
    



 
 
 
 

 

 
  الشيخ فضيلة

  فوزى دمحم أبوزيد

  
داراالميان واحلياة



                             )٢(طريق احملبوبني وأذواقهم                          

  من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب الشيخ فوزى دمحم أبوفضيلة 

  
  
  
  

  الطبعة األوىل

  م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٢

--------  

  م٢٠٠٢/ ٣٤٢٩رقم اإليداع 



                            مقدمة  )٣(      احملبوبني وأذواقهم         طريق

  من الكتب املطبوعة)٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  

  مقدمة

نـــــواره، العـــــاملنيِّاحلمـــــد  رب ـــربني  ـــه عبـــــاده املقــ هم َّ وخـــــص، واجــ
ـــافَّنَ مث مـــ،ســـراره ــوهبهم العلـــم الن ــل ، والقلـــب اخلاشـــع،ع علـــيهم فـ  والعمـ

  . والكلم احلكيم اجلامع،الرافع

ـــى ســـيد دمحم ـــسالم عل ــق،والـــصالة وال  وســـدرة ، املـــشهودِّ كـــوثر احلـ
 ،لـه وأصـحابهآ و،ودُجُّع الـسَّكُّ ونور قلوب الر، وضياء العهود،منتهى الورود

بعه بصدق ويقني إىل يوم الدين   ...وبعد .وكل من 

ـــابفهــــذا  ــقٌكتـ  ، ويوضــــح الــــسبيل للمقــــربني، للــــسالكني ينــــري الطريــ
ـــاالت العـــــارفني ـــوار الـــــصدق واليقـــــني،للوصـــــول إىل مجــ ـــتح البـــــاب . وأنــ  يفــ

ـا  ويكشف عن اآل، الرحابِّلألحباب للوصول إىل على داب الىت يتجمـل 
  .من أراد الوجه بغري نقاب

 وفيوضات ، وإهلامات الواصلني،مث هو يبني بعض منح العارفني
 ً وترغيباً وحتبيبا، لنفوس السالكنيً وتشويقا، املريدينِمَمِ هلًتعلية ،الصادقني
د العاشقنيً وقدحا،للواصلني رضى  ليكونوا كما قال اإلمام أبو العزائم ، لز

  :هللا عنه

  اََهورُحَ وِناَِن اجلَنْدَوا عُدِاهَشُتِل     وا ُقَشْاعَا وَّيَهو ْمُكَمِائَزَوا عُّلَع



                              مقدمة)٤(     طريق احملبوبني وأذواقهم         
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

ـــذا ويفـــصح عـــن قطـــرة مـــن كمـــاالت  احلبيـــب جتعـــل القلـــب يتعلـــق 
 ، إىل رؤيتـــه حـــىت يطيـــبً وشـــوقا، ىف حـــضرتهً عـــشقاُيمِهـــَيَ فـ،هيـــبَاجلمـــال امل

ً  وكرمــاً فـرياه فــضال، ونــصيبًه وراثــةِّوره وعلومــه وسـرُويـصري لــه مــن بركتـه ونــ
  . وبعد ذلك عنه ال يغيب،ىف مقام الزلفى

  ني  ِقَ اليِلْهَ أْنَ عُور النُُّيبَِغال ي
  نيـُِب املِقُُف األِ ىفُورالنَُّا وَ ذَفْيَك           

   ى ـَفَطُْص املُيبَِب احلَهَا طَنُسَْمش
  نيِقَ اليِّقـَ احلَبِالَ طَ ْبِغَ تَْمل         

     ِهـِبْجَِ حلَاكَذَ  فْتَابَ غْلُقَ يـْنَم
  نيِلَسُْر املِْريَ خُورـُى نَفَْ خيَفْيَك          

     ا َُهورُن  َحـَبْصَأ  ُسْمَّا الشَتنَرَّوَنـ
  نيـمأ ِ ىف ٍدْرَ فـِّلُ كِىف ً قاِرـْشُم        

 ،ره حمبوبــهَّ مبــا قــدَىِضــَ ور،د مطلوبــهَّــوحتوالــسالك علــى احلقيقــة مــن 
 وأهل التمكـني . وهذا مقعد الصدق وراء ظهره،والواصل من كان هللا مراده

  .اها طرفة عني ومل ينشغلوا عنها بسو، فازوا جبماالت العنيْنَم

   ِهِقِالَِ خلٌوبُبَْ حمُدْرَ الفُفِارَوالع       
  يناِكَْ ومتًاـيقِقَْ حتِاتَامََق املَاتَ  ف                         



                            مقدمة  )٥(      احملبوبني وأذواقهم         طريق

  من الكتب املطبوعة)٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

         ُهـَهِاجَوُ يـٌورُ ن ُهَ لٍسَفَ نـِّلُ كِىف       
  اـينِقْيَ وتـًحياِوْرَ تـَِّق احلِةَرْضَ حْنِم                         

 وأحبنـا النظـر ،سقنا شراب أهـل كمالـكا و، وصالكَةَّفاللهم أذقنا لذ
   . مجالكِّإىل على

  .على سيد دمحم وآله وصحبه وسلم وصلى هللا

ء   هـ١٤٢٢ من شعبان ٦: مساء الثال
  م٢٠٠١ من أكتوبر ٢٣               

    
  

 : :اجلميزة ، حمافظة الغربية ، مجهورية مصر العربيةاجلميزة ، حمافظة الغربية ، مجهورية مصر العربية  

 : :٠٠٢٠٠٠٢٠--٤٤٠٠--٤٤٣٤٠٥١٣٤٠٥١٩٩  
::  ٠٠٢٠٠٠٢٠--٤٠٤٠--٥٣٤٤٤٦٠٥٣٤٤٤٦٠  
 : :WWWWWW..ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd..ccoomm  

 : :ffaawwzzyy@@ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd..ccoomm  

ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd@@yyaahhoooo..ccoomm  



 الطريق إىل هللا:            الفصل األول)٦(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  

  الفصل األول
  

   هللاَىلِ إُيقِرَّالط
  ةَّوحيُّ الرتبية الر-
   طريق الصالح -
  ة اإلهليةَّ املعي-
  ةَّورانيُّة النَّوُ األخ-
  صول الوُّ سر-
  نعام حقيقة اإل-
   اجلهاد املوصل-



   الطريق إىل هللا:            الفصل األول)٧(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

