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ـــوار الـــذي هـــدانا واصـــطفانا وج ،احلمـــد N رب العـــاملني ـــه ومصـــطفاه أن والصـــالة  .مشـــرقة اً علنـــا يف أفـــق حبيب
 ،سـيدنا حممـد وآلـه الغـر الكـرام ،ومصباح القلوب املرسل هلا من امللـك العـالم ،وخري األنام ،ماموالسالم على بدر التَّ 

  .علينا معهم أمجعنيو  ،إىل يوم الزحاموكل من اهتدى cديه  ،وأصحابه العظام

 عــزَّ وجـــلَّ ورضــي هللا تبــارك وتعــاىل عـــن إمامنــا ومرشــدنا يف هللا تعـــاىل موالنــا اإلمــام أيب العــزائم الـــذي مجلنــا هللا 
أن يـدمي مجعنـا  عـزَّ وجـلَّ ونسـأله  ،د العلـوم النازلـة عليـهدوعال مهمنا مبـ ،ورحم قلوبنا باألنوار الواصلة إليه ،بالتتلمذ عليه

  .... أما بعد .حنن وأبنائنا وبناتنا وإخواننا واملسلمني أمجعني ،وترحاالً  ، حالu دنيا وآخرة ،اً وباطن اً ، ظاهر عليه

مــا : حضــرة املصــطفى، قــد يتســاءل الــبعض وحنــن يف ليــايل ذكــرى أنــوار: فيــا إخــواين ويــا أحبــايب يف هللا ورســوله
  حولنا يتعجبون من شدته؟ نْ مَ  جيعل كلَّ  ،اً حبuا خاص رضي هللا عنهاإلمام أبا العزائم  بُّ حنُِ  اً الذي جيعلنا مجيع

فـإن  - لنـا مـن عطـاء ونـوال صـلى هللا عليـه وسـلمعلى قدر ما أفـاء عليـه املصـطفى  -اإلجابة على هذا السؤال 
ال فـالكون مـرآة يظهـر فيهـا مجـ ،مشـكاة جلماالتـه صـلى هللا عليـه وسـلموجعل احلبيب  ،جعل الكون مرآة لذاته شـأنهعزَّ هللا 

ـــدنيا واآلخـــرة إال مجـــال وجـــه هللا عـــزَّ  ـــون أمجعـــون ال يبغـــون يف ال ومجـــال هللا ، وجـــلَّ  هللا وجـــالل هللا وكمـــال هللا، واملؤمن
  .صلى هللا عليه وسلمومشكاة ظهوره هو سيدنا رسول هللا 

  الكرمي تعلق الصحابة املباركني جبماالت النيبِّ 
مـن  هللا عليـه وسـلم صـلىفمـن أصـحابه  ،هللا بذاتـه احملمديـةسـول ر وقد أوردت لنا كتب السرية مدى تعلق أحباب 

بـــل يـــذهبون إىل زوجاتـــه الكـــرام  ،مث ال يكتفـــون بـــذلك ،فكـــانوا يـــذهبون إليـــه ليتابعونـــه ويـــرون عملـــه ،تعلـــق بعباداتـــه
أل�ـم  ،ل يف دار اجلنـانهلـم اجلمـا عـزَّ وجـلَّ ظهر هللا وهؤالء يُ  ،عليه أفضل الصالة وأمت السالمويتساءلون عن عبادة املصطفى 

   .عزَّ وجلَّ يف مجال هللا الذي يظهر يف جنان هللا  اً على �ج حبيبه ومصطفاه طمع عزَّ وجلَّ يعبدون هللا 

كــان علــى   نْ َمــ هِ ِقـلْ مــن خَ  أن هللا حيــبُّ  اً ينـوهــو يعلــم يق ،هومـن أصــحابه مــن كـان يطمــع يف أن حيظــى بوصـال ربِّــ
 رضــي هللا عنهــاالنقيــة الســيدة عائشــة التقيــة مــنهم إىل الســيدة  وذهــب نفــرٌ  ،القرآنيــة فكــانوا يســألون عــن أخالقــه ،قــهُخلُ 

