أن، فال تكون سريعة حىت مع التدبر والتمع   
السنن الالحقة بالفرائض على السنن الواردة، وىي وطبعًا مع احملافظة قدر االستطاعة 

 . ادلفًتضات
 :صلى اهلل عليو وسلَّمال وُأصلي ولو ركعتني، قمن قومة قبل الفجر يل البد و 

من الذاكرين اهلل كثرياً  ا)من استيقظ من الليل، وأيقظ زوجتو فصليا ركعتني هلل، ُكتب
  والذاكرات(.

  داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي اهلل عنهما[.رواه أبو ]
  .وىذا أعلى يف ادلقامات العشر يف سورة األحزاب

ُضحى، وكل ما على اإلنسان أن يعو د نفسو، وإذا فالبد أن يكون يل ولو ركعتني سنة ال
 تعود فلن يستطيع ترك ىذه العبادة. 

 الضحى يف البداية؟  كنت ُأصليكيف  و 
فطار أتوضأ، وُأصلي ركعتني سنة الوضوء وحتية ادلسجد وسنة نا ذاىب للشغل وبعد اإلأو 

صليت سنة الُضحى  الُضحى، عددىم كم ركعة؟ ستة ركعات يف ركعتني إثنتني، وأخرج بعد أن
 عليها سيدنا رسول اهلل. اً اليت كان مواظب

إذا ذىبنا لألماكن ادلباركة، أو يف يوم أنا فاضي فيو أزيد ألن سيدنا رسول اهلل كان يزيد 
  .حىت مثاين ركعات، وذىبت للشغل وفيو وقت متوفر أزيد ركعتني، فيكونوا أربعة

 وصالة القيام، ولذلك كانوا يقولون: حىإلنسان أن حيافظ على صالة الضُ وطبعاً البد ل
 لسة[.يف هنايتو مع جِ لو ]من مل يكن لو يف بدايتو قومة، مل يكن 

 لسة؟ىل اجلِ أمن ىم و 
 (18)"  َوبِاالْسَحاِر ُىْم َيْستَ ْغِفُرونَ ( 11) َكانُوا َقِليال ِمَن اللَّْيِل َما يَ ْهَجُعونَ " 

 )الذاريات(.
ائشة، ركعتني خفيفتني يف البداية ، وكما وصفت السيدة عفكنا ننفذ القيام كحضرة النيب

وبعد  ،صلى اهلل عليو وسلَّمدعو بالدعاء اادلوجود، دعاء القيام موجود عن رسول اهلل أن أبعد 
ن، ويطول قرأ فيهم اإلنسان ما تيسر من القرآيُأصلي أربع ركعات إثنني إثنني طوال شوية، ذلك 
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ذلك أربع ركعات خفيفة، وبعد ذلك إذا مل يكن صلى الوتر،  وبعد  شوية مع التدبر والتمعن، 
 ُيصلي الوتر.

فإذا كان قد صلى الوتر، فُيصلي ركعة واحدة أواًل حىت تكون مع الركعة األخرية الوتر 
 وُيصلي ما شاء مث خيتم بواحدٍة وتر.فتكونا ركعتا شفع، 

وآذان الفجر، ألن ىذا  والبد أن يعمل حسابو أن معو جزء لإلستغفار بني صالة القيام
 جزء مهم:

 الذاريات(.18)"  َوبِاالْسَحاِر ُىْم َيْستَ ْغِفُرونَ " 
 وىذا أيضاً كان عمل سيدنا رسول اهلل.

سبحانو لقرب من اهلل فهذا منهاج الطالبني ل فعندما ديشي اإلنسان على ىذا ادلنهاج،
يريدون أن يكون ذلم  ين الذي، فمنهاج العابد، وليس منهاج العابدين لإلمام الغزايلوتعاىل

  فماذا نفعل باجلنة؟ن لنا هبم ألننا نريده ىو فقط، أوال شرصيداً كبرياً يف اجلنة، 
فلوال أن اجلنة فيها النظر إىل وجو اهلل فما طلبناىا، فنحن نطلبها لشيئ واحد فقط، وىو 

األكل أيضًا ، وفيها مصلى اهلل عليو وسلَّ ىل وجهو الكرمي، وفيها جوار الرءوف الرحيم النظر إ
 ؟ فنحن ىنا نأكل ونشرب.ماوالشرب فماذا نفعل هب

اجلديد على ىذه اآلداب، وتبينوا لو األخ وا أحباب ولكم األجر والثواب أن ترشدفأرجو يا 
و، فلن أجلس مع كل واحد وأقول لو: تعاىل أورادك كذا فأنتم من يضيعطرق الصواب، وإال 

أنتم مساعدين لو، ومعينني لو منكم و ولكنها شغلة كل واحد ك كذا، فليست شغليت، ار وأذك
 .من األجر مثلو ماألجر، فكل ما يفعلو بعد ذلك فلك مولك

فاألذكار لرسول اهلل، واألوراد اليت قلناىا اآلن ىي األوراد الواردة عن رسول اهلل، وىل أتينا 
 خرين يف ىذه األمور؟ اآلإىل يوجد خالف بني الصاحلني من األولني بشيئ من عندنا؟ وىل 

وىذا معي أنا  ،لكن بعد ذلك من يُرد ورداً خاصًا فال مانعالكل متفق على ىذه األوراد، ف
، تبارك وتعاىلعلى حسب طاقتو الروحانية ووسعتو القلبية، فنعطيو ما يناسب حالتو عند اهلل و 

 وىذه حاىل خاصة.
تساىى يينساىا، و ريًا من األحباب كلنا نعرفها، وما حيدث أن كثالعامة  لكن ىذه األمور 
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 ال.ويظن أنو أصبح رجاًل كبرياً وال حيتاج إليها،  عنها، 
لكن مع ذلك البد  م وردي حالياً،كه الزيارات، مع أنترك األوراد أبدًا حىت يف ىذأأنا ال 

أعمل ما ىو هبذه األوراد، ألنين أعلم أن الناس البد أن تقتدي يب، فالبد  اً أن أظل مستمسك
 الذي عملو األئمة واألقطاب.و واب ص

وأن يوفقنا للسري يف الطريق أن يوفقنا أمجعني دلا حُيبو ويرضاه،  سبحانو وتعاىلنسأل اهلل 
حىت نتمتع ظاىراً العناية الربانية باب ادلستقيم ادلوصل إىل مرضاة حضرة اهلل، وأن يفتح لنا 

 ستمعون القول فيتبعون أحسنو.وباطناً بوجو حبيب اهلل ومصفاه، وأن نكون من الذين ي
 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 
 