  ١الطريق إىل هللا
ــــاملني ــــد  رب العـ ــــني،احلمـ ــــة للمتقـ ـــدوان إال، والعاقبـ ــى َّ وال عــ ـــ  عل

 كنـــز ،د بـــن عبـــد هللاَّـــ والـــصالة والـــسالم علـــى ســـيد ومـــوال حمم.الظـــاملني
ب الفـــتح ألهـــل اإلخـــالص ، الـــسعادة للمتقـــنيّ وســـر،نيحلاهلـــدى للـــصا  و
ــــصدق   ـــت وحــــنيوال ــل وقـ ــل.ىف كــ ــــنيَّ صــ ـــه الطيب ــى آلـ ـــه وعلــ  ،ى هللا عليـ

ديـــه إىل يـــوم الـــدينْنَ مـــِّ وكـــل،وصـــحابته املبـــاركني  َّرب آمـــني ،  اهتـــدى 
    . ..العاملني

  )أما بعد(
 َّعــز  هللاأكرمنــا :ملسو هيلع هللا ىلصفيــا إخــواىن ىف هللا و أحبــاىب ىف ســيد رســول هللا 

ر َّـــ وطه،ى نفوســـناَّ وصـــف،د قلوبنـــاَّـــ ووح، مشلنـــا فجمـــع، ىف هـــذه الليلـــةَّوجـــل
ــج رً لنجتمــع مجيعــا،قلوبنــا يــه علــى ِّ وال نزك، مــن الــصاحلنيٍلُجــَ علــى إحيــاء 

حلقيقــة كمــا علمنــا ســيد رســول هللا ًلكــن إقــرارا، وَّ وجــلَّعــزهللا  عليــه  صــلى هللا 

  .وسلم

            
 من ٢٣ كان هذا الدرس يف مسجد الغفران مبدينة بور سعيد يوم اخلميس  ١

م يف االحتفال بذكرى فضيلة ١٩٩٩/ ٨/ ٥هـ املوافق ١٤٢٠ربيع اآلخر 
  .موال الشيخ دمحم علي سالمة 



 الطريق إىل هللا:            الفصل األول)٨(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  الرتبية الروحية

ــــهَونـ هــــو الرتبيــــة الروحيــــة  - ملــــن خفــــى شــــأنه عنــــده - الــــصاحلنيُجْ
لعبد إىل املنازل الراقيـة ىف حـضرة القـرب عنـد هللا،الصافية  وىف ، الىت تبلغ 

  .وسلم صلى هللا عليه الوصال مع سيد وموال رسول هللا ِسْنُأ

طنيـاـروحاني - َّ وجـلَّعـز -  ويؤهلـه،فالعبد الذى يصطفيه هللا  ملقـام ًا و
 فـاز بكمـال الـشهود - ٍّ نقـىٍّتقـى ٍلُجـَعلـى ر جيمعه مواله ،ناجاةالشهود وامل

مــراض الباطنــة  ومــن مجيــع األ،يهِّيــه ويــصفِّ فريق،ليأخــذ بيــده - ىف حــضرة هللا
ذن السميعً مسيعا، بعني البصريً حىت يصري بصريا،يداويه ويشفيه ً  متكلمـا، 

ــَّوجــل َّ عــزبلــسان املــتكلم ــه الظــاهرة الدنيويــة، م  فيقــوم ،ع كمــال وجــوده حبيات
 ويقـوم بروحـه وقلبـه وحقائقـه ،جبسمه وبنفسه مبا عليه ألهله وللخلق أمجعني

 ، وىف حـــضرات قربـــه، ىف جنـــات خلـــدهَّ وجـــلَّعـــز هللا َّأعـــد الباقيـــة ليـــشهد مـــا
لعينني،لعباد هللا الصاحلني واملتقني ملشهدين، فينظر     . ويشهد 

مُدِّنـه سـيَّك مً ىف هذا املقام إال إذا وهبه هللا إماماٌوال يكمل عبد   األ

مذً  وأقامه داعيا، ىف هذا املقامملسو هيلع هللا ىلص   .نه لسعادة مجيع األ

 ، ىف حــضرات القــربَّ وجــلَّعــزوإمامنــا وســيد وزعيمنــا وقائــد إىل هللا 
وقـد أكرمنـا هللا  .رضـى هللا عنـه وأرضـاههو فضيلة موال الشيخ دمحم على سـالمة 

 مبــا ال نــستطيع أن نــصفه أو نتحــدث عــن ،يا وىف االخــرة بــه ىف الــدنَّوجــل َّعــز



   الطريق إىل هللا:            الفصل األول)٩(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

 يكفينـا أن : ولكن كل مـا نـستطيع أن نبـيح بـه هنـا،جانب منه ىف هذا املقام
ـا يـصل َهـَفـَرَ إذا ع،فنا به حقائق علميـةَّ عرَّوجـل َّعزهللا  علـى  -ا املـرء وعمـل 

  .ّوجل َّعزني  العاملِّإىل عني اليقني من القرب من رب - ملح الربق ْنِأقصى م

طــن كتــاب هللا  ٍ لقلــبَّ لكنهــا ال تلــوح إال،هــذه احلقــائق موجــودة ىف 
ــه هللا َ مجٍَّرَهــــْظَ ىف مَّ وال تظهــــر إال،هــــداه هللا إىل أســــرار كتــــاب هللا  َّوجــــل َّعــــزلــ

نـــواع  - وأشـــرق علـــى قلبـــه ،مسائـــه وصـــفاتهأه بكمـــال َّ وحـــال،نـــوار ذاتـــه
  .ّوجل َّعزيوضاته وأنوار جتلياته  من حبار ف-  هلاَّوأصناف ال عد

  طريق الصالح

مُّالسؤال الذى يلح :من ذلك   : على كثري من األ

 لفضل هللا؟ ًف يصري املرء صاحلايك   
 نفحات هللا؟ ِلُّزَنـَا لتـه معدُوكيف يصري قلب   

جابــة عنــه مــن  ومســع أكثــر طالســم ىف اإل،هــذا الــسؤال كثــري منــا مسعــه
ـــمَعُ ليـ،ة عـــن الـــسؤال ىف صـــيغ فلـــسفيةجابـــ يـــسوق اإلْنَ مـــ!!النـــاس ــن ِّ ى عـ
 فيستخدم ،وا أنه وصل إىل حالة روحانية مل يصل إليها سواهُّ حىت يظن،القوم