مسـلم ( )كـان خلقـه القـرآن!! ألسـت تقـرأ القـرآن؟( :فقالـت للسـائل ،صلى هللا عليـه وسـلموسألوها عن أخالق رسول هللا 

الـَِّذيَن ُهـْم ِيف  .قَـْد َأفْـلَـَح اْلُمْؤِمنُـونَ ﴿ :شـأنه يف قوله عزَّ  :قالت ؟وأين ذلك يا أماه :قال ).عن السيدة عائشة رضي هللا عنها
  .إىل آخر اآليات الكرميات ]املؤمنون٢، ١[ ﴾َصَالِ�ِْم َخاِشُعونَ 

 ،وظــاهره حــقّ  .يف نســكه الظــاهر صــلى هللا عليــه وســلمويريــد أن يتشــبه بــه  ،ومــنهم مــن كــان يقتــدي cديــه الظــاهر
ُ لِنُـورِِه َمـن َيَشـاءنـُّ﴿ :وباطنه نـور ،ظاهره نور .وباطنه حق ومـنهم مـن كـان يريـد أن  .]النـور٣٥[ ﴾وٌر َعلَـى نُـوٍر يـَْهـِدي ا�َّ

 ةِ تنـــافس ِعْليَــــ ويف هــــذا ا¢ـــال كـــان ،يتابعـــه يف أحوالـــه حـــىت ينـــال مــــا فتحـــه هللا لـــه مـــن كنــــوز فضـــله وعطائـــه ونوالـــه
ومـنهم مـن يتصـارع يف  ،م من يسـتبق يف زهـدهومنه ،هومنهم من يتنافس يف ودِّ  ،همنهم من يتنافس يف حبِّ  !!األصحاب
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ومـنهم  ،يف ثقتـه بـاN - علـى قـدره -ومنهم من يهتدي به يف حسن توكله على مواله، ومنهم من كان يتشبه به  ،ورعه
  :رضي هللا عنهوكلهم كما قال اإلمام البوصريي  ،من كان يريد أن يكون على هدى منه يف تفويض األمور حلضرة هللا

  َرْشًفا ِمْن البَّْحِر َأْو َغْرفاً ِمْن الدِّميَِ     ْم ِمْن َرُسوِل ِهللا ُمْلَتِمسٌ ُكلُّهُ وَ 

 اً منهم من يـدعون هللا خوفـ. عزَّ وجلَّ ه يف وجيب قلبه مع حضرة ربِّ  - أكثر من ذلك -ومنهم من كان يتنافس 
جتــارة وال بيــع عــن ذكــر هللا، ومــنهم مــن يريــدون وجهــه، ومــنهم مــن ال تلهــيهم  عــزَّ وجــلَّ ومــنهم مــن يــدعون هللا  ،اً وطمعــ

   .كما عرفهم هللا  ،)األعراف٤٦( ﴾يـَْعرُِفوَن ُكالu ِبِسيَماُهمْ ﴿وقفوا على شاطيء األعراف 

 بِّ ُحــ نْ ِمــ ،األوفــر والنصــيبُ  ،األعلــى كــان لــه احلــظُّ  -نــا لــه بِّ حُ  وهــذا ســرُّ  - رضــي هللا عنــهواإلمــام أبــو العــزائم 
  :، فقد كان يناجيه ويقول له عليه وسلمصلى هللاحبيب هللا ومصطفاه 

َلٍة ِفيَك ال َصبَــــــــاَح َهلَا   َقْد ِبُت ِفيَها قَاِنصاً َعَلى َكِبِدي    َكْم لَيـْ

  َوَضْعُت َخــدِّي َعَلى بـََناِن َيِدي    َقْد ُغصَّْت الَعْنيُ بِالدُِّموِع َوَقدْ 

  :ويقول يف ذلك ،ال يهنأ مبقام مصلى هللا عليه وسلة هيامه يف رسول هللا فكان من شدَّ 

  َواحلَِبيُب ُهَو اِإلمـَـــــــــام    َكْيَف نـَْوِمي بـَْعَد ِعْشِقي

فقـد كـان  ،أن يكونـوا علـى هـذا الـنهج - ومن يريدون أن يتمتعوا بالنور الذي هو فيـه - ويطالب أهله وذويه
  :وأرضاه رضي هللا عنهفقال  ،ن بعض أصحابه يتمايل ليناموذهب لزيارة البيت احلرام وكا ،وأخذ أصحابه رضي هللا عنه جُّ حيَِ 

