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 فوزى محمد أبو زيد فضيلة الشيخ 
 هػ1437 ربيع آخر 12موافق  22/1/2016اجلمعة 

 (صالح المرء يكون بصالح القلب والنفس)    
 بسم اهلل الرمحن الرحيم:                                       

  صبلح اللب،  علب  هاارة الفس. صبلح اإلنساف حيتاج إىل
مر مبخالستاا  فما تأاهلل ت  عضلن أُمرنا ادلخالسات عالشاواع  معاصيبفالفس. ميباا دائمًا ل

 :ا لفهأمفعابه 
 ا محضَّاك الُنصِح فاتهمِ ـــــــــــــــــــــــإن هموالشيطان واعصهما      وخالف النفس

فاهتماما دائماً  عاهلل لز  :فاهتِم يعينػ فصحاؾ أف يحاعال عإف  :زلضَّاؾ الُفصح يعينعإف 
 ااد لبه  ي سلالسة الفس. جعل اجلعجل 

يتم جااد الفس. فُيخش  فإذا لاف اإلنساف يظلَّ جياهد نسسه حىت ببغ أرذؿ الُعمر  عمل 
لن  هضِّبتُ أف عشلمن  الفس. تذِّؿ أف حىت من سوء اخلامتة  ألهنا شلمن لبيه عالعياذ باهلل من 

  ادلستليم  ي أقل من دلح البصراللومي ع طريق ال
أعاًل جبااد الفس. حىت فعبيه اآلخرة األحواؿ  ي الدنيا عالسعادة  ي عصبلح د الفجاة من يُر 

 بم سهلل علرسوله  فيظل عراءها حىت ُتسبم عتست مُتسبِّ 
 ألف اهلل يلوؿ:

  الفازلات( 40" )َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِّهِ "
 عهذا اجلااد: 

 )الفازلات( ( 41) "نََّة ِهَي اْلَمْأَوىفَِإنَّ اْلجَ ( 40) َونـََهى النـَّْفَس َعِن اْلَهَوى"
؟ أف يموف الفس.ما لبلمة تسبيم  ه]فمن مل يفتاي من اذلوى فبي. له دعى[ ػ ألن 

رأي خيًتله عيريد أف عال ألحٍد من العياؿ  عال يموف له  ال لبماؿ اإلنساف لي. له هوى  
 : مصب  اهلل لبيه عسبَّ منا يموف لما قاؿ جلمالة عإعال  يفتصر له 

 )ال يؤمن أحدلم ػ يعين لامل اإلدياف ػ حىت يموف هواه تبعاً دلا جئُت به( 
لز عجل فيما حُيبه اهلل  صب  اهلل لبيه عسبَّمفيموف هواه مع من؟ مع هوى رسوؿ اهلل 



2 

هو هذا ادليزاف  فبو لفدنا عاحد عأهاله : ادلوازين اليت نزف هبا الرجاؿ عيرضاه  علذلك لفدنا هفا 
ف فبلف هذا صاح، علو بالمبلـ لب  غريه  ففعبم أيزليه عيُعبي شأنه عجيعبه لبريًا آخر فعاحد 

علمن هواه  مثريين قد بغ رتبة لصاحلني  عالصاحلني لي. معام هوى  ي نظر الهوى  عإف لاف 
 مع اهلل عرسوله 

غضبت  لبف عزعجته  لط  اخلبلفة إلبن أخته عترؾ إبفهعانظر إىل الرجل الصاحل الذي أ
 عيًتؾ إبفه؟  طي اخلبلفة إلبن أختهيع

مشايخ فمشايخ زماف ليسوا ل ترغ،  ي الدنيا ػعهي  فذهبت لبجمالة الدراعيش المبار ػ
ف الساحات مستوحة وف أعرفالفاس يفاليـو مل يعد هفاؾ فضل  علمن مشايخ زماف لاف  اليـو 

سبوف عير ني لل ذلك    فمن يألل عمن يشرب  فماف الفاس يعيفوف الصاحللبسلراء عادلسالني
  علانت مفام شيئًا ػ فاي لانت تريد ذلك لئلستسادة عاها هلل عال يفتظر و ذلم ما حيتاجوف عجيعب

 ال تذه، لبشيخ  علمفاا هلل هذه األشياء 
يلولوف: إف لانت هذه العطايا يل أنا  لشف صحيحلني  ادلشايخ الذين لفدهم علذلك 
جاء  جراً عال لبمة شمر  ألنه يفتظر مين أفبلانت هلل ألين لي. معي مثفاا  عإف لفبن آخذها  