 ىف َمَهـــْبـَ وكلمـــا أ!! ويـــسوق ىف كالمـــه األحـــاجى واأللغـــاز،معميـــات األلفـــاظ
  .ّوجل َّعزم َّ ىف الوالية عند امللك العالًراُّحَبَ العوام أنه زاد تـَّالكالم ظن

 ، والــراغبني ىف اإلجابــة عنــه،وبعــضهم يــسوق الطــالبني هلــذا الــسؤال



 الطريق إىل هللا:            الفصل األول)١٠(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

اهــــدات ـــادات وا ـــواب العبـ ـــم أجــــسامهم ً والــــىت أحيــــا،إىل أبـ  قــــد ال تالئـ
ــوار الكونيـــة،وحقـــائقهم ــوال م، فيتعـــدون األطـ حـ هـــا ُّ يظن،ةَّيِضـــَرَ ويـــصابون 

ام وهــوإمنــا خيــال نتيجــة األ -ولكنهــا ليــست جبــذب  -ً بعــض النــاس جــذ
اهـدات القرآنيـة،الىت أصابتهم م مل يـستخدموا احلكمـة الروحانيـة ىف ا  ، أل

  .َّوجل َّ عز للوصول إىل رضوان هللا،والنوافل النبوية

ــَ وي،ومــنهم مــن يقــيم القــوم ىف خدمتــه ــذلوا ِنِّــيَُم وميُهُدِع ــم إذا ب هم 
 - مــــةجــــزاء هــــذه اخلد - هللا علــــيهم ُّنُمَيَسَ فــــ،أقــــصى جهــــدهم ىف خدمتــــه

 ليزيـدوا ىف ، ويتفـضل علـيهم وميـنحهم درجـات أهـل العنايـة،مبقامات الواليـة
  . السماءِجْهَ عن نـٌبعيد -وغريه  - ذلك ُّ وكل.اخلدمة ىف البذل له والعطاء

ــهلكــن مــا أقــصر الطريــق الــذى وضــعه لنــا إمامنــا وشــيخنا   رضــى هللا عن
 ،داد القلـب لنيـل رضـاهإع، وّوجل َّعزفقد جعل الطريق إىل هللا ...  !!وأرضاه

ــوز مبـــا و ـــَوالفـ ـــاد هللاَدَع ـــه الـــصاحلني مـــن عب ـــواع ،كـــرام مـــن مناهـــل اإل، ب  وأن
ـــامحتــــاف واإلاإل ـــوم الوهبيــــة،نعـ ــن العلـ ــراقات القرآنيــــة واإل، مــ ـــوار ،شــ  واألنـ

نية،اإلهلية هـا حتتـاج ُّهـا أو جلُّكـرام كل وغريها من أنـواع اإل، واملكاشفات الر
ألبدانًليس عمال . وبسيطٍ واحدٍإىل عمل ألمـوالً وليس عمال،   ولـيس ، 

تًجهـادا  مـا ىف القلــب مـن خــصال ِوَْــ ىف حمٌمنــا عمـلإ و، ىف الطاعــات والقـر
  )احلجر:٤٧( : ىف كتابه فقالَّوجل َّعزمجلها هللا أ ،مذمومات

﴿                             ﴾  



   الطريق إىل هللا:            الفصل األول)١١(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

  ةـَّة اإلهليـَّاملعي
الت رضـوانه ونـوره ُّزَنــَ لتـً ومـؤهال، بفضل هللاًكل ما جيعل املرء حقيقا

 لينطبـق عليـه القـرار ، ىف مجلة الـذين أنعـم هللا علـيهمًأن يكون داخال ،اهَهَوبـ
  :)ءالنسا:٦٩( الذى قال فيه العزيز الغفار

﴿                             

           ﴾  
 ٌةَّـة معيَّـوهـذه املعي .هلية فيكون معهـم ومـنهمة اإلَّيدخل ىف هذه املعي 
ت -واحــدة  ايــة النهــا ــدء إىل   ومجيــع ، فيهــا مجيــع النبيــني- مــن بــدء الب
 العقد سيد رسـول هللا صـلى ، وأوسط ومجيع الشهداء والصاحلني،املرسلني

  .هللا عليه وسلم، فهو واسطة عقد النبيني واملرسلني، والشهداء والصاحلني

هللا أن ا ونرجــو - وقــال فــيهم ، إىل أهلهــاملسو هيلع هللا ىلصهــذه املعيــة الــىت اشــتاق 
تــوا بعــد( :نكــون فــيهم أمجعــني ألــسنا  :فقــالوا )واشــوقاه إلخــواىن الــذين ملــا 

تـون ىف ،أنـتم أصـحاىب( : قـال!!سـول هللا؟إخوانك  ر  إخـواىن هـم قـوم 
، ) عمــل الواحــد مــنهم كــسبعني مــنكم، آمنــوا ىب ومل يــروىن،آخــر الزمــان

ــا أم مــنهم  رســول هللا؟ قــال :قــالوا ــتم ،بــسبعني مــنكم (:بــسبعني من  أن



 الطريق إىل هللا:            الفصل األول)١٢(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  . ٢) وهم ال جيدونً أعواِّجتدون على احلق

ــو العــزائم َّوقــد بــش ــه وأرضــاهرضــىر اإلمــام أب ــذا  هللا عن ــا املعنيــون  نن  
  :رضى هللا عنه فقال ،احلديث الشريف

         بشرى لنا اشتاق احلبيب لذاتنا

  ومتىن يرآ بقول صراح         
  

  : لعزائمناً وحاضا، هلممناً حا- مرة أخرى -ًوقال مذكرا لنا      
  

       َىلِ إْمُكَلَصْوَ أُقْوَّ والشْمُكُلْثـِ مْنَم
  ِابَحْصَاأل ِبَلْطَ مِةَّوُخ اإلِّرِس                                

   .فغاية املراد أن يسلك املرء ىف عقد الذين أنعم هللا عليهم

ــا إجابــة ال يطلــع عليهــا إال  أل،يــةأغمــضت اآل  أنعــم هللا علــيهم؟َِمب
ا إال،أهل العناية    !! خاصة أهل الواليةَّ وال يراها وال يكاشف 

﴿                         ﴾   

            
  .رواه اإلمام مالك ىف املوطأ  ٢



   الطريق إىل هللا:            الفصل األول)١٣(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

ــه أمــر،أخفــى ذلــك اجلــواب ... مبــاذا؟ ــوز حــضرة ٌ ألن  خــاص مــن كن
 ومبا ظهـر مـن نـور ، مبا يشرح هللا به صدره، يغرتف على قدرهٌّ وكل،ابَّالوه
  .ة ىف قلبهَّالنبو