  َنوُم َأْهِل الُقْرِب ِيف الزُّْلَفى َحَرامُ     َأْمحََد السُّْبِكَي تـََناُم وَتدَِّعي ُحبـََّنا

  ؟صلى هللا عليه وسلمكيف ينامون يف مقام اإلزدالف والقرب من حبيب هللا 

َلىوََكْيَف يَنـَـــــــــــــــــاُم َمْعشُ  َلى َتْشتَـــــــــــِهي ِمْنُه الِقيَــــــــــــــامَ     ــوٌق ِلَليـْ   َولَيـْ

 ،ويواجهــه بنــوره البــاهر ،وينــري لــه البصــائر ،يطلبــه ليكشــف لــه الســتائر صــلى هللا عليــه وســلمكيــف ينــام واحلبيــب 
لَـْو َأنَزْلنَـا َهـَذا اْلُقـْرآَن َعلَـى َجبَـٍل ﴿: وجـلَّ عزَّ املعبود  كما أخرب الربُّ   كَّ على الوجود لدُ  ساطعة من أنواره ملعتْ الذي لو 

ـْن َخْشـَيِة ا�َِّ  ًعا مِّ واإلشـارة فيهـا لـو نـزل القـرآن احلقيقـي علـى جبـل مـن جبـال القلـوب خلشــع ، ﴾لََّرَأيـْتَـُه َخاِشـًعا مَُّتَصـدِّ
 .]احلشـر٢١[ ﴾ْلَك اْألَْمثَـاُل َنْضـرِبـَُها لِلنَّـاسِ َوتِ ﴿ :صلوات ريب وسالمه عليهالظاهرة يف احلبيب احملبوب  ،م الغيوبألنوار عالَّ 

  :اً قال لنا مجيع رضي هللا عنهالعزائم  وموالنا اإلمام أبو

  سرَّ الَعِليِّ بِنُــورِِه الَوضَّــــــــــاحِ     دَْع َعْنَك مثًال َبْل َمَقاالً واْشَهَدنْ 
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صـلى هللا تتمتـع بـأنوار املصـطفى  ،ل والكمـالوادخـل علـى حضـرات اجلمـا ،عن األمثال وعن املقال فَاْعلُ : أي

وتتعطـر بـه أمسـاعهم  ،فالناس تعشق رسـول هللا ملـا يسـمعون مـن مجيـل سـريته !!وال زوال ،وال ظالل ،بال مثال عليه وسـلم
أنــا  ،)ةٍ ايَــوَ رِ  اعَ ال َمسَــ اً فْشــكَ   كَ تُ قْ َشــعَ : (يقــول لــه رضــي هللا عنــهلكــن اإلمــام أيب العــزائم  ،مــن أحوالــه وأحــوال أهــل حمبتــه

  .عشقتك للكشف الذي رأيته

  زيارة الصاحلني لروضة املصطفى
وألمـر  -ا يغلـق احلـرم املـدين بعـد صـالة العشـاء وكمـا نعلـم مجيعـ -ه تِـجَّ أنه كان يف حَ  رضي هللا عنهفقد ورد عنه 

ن الصــاحلني مســجد رســول هللا إال ألنــه ال يــدخل أحــد مــ ،لــه منــذ القــدم دَّ ِعــأُ  يبٍ ِصــنَ لِ  ،مل يــره اخلــدم عــزَّ وجــلَّ يعلمــه هللا 
 ،ومكـث ثالثـة أيـام ،البيت أمـر بنصـب اخليـام خـارج املدينـة جَّ عندما حَ  رضي هللا عنهفسيدنا أبو احلسن الشاذيل  !!بإذن
َال تَــْدُخُلوا ﴿ :صــلى هللا عليــه وســلمحــىت يــأيت اإلذن مــن رســول هللا  :يقــول ،أصــحابه بالــدخول للزيــارة وتعجلــوا مــا هــمَّ وكلَّ 

