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 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

مشهودًا لعيون  صلى هللا عليه وسلَّمالذي أكرمنا بنعمة حبيبه ومصطفاه، وجعله احلمد هلل 
 .بصريتنا حىت نتمتع به ونراه

صالة والسالم على صاحب هذا الفضل العظيم سيدان دمحم وآله وصحبه وكل من وال
 .اهتدى هبديه إىل يوم الدين
تح ومرشدان مساحة السيد دمحم ماضي أبو العزائم الذي فعن إمامنا ورضي هللا تبارك وتعاىل 
من  سلَّمصلى هللا عليه و حىت شهدان ذاته  ،للحضرة احملمدية لنا أعني البصائر وكحلها إبمسه

 .األزلية إىل األبدية
 :ىل فيكم أمجعنياأيها األحبة ابرك هللا تع

فيما قاله إخواين وأحبايب الذين استمعنا إليهم اآلن كفاية ألهل العناية، فإن العلم حيتاج إىل 
 :اإلشارات، واإلمام أبو العزائم يقول لنا

 عين ُخذوا ما أستطيع أبثُه      وجتملوا ابحلال ال بكالمي
 وجتملوا ابحلال من ابٍب مسا    ابلفضل انولكم رحيق مدامي

يف كل زمان ومكان ت الدنيا قائمة، ومفتاح حل املشكالت احلقيقة أن املشكالت ما دام
  ."فاتبعوين"يف : إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها

 :يقول سيدي أْحد بن عطاء هللا السكندري هنع هللا يضر
فليتابع ظاهر حبيب هللا ومفتاحه املتابعة، فمن أراد مجال الظاهر  بيتيف كله ُجعل اخلري  ]

ن أد احضرة هللا، ومن أر  يف أحواله الباطنية معومصطفاه، ومن أراد نور الباطن فليتابع رسول هللا 
 [.حيظى ابلشهود فليتابع رسول هللا ابلفناء وفقد الوجود

 .صلى هللا عليه وسلَّمل واألنبياء وهكذا جتد لكل داٍء دواء وسره يف متابعة سيد الرس 
 :فرح العوامف
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 .مبا نراه من الزينات واحللوى وما نراه
 :وفرح اخلواص

مبا يرونه يف قلوهبم من أألنوار حضرة حبيب هللا ومصطفاه، فإين وأنت وكل مؤمٍن من كرم 
حبييب وقُرة علينا أن جعل فينا قبسًا من نور حبيبه ومصطفاه، يقول يف ذلك  تبارك وتعاىلهللا 
 :صلوات ريب وتسليماته عليهعينني 
مث رشَّ عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور ُوفق واهتدى،  إن هللا خلق اخللق يف ظُلمة)

 (.ومن مل ُيصبه ذلك النور ضلَّ وغوى
رابين الذي يفرح إذا مسع ال ستقبالفئدتنا هو مبثابة جهاز اإلأهذا النور الذي جعله هللا يف 

وق لذة الطاعة عند قيامه م هللا، وينتشي إذا مسع إىل حدي  حبيب هللا ومصطفاه، ويتذإىل كال
 .ة ملواله، وجيعل املرء دائماً وأبداً يف فرٍح دائٍم ابإلقبال على حضرة هللاابلعباد

بظاهران  صلى هللا عليه وسلَّميف قلوبنا إذا اتبعنا احلبيب  النور اإلهلي الذي جعله هللافهذا 
منا رأي العني، ألين وأنت ال  صلى هللا عليه وسلَّمنا، ومتابعته ظاهرًا تقتضي أن يكون وابطن

حبضرته، فنستحضر هيئته عند القيام هبذا  نيا إال وجيب علينا أن نتأسى فيهنصنع شيئًا يف الد
 أو عند القيام هبذه احلركة، أو عند السكون هلذه السكنة، حىت نكون من خيار املتابعنيالعمل، 
 .حلضرته

 :فيما بلغه به مواله وأمره إببالغنا به، نتابعه يف العبادات صلى هللا عليه وسلَّمفنتابعه 
 (.صلوا كما رأيتموين ُأصلي)

عند  صلى هللا عليه وسلَّمكما مسعتم عين كيف ُأصلي، فيستحضر اإلنسان هيئته : ومل يُقل
فنقله من اإلستحضار إىل  تبارك وتعاىلوقوفه بني يدي مواله، وإذا أدام اإلستحضار تكرَّم هللا 