  ةَّـورانية النَُّّوـاألخ
ــذين أنعــم هللا ( ويكــون ،املهــم أن ينــضم ىف هــذا العقــد الثمــني مــع ال

ذا األمر؟ الذى ينال مقام القـرب.)عليهم  وكنـا . ومن الذى ينعم هللا عليه 
 أن مقــام األخــوة يتحقــق -  كثــري مــن النــاس حولنــا وقبلنــاَّ كمــا ظــن- ُّنظــن

الــسة ة َّــنــا جليُ لنــا إمامَّ حــىت بــني، أو أخــذ البيعــة والعهــد فقــط،ملــشاركة وا
ت كتـاب ،ّلنا خالصة السر وأوضح ،األمر  وأماط اللثام عـن نـور مكنـون آ

 ال يــسلك املــرء ىف ، راقــىٌبــني أن مقــام األخــوة مقــامف ،ّوجــل َّعــزم َّامللــك العــال
 هــم الــذين يقــول فــيهم اإلمــام أبــو العــزائم :خــوان هنــاواإل - خــوانعــداد اإل

  :عنه رضى هللا

َ حبَونُدِشُْراملَ     وِهِينِدِ لَونُرِاص والنَُُّهانَوْخِإ   ِاحَّتَ الفِةَرْضِ
    إىل هذه األخوة؟ ينضممىت

ـ وتطلعــات دنيوي،ةَّإذا عــاجل مــا ىف قلبــه مــن أحــوال نفــسي  وآمـــال ،ةـَّ
فكانـت  .والصاحلني مـن عبـاد هللا ، ملسو هيلع هللا ىلص ورسولهّوجل َّعز هللا ِّبُره حبَّ وعم،ةَّومهي
  : تتكون من شقني - )جراحل ٤٧( -  واضحة اآلية

﴿                   ﴾  



 الطريق إىل هللا:            الفصل األول)١٤(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

ء، واحلـسدَ واحلقـد، واخلديعـةَّ الغـش؛ِّلِ على الغـْسِقَو  وكـل ، والكـرب
ئيَّاملنازعــــات النفــــسي ـــة والــــصفات الكرب ــل الــــنفس ظلماني،ةَّـ ــىت جتعــ ـــ الــ ة ال َّـ

 أو تــدخل ىف نطــاق أهــل ،أن تنظــر بعــني إهليــة -مهمــا تعــددت  -تــستطيع 
  :بعد النزع مباشرة . ..ةَّياملع

﴿                  ﴾  

 أو ، أو احلقــد أو احلــسدِّ أن الــذى مــازال عنــده بقيــة مــن الغــل:يعــىن
نيـة،ح أو البخـلُّ أو الـش،الطمع أو احلـرص ا ـبُِ فمـا زال حم، أو األثـرة أو األ

 ولــذلك فمــا زال مل ،ةَّــأهــل املعيا ىف عــداد ــ لكنــه مل ينــضم رمسي،ةَّــهــل املعيأل
م الوهبي،ةَّنيَّهم الـــسِفـــتح عليـــه مبفـــاحتُي  فقـــد قـــال .ةَّـــ ومل يـــسمح لـــه بعطـــاءا

 َّ أسرار عن الطالب حىتُمُتْكَ نٌ قومُحنن( :رضى هللا عنـهإمامنا أبو العزائم 
  .)ّ ىف احلقَّ إالٌال يكون له شهوة

  ولُصُ الوُّرِس
ــذا األمــر   علــى ً وأصــبح التحقيــق بــه ســهال،ريــقختــصر الطاوأظــن 

 ، أن تــضع عــني بــصريتك علــى نفــسك وســريرتكَّ مــا عليــك إال!! رفيــقِّكــل
 ،ّ وجــلَّعــزم الغيــوب َّوتنظــر إىل مــا فيهــا مــن عيــوب حتجبهــا عــن حــضرة عــال

 ، بعــني الغيـــوبً منظـــوراًوجتاهــد ىف إزالـــة ذلــك املطلـــوب حــىت تكـــون إنــسا
لــة ُّصبة والثُعــد دخولــك ضــمن هــذه العــ، بّوجــل َّعــزويفــتح لــك كنــز فــضل هللا 

  .املباركة



   الطريق إىل هللا:            الفصل األول)١٥(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

       ْمُهدُُّوَيـَ وْمُهأْرَ يـْمُهْنـِ مَانَ كْنَم
  ِاىلَوُيـَا وَفَّلصِ ْمُهْنـِ مُوزُفَيـَو                  

  

 ُلُخَْد ال يِةََّن اجلِبَى َلَ عٌوبُتْكَم( :صلوات هللا وسالمه عليـهولذلك قال 
 َرْــبـِوخاصــة إذا كــان هــذا الك، ٣)ْربِ كــْنِ مــٍةَّرَ ذَالَقــْثـِ مِهِبــْلَ قـِ ىفَانَ كــْنَ مــَةَّــَناجل

   :)املائدة:٥٤(  ألن هللا أمر أن نكون،على إخوانه

﴿                    ﴾  - بعد ذلك -   
﴿        ﴾   

 أن يكـــون : بعـــد التحقــق ىف املقـــامني املتقـــدمنيَّفاجلهــاد ال يـــصح إال
 وأن يكــون ، إلخوانــه املــؤمنني أمجعــنيً وبــشوشاً،نــاِّ وليًنــاِّ وهي،ً ذلــيالًمتواضــعا

 وإن كـان حلاجـة عاجلـة -  نفسه عن الدنو من العظماء واملتكربينُّ يعزًعزيزا
  : )الطالق:٣، ٢(  احلوائج على كل شئ قديرَّ ربَّفإن -

﴿                    •                    ﴾  

يـــدِّفـــإذا حتقـــق املريـــد بكـــالم احلـــى  ،ى قلبـــهَّ وصـــف، القيـــوم احلميـــد ا
ح ســره،وطابـت نفـسه  ونظـروا إليــه نظـر عطــف ، ورقـى ىف عــوامل القـرب، ار

 ال .ىف مقـــام الرجـــال فـــإذا جاهـــد جياهـــد ،وه إىل أحـــسن حـــالُلَّ فبـــد،وحنـــان

            
  .  متفق عليه من حديث أىب هريرة رضى هللا عنه ٣



 الطريق إىل هللا:            الفصل األول)١٦(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