   .]األحزاب٥٣[ ﴾ُيوَت النَِّيبِّ ِإالَّ َأن يـُْؤَذَن َلُكمْ بُـ 

دخـل يـا ا :وال يدخلون إال إذا مسعـوا ،فكانوا يستأذنون قبل الدخول وكانوا يقرأون هذه اآلية على باب احلرم
ائحــة خاصــة ر  صــلى هللا عليــه وســلمفــإن لرســول هللا  !!رائحتــه العطــرة الــيت لــيس هلــا مثيــل يف األكــوان نأو يشــمو  !!فــالن

ـــُدونِ ﴿: وإمنـــا مـــن بـــاب ،ال يشـــمو�ا cـــذه األنـــوف الظـــاهرة !!ونيعلمهـــا احملبُّـــ ـــْوالَ َأن تـَُفنِّ ـــَح يُوُســـَف َل  ﴾ِإّينِ َألَِجـــُد رِي
عنـــدما شـــم رائحـــة ســـيدنا يوســـف مـــن مصـــر وهـــو يف بيـــت  ،فيشـــمو�ا مبشـــام القلـــوب كســـيدنا يعقـــوب، ]يوســـف٩٤[

   !!املقدس

كــان : (رضــي هللا عــنهماخلاصــة الــيت يقــول فيهــا أصــحابه  صــلى هللا عليــه وســلمحــة النــيب يشــمون رائوكــذلك العــارفون 
سـنن الـدارمي عـن جـابر ( )نعرف أنه مشى يف هـذا الطريـق مـن رائحتـه الـيت نعلمـه cـا اً إذا سلك طريق صلى هللا عليه وسلم

 :أو قـال ،عرف أنه قد سلكه مـن طيـب عرقـه إالَّ  فيتبعه أحدٌ  ،ريقاً أو ال يسلك ط ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يسلك طريقاً ": رضي هللا عنه
   .صلى هللا عليه وسلمحضرته بالدخول لزيارته من  اً بعضهم يشم هذه الرائحة فتكون إذنف ").من ريح عرقه

وقدوة الصـاحلني  ،وإمام املرسلني واألنبياء ،د األولياءفما بالكم بسيِّ  ،)إال بإذنه زار الويلُّ ال يُ ( :وإذا كنا نقول
هللا ومصـطفاه يف ليلـة مـع حبيـب  رضـي هللا عنـهالعـزائم  افقفل اخلدم احلرم وتركوا اإلمـام أبـ !!؟صلى هللا عليه وسلمواألصفياء 

  :رضي هللا عنهقال فيها  ،ليالء

  َوآَنَسِين ِإَىل الَفْجـــــــــــرِ     َحِبيِيب َقْد َشَرح َصْدِري

  َمَقـــــــــاِم الُقْرِب َوالسَّْريِ     َأْعلَـــــــــــــىَوَرقَّانـِـــــــــي ِإَىل 

  أَتَاَك الَوْصُل بِالِبْشـــــــرِ     َونَاَداِين اِإلَمــــــــــــــــــام هيَّا
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ُقـْـــ يِن يَا َماِضــــــيـفـَ   فَِإّينِ َقْد َصـــــــَدْر َأْمِري    م ِللدِّ

  َوِمْل ِعْنــــــِدي َعْن الَغْريِ     ِين ــــــــــاِهدْ ـــــَمتَلَّي ِيب َوَشـــ

  ِحبُْسِىن َحْيُث ال َيْدِري    ـــأ َمْن يُِرْد قـُْربـِـــــــــيــــَوأَنْبــِــ

وصـاغ لنـا يف عبـارات قريبـة هــذه  ،ب لنـا احلقـائقوقـرَّ  ،فتمتـع مبـا كاشـفه هللا بـه مـن أنـوار حبيـب هللا ومصـطفاه
واخلـالص مـن األدنـاس  ،ولكن تقرأها القلوب بعد تناول طهور املشـروب ،األلسناليت ال تستطيع أن تنطقها  ،الرقائق