  هبا هلل  فيأخذ أجره من اهلل
ألنه جاء  فمن يأيت بشيئ عيريد أف يسمع لبمة شمر فيلوؿ له: خذها ال حاجة لفا هبا  

عهي مصيبة لبرية رياء عمسعة عشباة  ال  هبا لشاوة الفس.  أع أحضرها ليلولوا: أنه جاء بمذا
  ذلك يفسع

 باإلثفني إبين عابن أخيت توين المبار  قاؿ ذلم: ال مانع إئ تماثر لبيه الدراعيشفبما      
عإبن أخته لاف من؟ لاف سيدي أمحد الرفالي  عالرجل نسسه لاف الشيخ مفصور الباز 

لط  اخلبلفة إلبن ترؾ إبفه عأعأرضاه ػ  رضي اهلل لفهالبطائحي  علاف رجبًل من ُلمَّل األعلياء 
 أخته 

حبمل حشيش أخضر من لل عاحد مفمما يذه، عيأتين فبما حضرا اإلثفني قاؿ ذلما:  
إبفه أسرع عأيت حبمل حشيش لبري عمحَّبه لب  الرلوبة  عالرلوبة التستطيع محبه الغيط  ي اجلبل  

 من ثلبه 
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شيش  فلاؿ ذلم: إذهبوا عانظرعا ماذا فعل عآتوين به  فذهبوا باحلإبن أخته تأخر عمل يأيت  
أمسعاا عهي  : أين احلشيش الذي أتيت به؟ فلاؿ له: لبما أردُت أف أقطع نبتةعأحضرعه  فسأله

  فأستحي أف أقطعاا عهي تذلر اهلل لر اهلل ف تذ أ
هل يلود ادلريدين عاحد ألم ؟ بصر؟ قاؿ ذلم: أرأيتم؟ من الذي يلود ادلريدين؟ ألم  أـ مُ 

لبصر  فبما يموف ألم  البصرية فإىل أين عهو أشد من ألم  اعألم  يعين ألم  البصرية  
 يلود ادلريدين؟ 

 لما قاؿ الشالر احلميم:
 إذا كان الغراب أمير قوٍم      هوى بهم إلى وادي الخراب

فاؤالء الرجاؿ ؟ إىل خرابة من اخلرابات  شي خبف الغراب فإىل أين يذه، بهمن دي
 الصاحلني لي. لفدهم هوى  ال إبن عال بفت عال غريه 

عأنت إبين   فلاؿ له: هي إبفيتخلطبة إبفته  الُممل حد من الصاحلني تلدـ أحد ادلريدين عا
 ي فاي   ي ملاـ عهي  ي ملاـ آخر  فاي تتزعج بواحد لادي  علمفاا ال تبيق بك ػ فأنت 

 أهل ملاـ العرفاف لاف من مع من  ملاـ اإلسبلـ أع  ي ملاـ اإلدياف لب  قدرها  لمفاا ال تفسع 
 هم الرجاؿ: فاؤالء
 ادلائدة( 54" )ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهلل َوال َيَخاُفوَن َلْوَمَة الِئمٍ "

لرمه اهلل ذلذا احلاؿ فاذا الذي ألي. ذلم شأف هبذه ادلوضولات  فإذا عصل اإلنساف 
 الفوراين عانتصر لب  نسسه فيأتيه فتح اهلل لز عجل 

يأتيين هبدية  لوبًا من الشاي  عأهتم هبذا ألنه لمفين  ي الطريق عأفضِّل هذا ألنه يلدـ يل  
  فال يصبح هذا لطريق جائز بيفه عبني اهلل لمارمع أنه   مفسعةمفه علن ألبم هذا ألين ال أرى 

 اهلل لز عجل 
  عأعؿ أساس  ي إصبلح إذف يا إخوانا ادلعوِّؿ عاألساس  ي اإلصبلح هو إصبلح الفس.