ألعمال لفعال وال   ،ه هللا مـن خـصالُّـمـا ال حيب ِوَْـ وإمنا جياهـد ىف حم،جياهد 
ألحــوال الــىت جعلهـا واضــحة ىف صــورة سـيد ومــوال رســول هللا  والتجمـل 

   : وفيها يقول القائل،ملسو هيلع هللا ىلص

  فـإن الطيـور ىف الـسماء،ىف اهلـواء ليست الكرامـة أن تطـري((
ن األمســـاك  وليـــست الكرامـــة أن متـــشى علـــى املـــاء أل،تفعـــل ذلـــك

ُ فيـك خبً سـيئاًقاُلُ خِّ ولكن الكرامة أن تغري،واحليتان تصنع ذلك  ٍقُلـِ
  . وهو الطور الثاىن،ذلك هو جهاد الرجال.  ..))ٍنَسَح

  حقيقة اإلنعام

ــ وجه،ولفــإذا انتهــى مــن الطــور األ لــصفاء والنقــاء  زَّ مــاعون قلبــه 
 وأول مــا يــنعم عليــه .نعــم علــيهم هللاأاه هللا وجعلــه مــن مجلــة مــن َّــ رق،ءوالبهــا

 يعـــىن يعطـــى لـــه الكـــشف حـــىت يـــرى ،يس كمـــا تظنـــون أو تعتقـــدونلـــ -هللا 
ــرائح  أول إنعــام ينعمــه عليــه  -  أو يعــرف مــا ىف نفــوس اآلخــرين،القــادموال

   : أن ينعم عليه حبفظ حدود الشريعة ىف كل مقام:هللا

﴿                        ﴾   
  )األنعام:١٥٣(

ـــل ــــستقيما( :مل يقـــ ـــراطى مــ ــــذا صـــ ــــهًوأن هــ ــ ــــشوا علي ــ ــــا،) فام ــ  :  وإمن
﴿      ﴾ ، هــو الــذى منـــشى ، فصــلوات هللا وســالمه عليـــهإشــارة إىل حــضرته



   الطريق إىل هللا:            الفصل األول)١٧(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

لــسري علــى قــدم رســول هللا بغــري  وهــل يــستطيع اإل.وراءه نــسان أن يتحقــق 
  ؟ّوجل َّعزضل خالص من مواله توفيق وف

ن يوف،ح هللا به على العبـد يفتٌوهذا أيضا فتح  الـشرع ىف تبـاعقـه إلِّ 
 فـــال يلهـــو ، حـــىت ىف هلـــوه ولعبـــه، وغدواتـــه وروحاتـــه،كـــل حركاتـــه وســـكناته

 على منوال أهـل َّ وال حيادث وال حيدث إال، مبيزان الشرع الدقيقَّويلعب إال
ن عملــه مربــوط بــسيد ومــوال رســول  أل،ا  فتكــون أوقاتــه كلهــ،التحقيــق

   :)األنعام:١٦٣،١٦٢( ّوجل َّعز فيكون متحققا بقول هللا ،هللا

﴿                             .  

                           ﴾   

هلــام مــن ،وصــفاؤه بعــده حتقــق بــشريعة ســيد األنبيــاء فيكــون مقامــه  
فـــع مـــن الـــوارث العـــامل الفـــرد الـــذى عل،هللا وتوفيـــق مـــن هللا مـــه َّ بعـــد علـــم 
 - والعمـر لإلنــسان ،ن أبـواب الـشريعة الغـراء كثـرية، ألملسو هيلع هللا ىلصسـيد رسـول هللا 
ــق-ً مهمـــا كـــان طـــويال ـــستطيع أن يتحقـ  لكـــن ، بعـــشر معـــشارها جيعلـــه ال ي

   .حسبه أن يتحقق بقدر يسري منها يوافق مراد هللا فيه

 ُّ فـيمن،املهم أن يوافق مراد هللا ىف العمل الذى يعملـه ىف هـذه احليـاة
ألخــالق القرآنيــة- تبــاع الــشرع علــى التحقيــقإ بعــد - عليــه َّوجــل َّعــزهللا   ، 

عطاء يتفضل بـه  ظمى أع وه، وهى فضل من هللا،لقيةُة اخلواملواهب احملمدي
  . من عباد هللاٍ على عبدَّوجل َّعزهللا 



 الطريق إىل هللا:            الفصل األول)١٨(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

ـا علـى العبـدُّنَُ وأفـضل عطيـة ميـ، وأكـرب منحـة،ةَّفأعظم من أن  ، هللا 
خالقــه العليِّجيم  ، واألخــالق لـــيس فيهــا ســـبيل حمــض إىل اإلكتـــساب.ةَّـــلــه 

 مث .ةَّــعلي والــصدق للــذات ال،ةـَّـ وصــفاء الطوي،ةَّــوإمنــا علــى املــرء إخــالص الني
  .َّوجل َّعزة من عنده َّ عليه املتفضل فيمنحه هذه األخالق عطيُّمين

    ِاىلََع املُارَرْسَ أُالقْخَ األَىِه
  ِاىلَوَ العِمَمِ اهلِوىلُى أَلَ عُاضَفُتـ

) اإلخـالص( : وهـو يقـولوجـل عـز امسع إليه ... َّوجل َّعزإفاضة من هللا 
خالص سر من أسرارى أستودعه قلب اإل( – وأغالها وأرقاها هاُّوهو أعز -

  .٤)من أحب من عبادى ال يطلع عليه شيطان فيفسده أو ملك فيكتبه
ــو ســـر- إذن اإلخـــالص ــواص  اخلـــالصُّ وهـ  َّوجـــل َّعـــز فـــضل مـــن هللا - للخـ

ــز حكـــيمة،ونعمــ إلخــالص فقــد أوقفـــه ُ هللا علــى عَّ مــناوإذ . وهللا عزي بيـــد 
ــواص ــق اخلــ ــــاىل الذاتيــــة والطــــرق  يفــــتح ،علــــى قــــدم الــــصدق ىف طريــ لــــه ا

ملنح اإلهلية،الرضوانية  يكفيـه .خلـصنيُن هللا جعله من عباده امل أل، ويواليه 
ــــداد امل ـــل ىف عــ ـــه ُإذا دخـــ ـــ ـــصني أن ــــتهخلـــ ــــشيطان ووسوســ ــ ــن ال ـــ ــــان مـ  ىف أمــ