حيظـى cيكلـه الشـريف يف زمانـه وعصـره  ملَْ  نْ الكـرمي ملَـ ادخـره النـيبُّ  عظـيمٌ  فنـا أن هنـاك مقـامٌ وعرَّ  ،والتطهري من العيوب
 ،ونتلهــف علـى حملــة مــن نــوره ،ومل نتمتـع جبمالــه وcــاه ،رســول هللا الزم ألننـا مل نـَــرَ حنــن ومــن قبلنـا كنــا يف هــمٍّ ُمــ - وأوانـه

فــإن الشــيطان ال  ،امــن رآين يف املنــام فقــد رآين حقuــ{: ألن حملــة واحــدة مــن نــور رســول هللا فيهــا كــل خــري وبركــة وعطــاء
 مــن رآين يف املنــام{: شــريوالتب ،هــذا تقريــر. )رضــي هللا عنــه رواه البخــاري ومســلم يف صــحيحيهما واإلمــام أمحــد عــن أيب هريــرة(} يب يتمثــل

يسـتقبله  ،يأيت سـاعة املـوت ،وح ويوم الزحامعند خروج الرُّ  مىت؟ ).البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه( }فسرياين يف اليقظة
، ويزيـد وسـلم صـلى هللا عليـهرسـول هللا  هللا وحـبِّ  أنت هنا معنا ألنـك مـت علـى حـبِّ  :ويقول له ،ويهنأه بسالمة الوصول

رضـي  أمحـد عـن أنـسالرتمـذي و رواه البخـاري ومسـلم يف صـحيحيهما و (} حيشر املرء مع من أحـب يـوم القيامـة{: رى فيقول لنايف البش
    ).هللا عنه

هم أن يسـمعوا عبـارات الشـوق وكـان بـودِّ  ،أنفسهم متنَّـوا هـذا املقـام صلى هللا عليه وسلمأصحابه  - اً يعطينا مقامو 
 ،فسـيدنا بـالل ملـا ذهـب إىل الشـام بعـد انتقـال رسـول هللا إىل الرفيـق األعلـى ،مت السـالمعليه أفضل الصالة وأمن املصطفى 

ــا بــالل :يف املنــام وقــال لــه جــاء إليــه النــيبُّ  وغــريه كــذلك كــان علــى هــذه  !!؟مــا هــذا اجلفــاء؟ أمــا آن لــك أن تزورنــا ،ي
 :قـالوا .وقاه إلخـواين الـذين ملـا يـأتوا بعـدواشـ{: ليعرفـوا مكانتنـا ومنزلتنـا - لكن حنـن قـال ألصـحابه بشـأننا - الكيفية

 عمـل الواحـد ،آمنـوا يب ومل يـروين ،أنتم أصحايب، إخواين قـوم يـأتون يف آخـر الزمـان :ألسنا إخوانك يا رسول هللا؟ قال
 أنتم جتـدون علـى احلـقِّ  ،بسبعني منكم :بسبعني منا أو منهم يا رسول هللا؟ قال :فقال سيدنا عمر .منهم بسبعني منكم

الذين يف آخر الزمـان؟ ومـىت آخـر الزمـان؟  نْ مَ  .)عن أنس رضي هللا عنهيف األوسط رواه أمحد والطرباين ( }وهم ال جيدون اً أعوان
  :وقال لنا رضي هللا عنهلنا على لسان اإلمام أيب العزائم  تْ البشرى حتققَّ 

  ابِ حَ صْ األَ  بُ لَ طْ مَ  ةِ وَّ خُ األُ  رِّ سِ   َىل إِ  مْ كُ لَ صَ وْ أَ  وقُ الشَّ وَ  مْ كُ لُ ثْـ مِ  نْ مَ 

  :اً وقال أيض

  احِ تَّ الفَ  ةِ رَ ضْ ِحبَ  ونَ دُ شِ رْ املُ وَ   هِ ينِ دِ لِ  ونَ رُ اصِ النَّ وَ  هُ انُ وَ خْ إِ 



 أسرار حب الصاحلنيو  ني لرسول هللا صلى هللا عليه وسلمبشائر احملبفضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد                                