  اهلل عرسوله ا حيبه لب  مالفس. هو أف اإلنساف يطبعاا 
 ببلها  ع ي ببلها بعدها لن موالها لماها ع ي لماها فسي ذلك  ألنه لو ترلاا لب  هواها

 لدنيا عاآلخرة ا ي  لطريق اللومي عادلفاج ادلستليماع ي بعدها لن موالها حجاهبا لن 
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 مور ف ال يموف له هوى  ي أي أمٍر من األنساف أف جياهد نسسه من البداية أفبلبد لئل 
عضحك لبيه مجالة عشرب  إبفه لاف هفا  ي مصر  عأرضاه رضي اهلل لفهنا لمر دسي

  فأقاـ لبيه احلد مبا فعل فأقر دلاهفمعام اخلمر  فسمع بذلك عايل مصر لمرع بن العاص  
عجبده  عأين جبده؟ داخل الدار  دلاذا؟ حىت ال يراه الفاس عتموف فضيحة ألنه إبن أمري 

 عهذا سلالف لآلية اللرآنية:ادلؤمفني  
 ادلؤمفوف( 2) "َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ "

أف يمبوه لب  محار عيدعرعا به الببد عيلولوف: أف فبلف السبلين سُيجبد اليـو شرط اجلبد 
عة اجلمعهذه السضيحة أساسية  عبعد صبلة  أماـ ادلسجد المبري السبلين بعد صبلة اجلمعة 

 الفاس جيتمعوف عيرعف هذا السضيحة لريتدع غريه 
مري ادلؤمفني بذلك  أع لرَّفه اهلل بالبصرية فسمع ألمرع بن العاص جبده علمن  ي اليبت  

شديد الباجة  فلاؿ له: إرسبه لب  مجل مليَّد عاجلمل  اً فأرسل له خطابالفورانية اليت لفده  
بة صعبة  إىل أف عصل إىل ادلديفة عأصَّر أف يليم لبيه يعين بدعف فراش  هي رلو بدعف لدِّة  

 إنك ستضربه بالراحةػ ف جتبده أنتعلفده عاحد متخصِّص  ي اجلبد  فلاؿ له: الاحلد مرًة ثانية  
  بفسسي فبلبد أف أجبده أنا أمري ادلؤمفني  إبن ألنه  ػ 

ربه قاؿ له الولد: أريد أف لبي هذه الرلوبة  عأثفاء ما لاف يض مرة عجاء اً رلبودلاف عالولد  
  صب  اهلل لبيه عسبَّمرسوؿ اهلل  أشرب  فلاؿ له لمر: إف لاف اهلل قد تاب لبيك فسيسليك

 ه عجبد ابفه إىل أف مات عهو جيبدهذه الشربة  هلل لبيك فبل حيق لك عإف مل يت، ا
اببت رسوؿ ؟ قاؿ: يا بين إذا قع ي آخر أنساسه عهو يعاجل ادلوت قاؿ: يا أبيت ألك حاجة

  ي األرض  فأببغه أف لمر يليم حدعد اهلل صب  اهلل لبيه عسبَّماهلل 
 غري ذلك  الدعلة عأصبحت األحواؿ  عال شيئفاؤالء الرجاؿ الذين أقاموا 

فاذا دييل ذلذا ألنه إبفه  عهذا دييل ذلذا ألنه قريبه  فالذي أضاع األمور حاليًا هي األهواء  
 ا الرجاؿ األمفاء الذين يمونوف أمفاء لب  الفاس يـو الليامة لماإمنمه  هذا دييل ذلذا ألنه إبن ل

 أنبأ اللرآف:
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا ِلَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم "
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 البلرة( 143) "َشِهيًدا 
هواء ألعصاؼ  علي. لفدهم رلامبلت عال أاالرجاؿ الذين فيام هذه من هؤالء الشاداء؟ 

  ي دين اهلل لز عجل 
الثُػبَّة ادلبارلة فيموف حالفا لما يُراـ  فما الذي ضيَّع ف اجملتمع فيه هائسة من هذه لو أ

  فاذا قري، فبلف فُيفاي له هذه ادلامة  عهذا قري، فبلف اجملتمع حالياً؟ اجملامبلت عاألهواء
 اآلف؟  هل يوجد لبلج دلا نلولهصبحفا صلد السساد زاد لن احلد  عأيفاي له هذه ادلصبحة  

يوجد فاللوانني موجودة  علمن إخًتاؽ اللوانني موجود باألهواء  ما الذي سُيلوِّـ الال 
ال يوجد إال الرجاؿ الذين هارعا نسوسام عقبوهبم من األهواء عال يوجد إال هوًى عاحداً السساد؟ 

  صب  اهلل لبيه عسبَّماء اهلل عإرضاء رسوؿ اهلل لعمل بشرع اهلل عإرضإال ا
  لبيه ربفا يستحف فإذا أراد أ ي الدنيا  عؿ دلن أراد الستح هذا يا إخواين هو األساس األ  

عهي أع أراد أف يموف من الشاود الذين يشادعف أماـ حضرة لبلَـّ الغيوب  فعبيه بأهل الستح  
 ريد أف يموف من أهل ملاـ:أع يتساعي درجة األنبياء  درجة ُلظم  