   :)احلجر٤٢(

            
   رواه القزويين٤



   الطريق إىل هللا:            الفصل األول)١٩(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

﴿                ﴾  

   ؟ف يتحلى به كي، فيمن يريد الصدقولذلك قال هللا

﴿                      ﴾ 
  )التوبة١١٩(

ـــتهم  -يتفـــــضل هللا علـــــيكم  ـــصدق -بربكــ ــق الــ  الـــــصدق ىف . ..خبلـــ
 َّوجــل َّعــز مــن هللا ً فــضال، والــصدق األقــوال، والــصدق ىف األعمــال،األحــوال

ـــصني ــــاده املخلــ ــــه لعبـ ــــا،يوليـ ـــصاحلني وعبـ ــ ــــاده ،ده ال ــــصاحبتهم لعبـ ــــة مـ  بربكـ
  .الصادقني ىف الدنيا

  اجلهاد املوصل

 وتـــصفى قلـــوب ،إذن مثـــل هـــذه املعـــاىن الـــىت ترقـــق نفـــوس املريـــدين
ــــ،الـــسالكني ـــى أرواح املقــــربنيِّيُ و ض ،م ىف امللكــــوت األعل  نتنــــسمها ىف ر

 مسعنــا  فعنــدما. كمــا قلــت  إخــواىن- جمالــسة الــصاحلني واألوليــاء العــاملني
  ﴿:  هــذا املعــىن العظــيمرضــى هللا عنــهمــن شــيخنا                  

                   ﴾ )وعلمنـا علـم اليقـني أن املـرء ، )جراحل:٤٧
 وال يــدخل معيــة الــذين أنعــم هللا علــيهم مــن النبيــني ، للــصاحلنيًال يكــون أخــا
 جاهـد -  العـاملنيِّه لربَّى نفسه وقلبه وسرَّ إذا صفَّ إال- املتقنيواملرسلني و

  . وهذا هو اجلهاد املوصل،ىف ذلك



 الطريق إىل هللا:            الفصل األول)٢٠(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  والفـوز يـوم، جهاد لتكثري احلسنات ولنيل الدرجات:فجهاد العبادة
ـــات ـــ ـــب ىف اجلنـ ـــ ملراتـ ـــة  ـــ ــــتح ،القيامـ ــــضل والفـــ ـــل للفـــ ـــ ــــاد املوصـ ـــا اجلهـــ ـــ  أمـ

 ﴿  جهاد القلـب:واملكاشفات                ﴾) الـشعراء٨٩(. 
ت هللا بقلـــب ســـليم ـــا - مـــن  ــرى – هن ــاجال- يـ بـــشرى لـــه مـــا  -ً  هنـــا عـ

مـن  -نـه سـلم قلبـهأل،  ىف الـدار اآلخـرةَّولـن يـراه غـريه إال، َّوجـل َّعزادخره له 
م والـذنوب الق وامل،من املنازعات -هنا  الـىت ذكـر أمثلـة - يـةبلَشاركة واآل
ـــام ىف- هلـــــا ـــديث املـــــصطفى  وإليهـــــا اإل، هـــــذا املقــ ـــارة حبــ ـــضاملسو هيلع هللا ىلصشــ ال (: ً أيــ

 وال يبـع أحـدكم علـى ، وال يغتب بعضكم بعضا، وال تناجشوا،حتاسدوا
إىل آخــــر هــــذه  -  وال خيطــــب أحــــدكم علــــى خطبــــة أخيــــه،بيــــع أخيــــه

  . ٥ً)عباد هللا إخوا وكونوا -الصفات فإذا فعلتموها

اهــدات الــذين :إذن اإلخــوان وا نفوســهم مــن ُّ وصــف،جتــاوزوا هــذه ا
 فــأنعم هللا علــيهم وســلكهم ىف عبــاد هللا الــصاحلني وحزبــه ،هــذه الكــادروات

  .املفلحني

 وقد مسعتها ،تلكم بعض املعاىن الىت أردت أن أبثها لنفسى وإخواىن
ا ىف ،من شيخى فضيلة الشيخ دمحم على سالمة  ومسعتها ىف قلىب وعملت 

   . هللا علينا بفضله ورضوانه وإكرامه وإنعامهَّ فمن،نفسى

            
   رواه أمحد عن أيب هريرة  ٥



   الطريق إىل هللا:            الفصل األول)٢١(طريق احملبوبني وأذواقهم               

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

 ، وبواسع الفضل وكثري اجلزاء، علينا خبالص العطاءَّنسأل هللا أن مين
 وأن جيعلنا من أهل الفتح األكرب ىف كل وقت ،وأن يدخلنا ىف الصاحلني

   .وحني

  .موسلبه وصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصح
  

********   ١  *******  



                             )٢٢(طريق احملبوبني وأذواقهم                          

  من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب الشيخ فوزى دمحم أبوفضيلة 

  
  صل الثاىنالف

  

  طريق احملبوبني 
  

 ةَّقدر الني -

 اإلخالص طريق اخلواص -

 منزلة احملبني -

ت الصادقني -  بشر

 حياة املوقنني -

 أهل حمبوبيه هللا -

                            
  
  



   احملبوبني طريق :            الفصل الثاين)٢٣(طريق احملبوبني وأذواقهم            

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

  

  ٦طريق احملبوبني 
 وأوصــل ، وجعلنــا ممــن يقبــل حكمتــه،احلمــد  الــذى أكرمنــا بواليتــه

ــن ب ـــور صـــفوته مـ ـــا بن ـــهقلوبن ـــه،ريت ـــدنيا حبفظـــه وصـــيانته وعنايت ـــا ىف ال  ، ومشلن
 . ىف اآلخرة مـن أهـل النظـر إىل مجـال حـضرتهً أن جيعلنا مجيعا شأنهَّعزونرجوه 

 ، كــربِّج كــلِّ مفــر،والــصالة والــسالم علــى ســيد ومــوال دمحم بــن عبــد هللا
مــر مــن يقــول للــشئ كــن فيكــون- ّ وغــمٍّوكاشــف كــل هــم وعلــى آلــه  ملسو هيلع هللا ىلص . 

 وعلينــا ، واســتنار بنــوره إىل يــوم الــدين، وكــل مــن ســار علــى هديــه،وصــحبه
رب العاملني، أمني .. آمني،معهم أمجعني  .  