 ملسو هيلع هللا ىلصد رسول هللا م مسجد األنوار القدسية باملهندسني بالقاهرة يف ذكرى االحتفال مبيال٧/٦/٢٠٠١هـ املوافق ١٤٢٢من ربيع األول  ١٥اخلميس  ٥

ــيقن مــن هــذا الكــالم؟ نتــيقن مــن منامــات الصــاحلني الــيت قــال فيهــا  .حنــن املقصــودون cــذا الكــالم وكيــف نت
} لـه ىَ رَ الرؤيـا الصـاحلة يراهـا الرجـل الصـاحل أو تـُـ ،حلاتمل يبـق بعـدي إال املبشـرات الصـا{: صلى هللا عليـه وسـلماملصطفى 

  .)رضي هللا عنه رواه اإلمام مالك يف املوطأ عن عطاء يب يسار(

وكـانوا يريـدون أن تطمـئن قلـوcم  -وقد انتسب بعض أهل الصفا من إخواننا أهـل البدايـة لإلمـام أيب العـزائم 
علــى   اً قاعــد صــلى هللا عليــه وســلمفنــام أحــدهم ورأى رســول هللا  - يغــري عــاد اً كــان كالمــ-الكــالم الــذي كــان يقولــه  ألن

 صــلى هللا عليــه وســلموكلمــا نطــق رســول هللا  ،وأمــام الســتارة جيلــس اإلمــام أبــو العــزائم علــى كرســي ،كرســي وأمامــه ســتارة
قـام مـن نومـه وقـد زاد ف .فـإذا نطـق أعادهـا اإلمـام أبـو العـزائم بـدون زيـادة أو نقـص ،رهـا اإلمـام أبـو العـزائمكرَّ   ،بكلمـة

رضـي هللا وإذا بـه  ،وجلس يف ا¢لـس ،إىل اإلمام يف بيته وسراياه يف شارع جملس األمة وجاء مسروراً  ،وربا اإلميان يف قلبه

  :وأرضاه يقول عنه

  َعْهــــــــٌد َوثِيٌق ِلَموَىل     لَــــــْوال َولَـــــــْوال َولَــــــْوال

رِّ قـَْوال    َلَكَشْفُت َعينِّ ِسَتاِري   َوُحبُْت بِالسِّ

يـــــــالً  ْلبــِي َجتَلَّـى    َلِكنَّ َوْجهاً مجَِ   ِلَعْنيِ قـَ

  ِلَمْن ِبِســرِّي َحتَلَّـى    َأِغيُب َعينِّ َوأُْمِلــــــي

رُّ َأْعَلى َوَأْغَلى    ِإْن َكاَن َما قـُْلُت نُوراً    فَالسِّ

  ُكلِّ َغْريٍ َتَســــلَّى  َعنْ     يـُْعَطى ِلَفْرٍد ُمـــــــــــــــــَرادٍ 

ُفــــــــــوَس َوَماالً    حىتَّ ِبِه ُكْنُت َأْولَــــى    بَاَع النـُّ

وهنـاك فـرق كبـري بـني  ،ني ولكن حمبـوبني لسـيد األولـني واآلخـرينفاحلمد N الذي عرفنا وأكد لنا أننا لسنا حمبِّ 
واملـراد جيملـوه ويزينـوه  ،املريـد جيمـل نفسـه لـئال يـردوه .املرادوبني املريد و  ،وب، وبني الطالب واملطلوببُ حْ واملَ  بِّ حِ املُ 

  .)وحبيبك يبلع لك الزلط ،عدوك يتمىن لك الغلط: (نقول أمثالنا العاديةوحنن يف  .هو عن عيوبه أل�م حيب نويتغاضو 

لنــا والــذي  وهــذا الكنـز الــذي كشـفه ،وهـذا الســرُّ  ،هـذه احلقيقــة . عليـه وســلمصــلى هللافـنحن حمبوبــون لرسـول هللا 
وأن لنـا منزلـة عنـد حبيـب هللا  ،وأرضاه فعرفنا بأن لنا مكانة عند رسول هللا رضي هللا عنهأبو العزائم  عرفه لنا فتحه اإلمام