تأللئًا بعني فؤاده وهو يؤدي هذه الطاعة هلل فُيتابعه مشاهدًة احلضور، فيشهد نور النيب املختار مُ 
 :هنع هللا يضروليس مساعاً، يقول إمامنا أبو العزائم 

 ع روايٍة ا كشفاً ال مس  كعشقتُ 
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يستحضر هيئته يف املشي، مشى فإذا عن مكاشفة، وهكذا اإلنسان طوال يومه وليله، يعين 
وإذا أكل يستحضر هيئته يف تناول الطعام، وإذا تكلم يستحضر هيئته الشريفة يف الكالم، وإذا 

طرفة عنٍي  مصلى هللا عليه وسلَّ انم يستحضر هيئته الزكية يف املنام، فال يفارقه احلبيب املصطفى 
 .وال أقل يف استحضار هيئته

ولذلك عندما قال اإلئمة الكرام أئمة السادة الشاذلية سيدي أبو احلسن الشاذيل وسيدي 
 :همكٌل من أمجعني، كان يقول  مهنع هللا يضرأبو العباس املرسي 

دُت طرفة عنٍي ما عد صلى هللا عليه وسلَّميل أربعني عاماً لو غاب عين رسول هللا بقي ]
 [.نفسي من املؤمنني

 ومن يبلغ ذلك؟ : هذا األمر وقالوافلما استكرب املريدون 
 هنع هللا يضرفذهبوا إىل عامل الطريق يف زمانه وهو سيدي أْحد بن عطاء السكندري 

  [جزء غري موجود] .........................
 حٌد أن حيوله أو يُغريهبه أحٌد على مدى األايم الذي يشاهد املختار دومًا فال يستطيع أ

ونه هلل، ويف كل ولكن األمر أهنم على الدوام يف طاعة هلل، ويف عمٍل يقدم: فال ينتفعون به، قال
 .غيب عنهم ألهنم يستحضرون حضرته على الدوامبضاعة كهذا العمل فال ي

، ولذلك راد أن يُتوَّج بتاج األولياءأاية األفراد، وهذه هي بداية اإلرتقاء ملن وهذه هي بد
ذهب أحد املريدين إىل الشيخ أبو الفتح الواسطي يف بالد  هنع هللا يضرفإن سيدي عبد الرحيم القنائي 

 ـ  [جزء غري موجود] ..........العراق، 
عليه وقعد بني يديه فقال له سيدي عبد  وسلَّم حىت جاء إىل سيدي عبد الرحيم القنائي

 :هنع هللا يضر الرحيم
ال  عندان: ال، قال: ابحلقيقة النورانية؟ قال صلى هللا عليه وسلَّمت رسول هللا هل رأي اي ُبينَّ 

النورانية، اي ُبينَّ  صلى هللا عليه وسلَّمحىت يرى حقيقة رسول هللا  يبدأ املريد يف السري إىل هللا
 .إذهب إىل بيت املقدس وهناك سرتى الذات احملمدية النورانية



 مصطفاو هللا لحبيب والباطنية الظاهرية المتابعة                   فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 بعد صالة العشاء 1122/ 12/2 األربعاءمسجد اإلمام أبو العزائم القاهرة

صلى هللا استلقى هناك ذات ليلة وإذا به يرى رسول هللا يت املقدس و إىل بفذهب الرجل 
صلى هللا عليه ، وأخذ يتسع وميتد حىت مأل اآلفاق من العرش إىل الفرش، فكان عليه وسلَّم
 .صلوات ريب وتسليماته عليههو روح األكوان كلها  وسلَّم

له نصيٌب يف  ن يكون ، وأهذه احلقيقة هي بداية كل من أراد أن يكون مقدمًا يف الطريقة
 .صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا من  كنز احلقيقة

 ،إنبلجت احلقيقة احملمدية صلى هللا عليه وسلَّمفإذا أدام اإلستحضار يف متابعته لرسول هللا 
وظهرت مشس احلق ظاهرًة غري خفية يف أرجاء ابطنه املعنوية، فيتمتع برؤاي رسول هللا كما قال 

 :و العزائمأب هنع هللا يضرإمامنا 
 ومن رحيق وصالك  من مخر نور مجالك   

 شربُت صرفاً فهمُت   وهام أهل كمالك 
 قم فاحلمى لك سالك   مبشري قال هيا   و 

 فسرُت وهو إمامي    حىت وصلُت هنالك
 وأصبح القلب نوراً    والقلب قد كان خالك
 ..........فسح ويكون يتسع وينعندما ُتشرق مشس احلقيقة احملمدية يف القلب 

 على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّموسلَّم وابرك وصلى هللا 
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