  ...... أما بعد
رك هللا     فيكم أمجعنيَّوجل َّعزفيا إخواىن و أحباىب 

  مجيعـاىيُأن حنـ -وىف كل زمـان ومكـان  -آلن فأحوج ما حنتاج إليه ا
 ، وىف شــوارعنا، وىف أهلنــا، وىف بيوتنــا، ىف أنفــسناملسو هيلع هللا ىلصبيــب املــصطفى ــج احل

   .َّوجل َّعزنا ِّه لنا ىف دنيا لربُّ وىف كل توج، وىف حركاتنا وسكناتنا،وىف أعمالنا

            
مجادى  من ١٢ يوم اخلميس فؤادبور ب كبريسجد الملكان هذا الدرس   ٦

 موال م يف االحتفال بذكرى فضيلة٢٠٠١/ ٨/ ٢هـ املوافق ١٤٢٢األوىل 
  . دمحم علي سالمة /الشيخ

  



   طريق احملبوبني :            الفصل الثاين)٢٤(طريق احملبوبني وأذواقهم            
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

ـــاب هللا  ة َّ وســـن،ال يغـــادر صـــغرية وال كبـــرية إال أحـــصاها َّوجـــل َّعـــزوكت
لقــصور  مل نــستطع إدراكــه مــن كتــاب هللا  لنــا مــاْنــتَّبي ملسو هيلع هللا ىلصاحلبيــب املــصطفى 

ســ،فينــا عــن فهمــه  َّعــز اختــارهم هللا ووهــبهم هللا ًا لكننــا حنتــاج علــى الــدوام أ

ـا مـنهج ،الرشـيدة والطريقـة ،من عنده الكيفيـة الـسديدة َّوجل  الـىت يطبقـون 
  ، هللا وهدى حبيب هللا ومصطفاه

ً  يريــــدون أن حيــــاكوا شخــــصا، احملاكـــاةفـــإن البــــشر مجيعــــا مييلــــون إىل
ــأمــامهم يطبــق مــنهج ر ه قــد وصــل إىل مــا أو إذا ر،م ويــشجعهم علــى ذلــكِّ
ت الـىت ، واخلـري والربكـات، من النور والفتح،وعد هللا به أهل ذلك  والبـشر

 بـــشرى عاجلـــة هلـــم حـــىت ،للعـــاملني املخلـــصني ىف الـــدنيا َّوجـــل َّعـــز جيعلهـــا هللا
ديهمعلى اال َّوجل َّعزيشجعنا  م والتأسى    .قتداء 

 :َّوجــل َّعــزوحنــن مجيعــا نقــرأ ىف كــل ركعــة مــن ركعــات الــصالة قــول هللا 
﴿                ﴾ )أنعمــت (مل يقــل صــراط الــذى . )الفاحتــة:٦

ــــشر- )عليـــــه ــري البـ ـــه خـــ ـــع أنــ ــــع-  مــ ــه مجـ ﴿ : ولكنـــ            

    ﴾ )ٌالـــذين أنعـــم علـــيهم هلـــم صـــراط َّوجـــل َّعـــزفجعـــل هللا  .)الفاحتـــة:٧ - 
﴿ :قـــال هللا ىف شـــأن حبيبـــه ومـــصطفاه، ،ملسو هيلع هللا ىلصوهـــو رســـول هللا       ﴾ ،

﴿، صــلوات رىب وســالمه عليـــه اســم إشــارة إىل حــضرته :وهــذا          

      ﴾، ولــذلك قـــال :﴿     ﴾) فامـــشوا : (ومل يقـــل، )األنعـــام١٥٣
﴿:  ولكن قال،)عليه     ﴾، صلوات رىب وسالمه عليهحلضرته   واإلتباع.  



   احملبوبني طريق :            الفصل الثاين)٢٥(طريق احملبوبني وأذواقهم            

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

ـــ ـــن هللا منــ ـــضرتهالكــ ـــل ىف حــ  ، والطمـــــع ىف حظوتـــــه، ىف نفوســـــنا األمــ
﴿:  فقال،والعشم ىف دخول جنة رضاه                .    

              ﴾ )ل َّكــــأن هــــذا الــــسبيل ممهــــد ومــــذل ،)الفاحتــــة:٦،٧
ـــشملهم بعنايتـــهوســـهل للـــذين  ـــوفقهم هللا وي ـــه ،ي ـــوجههم إىل طريـــق هدايت  وي

   :)النساء٦٩(  وهم الذين قال فيهم،وسبيل عنايته ىف الدنيا

﴿                            

                     ﴾   

كر ُ فإذا ذ، األمنيِّ صحابة النىب:هوالء الصاحلون أوهلم وأعظمهم
ىب بكر  واتل بعد ذلك ،ث بعثمانِّ وثل، بعمرِّ وثىن،الصاحلون فحيهل 

ن وما تاله من أصحاب النىب العًَّياعل  فهم أصحاب الشأو ىف هذا ،د
 وهم أهل والية هللا ، وهم السابقون السابقون الذين ذكرهم القرآن،امليدان
م، وأهل عنايته الالحقة،السابقة تدى   وقال لنا ىف ، الذين أمر هللا أن 
م    :)األنعام:٩٠( شأ

﴿                     ﴾   

ـــه  ــل هللا حلبيبـ ـــد(مل يقــ ــــني)ِاقتـ ـــلني والنبي ملرسـ ــــدوة -   ــــه هــــو الق  ألن
داهم- األوحد للسابقني والالحقني  وأن يقتـدى مبـا ، وإمنا أمره أن يقتدى 

   .هم به موالهمَّوهبهم وخص



   طريق احملبوبني :            الفصل الثاين)٢٦(طريق احملبوبني وأذواقهم            
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 فهو إمام األنبيـاء ، والسابقني والالحقني،أما الذى نقتدى به أمجعني
ــــيد دمحم  ــلني سـ ــ ـــو ...  ملسو هيلع هللا ىلصواملرسـ ـــا َّ حوملسو هيلع هللا ىلصوهــ ننــ ـــه  ــــحابه ملعرفتــ ــــا إىل أصـ لنـ

 واحملــيط الــذى ال ،نــه البحــر الــذى ال يــدركأل ،تباعــهاعــاجزون عــن كمــال 
ــه  فلمــا علــم  ...!!!! أو منتهــاهه عــن قعــرً فــضال- يــصل أحــد إىل قطــرة من