 وبسـرِّ  ،فيـه نـور مـن حبيـب هللا ومصـطفاه ،ورمـز السـرور ،ورور النُّـومصطفاه، وأن كل واحد منا له يف باطنه كنـز فيـه نُـ
   .عزَّ وجلَّ نا يف الدنيا ويوم لقاء ربنا ؤ وكان هنا ،وزاد نورنا ،ا النور الح فالحناهذا الكنز وبربكة هذ

صــلى هللا عليــه والــذي يقــول فيــه  ،رضــي هللا عنــههــذا النــور وارد يف احلــديث الصــحيح الــذي يرويــه اإلمــام البخــاري 

وفـق واهتـدى ومـن ملـن يصـبه ذلـك إن هللا خلق اخللق يف ظلمة مث رش عليهم من نوره فمـن أصـابه ذلـك النـور { :وسـلم
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مـا  صـلى هللا عليـه وسـلمهذا النور يا إخواين يقـول فيـه . )والرتمذي عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما رواه البخاري( }النور ضل غوى

مـا  أخـرى ويقـول يف روايـة. }أنـا مـن هللا واملؤمنـون مـين{: مـا معنـاه ويف روايـة. }أنـا مـن هللا واملؤمنـون مـن نـوري{: معناه
  . }وإن يف النور ألنا ،وإن يف السر لنور ،وإن يف الغيب لسرّ  ،إن يف القلب لغيب{: معناه

، أي أحـب مـا )لـه ال أنـتألنه هو احملبـوب  ،أحب ما فيك منه: (رضي هللا عنهولذلك قال إمامنا أبو العزائم 
النفـوس إىل كتـاب  ويشـدُّ  ،لقلـوب إىل هللاوهـو املغنـاطيس الـذي يشـد ا فهـو السـرُّ  ،فيك من نور حبيـب هللا ومصـطفاه

مـــن . هـــذا مـــن أيـــن يـــا إخـــواين؟ هللا ويشـــد الصـــدور إىل العلـــم بـــاN ويشـــد األجســـاد إىل زيـــارة حـــرم هللا وبيـــت هللا كـــل
  .مغناطيس احملبة الذي هو من نور حبيب هللا مصطفاه صلوات هللا وسالمه عليه

 ومقـام احملبـة هـذا .صـلى هللا عليـه وسـلمحمبوبني لسيد األولـني واآلخـرين  واحلمد N يا إخواين أن هللا أكرمنا وجعلنا
فقـد ورد يف تـوراة سـيدنا موسـى  ،مقام عظيم بشـراه وهنـاه تتضـح يف كثـري  ممـا ورد يف كتـب األولـني ويف سـري الصـاحلني

وا عليــه وال لُّ َصــبــه أن ال يُ وملــا تــوىف أراد ذووه احمليطــون  ،أن رجــالً كــان مســرًفا علــى نفســه مــن قــوم موســى عليــه الســالم
 .وصـلي عليـه ،وكفنـه ،وغسـله ا،أن اذهـب إىل فـالن هـذ :عليـه السـالمإىل موسى عزَّ وجلَّ فأوحى هللا  ،يدفنوه يف مقابرهم

ــفوجــد اســم حبيــيب حمَُ  قــال إنــه فــتح التــوراة مــرةً . ؟يــا ربَ  ملَِ  :فتعجــب موســى وقــال ووضــعه علــى عينيــه  هُ َلــبـَّ قَ د فيهــا فَـ مَّ
   !!ومن أجل ذلك حرمته على النار ،مهوعظَّ 

كما يقول احلافظ بن ناصـر الدمشـقي  -فكيف مبن كان  !!له هذا اجلزاء م رسول هللا مرةً فإذا كان الذي عظَّ 
وسـأله كيـف حالـك يـا أخـي؟  ،عنـدما رآه يف املنـام، يف أخيـه أيب هلـب رضـي هللا عنـهعـن رؤيـا العبـاس  اً معـربَّ  - رضي هللا عنه