 الربعج( 3) "َوَشاِهٍد َوَمْشُهودٍ "
يموف اإلنساف  ي قببه لداعة ألي أحد  ال أف اذه ادللامات الُعظم  ما شرهاا األعؿ؟ ف

عال هوى له إال احلق  حىت يصل إىل ملاـ  ته عال إلبفه عال إلبفته عال إلخوانه  جال لفسسه عال لزع 
 :فهرضي اهلل ليلوؿ فيه لمر 

 ]ترلين احلق علي. يل صديق[ 
م ال حيبوه  لمفه فمثل هذا ال حيبه الفاس  فمل عاحد يريد أف دييل معه  فمن ال دييل معا

لـر الذي يبحث لفه اهلل لز عجل  احل، األلظم عاحل، األهو يريد ح، اهلل عرسوله  عهذا 
ف نموف مفام لز عجل أ الذين نسأؿ اهلللفه ُلمَّل ادللربني عأئمة الصاحلني عالذي يبحث 

 أمجعني 
  علي. اجلااد  ي قياـ البيل عال  ي صياـ الفاار  عال  ي األذلار  هذا هو جاادنا يا إخوانا

طال، به  هو جاادؾ لفسسك  ليف ال يموف فياا هوًى لغري الذي أنت مُ علمن اجلااد األعؿ 
 :صب  اهلل لبيه عسبَّمبلوؿ احلبي،  احلق  عأف تعمل 
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 ( علو لاف مراً  قل احلق علو لاف لب  نسسك)قل احلق  
 حىت  لبيك أنت  فاجعل احلق لب  لسانك ألنك إف مل تفطق به هفا  فستفطق به هفاؾ 

م الدعر  بِّ ػ فافاؾ ال يفسع أف تػُ  جتمع أمورؾ  علمن هفا يفسع أف جتمع أمورؾ عهفاؾ لن يفسع أف
ألنك  ي ساحة احملمة  علمن هفا تستطيع أف  فافاؾ يفتاي األمرػ  م الدعربِّ علمن هفا يفسع أف تػُ 

  ي رلراها الطبيعي جتمع شتاتك عُتصبح أحوالك 
  لل زماٍف عمماف: يالصاحلوف  فاؤالء هم الرجاؿ الذين يربيام

َن يـَْوًما رَِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اهلل َوِإقَاِم الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َيَخاُفو "
  الفور(37) "تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواالْبَصارُ 

بو ُعجد  ي ف فوجود عاحد من هؤالء  ي جبسة لسيل أف حيلَّ ادلشالل اليت  ي اللب، 
فبل يستطيع أف  ألي. لذلك؟جبسة مثل هذه فيلولوف: فبلف حضر فبن يفسع معه إال احلق  

 ادلشمبة يارب هذا أع يزعغ هذا  فُتحلُّ هبذا 
رؼ إال احلق عال جيامل حىت أباه  لما يلولوف ألف فبلف هذا معرعؼ عال يع ألي. لذلك؟

   فيفتاي ادلوضوع عيتم الُصبح  ي البسظ
غري أف رلال. الُصبح اليت يعمباا الفاس معظماا يفتاي بالوصوؿ إىل لمففا نرى حاليًا 

ُيظارعا احلق لب  هذا  عهؤالء يريدعف أف  لؤلهواء  فاؤالء يريدعف أف دييبوا معالصواب  دلاذا؟ 
  دلة عالرباهني  عحياعلوف إثبات ذلك باألظاملهو الأف هذا  عهؤالء يريدعف أف يظارعاهذا  

 فيه الرب ادلتعاؿ:قاؿ لما  عاإلنساف 
 الماف( 54) "وََكاَن االْنَساُن َأْكثـََر َشْيٍء َجَدال"

  حاب السالمني  عال  ي حضرة الواصبنييصبح  ي ر فاجلداؿ ساٌل  علمن هذا األمر ال
 رضي  ي الدنيا عال  ي اآلخرة رب العادلني عألـر األلرمني لز عجل عال يُ 

لز عجل  م اهللفردهاجلااد لفموف من األفراد الذين أ ففحن نريد أف نبدأ مع بعض  ي هذا
 سيدنا رسوؿ اهلل  ي الدنيا عاآلخرة:عنموف  ي معية 

 الستح( 22) " َوالَِّذيَن َمَعهُ ُمَحمٌَّد َرُسوُل اهلل"
 مسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّ  وصلى اهلل على
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