ابــن أخــي  دَ لِــألن ثويبــة جــارييت عنــدما وُ  :؟ قــالوملَِ  :قــال. وإمنــا خيفــف عــين كــل ليلــة اثنــني ،يف أشــد الكــربأنــا  :فقــال
وخفف عين كـل ليلـة اثنـني لفرحـي  ،فكافأين هللا بذلك ،عزَّ وجلَّ ة لوجه هللا أنت حرَّ  :حممد وبشرتين به فرحت وقلت هلا

  :افظ بن ناصر الدمشقي معربًا عن ذلكفقال احل - صلى هللا عليه وسلممبيالد رسول هللا 

  َوتـَبَّْت َيَداُه ِيف اَجلِحيِم ُخمَلَّدا    ـــــــٌر َجاَء َذمُّــــــــــهُ ــــِإَذا َكاَن َهَذا َكافــــ
َلِة اإلثـْنَـْنيِ َداِئمـ ـــــ    ــــــــــــاً ـأََتى أَنَُّه ِيف لَيـْ   دَ ــــــــُروِر بَِأمحَْ ــُخيَفَُّف َعْنُه لِلسِّ

داـــبَِأْمحََد َمْسـ    َفَما الظَّنُّ بِالَعْبِد الِذي َعاَش ُعُمَرهٌ    ــــُروراً َوَماَت ُمَوحِّ

ــا إخــواين؟ ألننــا حمبــوبني  ،فــنحن واحلمــد N لنــا بشــرى عظيمــة عنــد هللاإن شــاء هللا  !!فمــا هــو نصــيب هــذا ي
وإن  ،)وددت لـو أن هللا مجـع بيـين وبيـنهم( :وقـال !!! أن يراناأنه متىنَّ  اً وفخر  اً يه، ويكفينا تِ صلى هللا عليه وسلملرسول هللا 

  :ألننا واحلمد N حمفوظني بذلك ،شاء هللا سيجمع هللا بيننا وبينه الشك يف ذلك

َلَة الَوْضـِع ال ِبُرؤيَا املَنَــــامِ     ُكلُّ ُروٍح تـََرى َمجَاَل َحِبيِيب    لَيـْ



 أسرار حب الصاحلنيو  ني لرسول هللا صلى هللا عليه وسلمبشائر احملبفضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد                                

 ملسو هيلع هللا ىلصد رسول هللا م مسجد األنوار القدسية باملهندسني بالقاهرة يف ذكرى االحتفال مبيال٧/٦/٢٠٠١هـ املوافق ١٤٢٢من ربيع األول  ١٥اخلميس  ٧

ة رسـول ون واملقصـودون مبحبَّـيُّـنِ عْ  لنـا أننـا املَ ألنـه بـنيَّ  ،رضـي هللا عنـهالعزائم  بنا يف موالنا اإلمام أيبفهذا الذي حبَّ 
ــا ســنكون يــوم القيامــة معــه عنــد هللا ،هللا ــا يف قــول هللا ،وأننــا املبشــرون بأنن ــِع اّ�َ َوالرَُّســوَل ﴿ :وســندخل مجيًع ــن يُِط َوَم

يِقَني َوالشُّـَهَداء َوالصَّـاحلِِنيَ فَُأْولَـِئَك َمـَع الـَِّذيَن َأنـَْعـَم اّ�ُ َعلَـْيِهم  ـدِّ ـَن النَِّبيِّـَني َوالصِّ اآليـة  عـزَّ وجـلَّ وفـتح هللا  ،]النسـاء٦٩[ ﴾مِّ
  .إىل يوم الدين

وأن يكشـف عنـا   ،وأن يسـقينا مـن صـايف كاسـات وصـاله وشـربه ،هأن ميـأل قلوبنـا خبـالص حبِّـ عزَّ وجلَّ نسأل هللا 
 ،وحـىت نـرى أنـوار احلبيـب املصـطفى بـال ريـن وال غـني ،نا على العـنيمحىت تقع العني  ،غطاء وبني وكلَّ  ،وغني نٍ يْ رَ  كلَّ 

  .ونكون معه يف الدنيا ويوم الدين

  سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى هللا على

***************  

  

  

 