يهــم أصــحاىب كــالنجوم ( :قتــداء الكامــل حبــضرته قــال لنــاعجــز عــن اال
لثلـة املباركـةيعـىن يكفـيكم أن تقتـ، ٧)اقتديتم اهتديتم م ه أو ببعـض- دوا 

 ،وهـذا أمـر شاسـع. َّوجـل َّعـزىف هديه ومشائله وخصائصه الىت وهبها له هللا  -
  . عن ذكره وبيانهً فضال، يطول بنا املدى لو أشر إليه،وعلم واسع

  ةَّقدر الني
ـــد أن أوجـــه إىل مـــا ــن أري ــه شـــ لكـ ـــاب األعظـــم :يخناأشـــار إليـ  أن الب

 كمـا فــتح بـه علــى َّوجـل َّعــز وأن يفـتح لـه ، ملـن أراد أن يتــواله هللا- لواليـة هللا
 فـإن هللا كفـا مؤنـة التعـب ، أن ينظر إىل قلبه: هى– الصاحلني من عباد هللا
 ووجهنــا إىل الطريــق املختــصر الــذى ننــال بــه القــرب ،والنــصب ىف العبــادات
ت عز إن هللا ال (: ملسو هيلع هللا ىلص وقـال ىف ذلـك سـيد الـسادات ،َّوجـل َّمن خالق الرب

            
" اإلحكام"، وابن حزم يف "جامع بيان العلم وفضله" رواه ابن عبد الرب يف  ٧

والبيهقي والديلمي " الكفاية يف علم الرواية"وأخرجه اخلطيب يف . عن جابر 
اء، فأيها إن أصحايب مبنزلة النجوم يف السم: (ًعن ابن عباس مرفوعا بلفظ

  )أخذمت به اهتديتم، واختالف أصحايب لكم رمحة



   احملبوبني طريق :            الفصل الثاين)٢٧(طريق احملبوبني وأذواقهم            

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

 ٨) ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم،ينظر إىل صوركم وال إىل أموالكم
  .٩)ولكن ينظر إىل قلوبكم ونياتكم( :وىف رواية أخرى، 

ب كـل  - واألوليـاء مـن بعـدهم العظـام - علم الصحابة الكرام أن 
ح ىف الــدنيا  كــل خــري وكنــز ، ومفتــاح كــل جنــاح، كــل صــالحَّ وســر،فــتح وأر

رادة ألهــل  وهــى قطــب اإل، فعليهــا مــدار الــسعادة،ةَّــ هــى الني:ةويــوم القيامــ
دة  ولكــن ينظــر إىل ،فــإن هللا ال ينظــر إىل ظــاهر األعمــال  ...احلــسىن والــز

لنيـــات( :ات الـــىت تـــصاحب األعمـــالَّـــالني كـــل  ل وإمنـــا،إمنـــا األعمـــال 
   .١٠)وىإمرئ مـا ن

ــا صـاحبها َّـوالني  فمــن كــان ،ة الــسديدة الرشـيدة هــى الــىت يتوجـه 
، وأعمالــه ،عطــاؤه  ، كــان داخــال ىف قــول ، ومنعــه  حبيــب ً وأقوالــه 

 فقد ، وأبغض ، وأحب ، ومنع ،من أعطى ( :هللا ومصطفاه
 َّعـز ميـان مل اإلفقـد اسـتك( :وىف روايـة،  )َّوجـل َّعزستكمل والية هللا ا

            
   رواه مسلم وابن ماجة عن أيب هريرة  ٨
، واإلمام )صالت اجلوائز يف صالة اجلنائز: (ذكره املال على القاري يف كتابه   ٩

العرائس : (، والشيخ مصطفى البكري يف كتابه)أيها الولد: (الغزايل يف كتابه
 ). املفصحة عن الدسائس النفسيةالقدسية

 رواه أمحد والبخاري ومسلم والرتمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن  ١٠
  .عمر 



   طريق احملبوبني :            الفصل الثاين)٢٨(طريق احملبوبني وأذواقهم            
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  .١١)َّوجل

ـــؤمن ًإذا ـــل املـ ـــون عمـ ـــة هللا أن يكـ ـــاهرا - أســــاس واليـ ــــاًظـ طن  -ً  و
 لنقتـدى بـه -  عنـه هللا علـى لـسان حبيبـه ومـصطفاهَّ وهذا ما عرب،متجها 

  : )األنعام:١٦٢(  فقال ىف شأنه مواله- ىف كل مسعى

﴿                            ﴾  

عظم مقـام  فإذا استطاع املرء أن جيعل حركاته وسكناته  فقد فاز 
ـــة هللا ـــادتَّـــن قلإ و- ىف والي ـــه العب  أ ( :ملسو هيلع هللا ىلص فقـــد قـــال احلبيـــب - ت من

لني. ١٢) أخلــــص يكفيــــك القليـــــل مــــن العمـــــل،ذر ـــربة  ـــألن العـ  -ة َّــ
لعمـــل ة خيـــرج منهـــا صـــورة روحانيـــة تنطلـــق إىل احلـــضرة َّـــ فـــإن الني،وليـــست 

ة َّــه علـى حــسب مــا دخـل ىف هــذه النيِّــنـسان عنــد ربويكــون مقــام اإل ،هليـةاإل
  . َّوجل َّعزه  ِّ وإخالص لب،من صفاء قلبه

 :رضــى هللا عنــهوىف ذلــك يقــول ســيدى أمحــد بــن عطــاء هللا الــسكندرى 

            
  . رواه أبو داود والضياء عن أيب أمامة  ١١
أخرجه اليلمي يف ) أخلص العمل جيزك منه القليل(حديث : قال العراقي ١٢

وللحديث لفظ آخر .  ختريج إحياء علوم الدين–مسند الفردوس عن معاذ 
:  أنه قال للنيب،أخرجه احلاكم وابن أيب حامت وأبو نعيم والبيهقي عن معاذ 

  ).أخلص دينك يكفك العمل القلي: (فقال له. أوصين



   احملبوبني طريق :            الفصل الثاين)٢٩(طريق احملبوبني وأذواقهم            

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

   .)) خرج منهكل كالم يربز وعليه كسوة من نور القلب الذى((

 : ليبــني لنــا قيمــة النيــة- ملسو هيلع هللا ىلصوقــد قــال ىف ذلــك حبيــب هللا ومــصطفاه 
 وصـلى فـأمت ،فأسـبغ الوضـوء( :وىف روايـة ،)من توضأ فأحسن الوضـوء(

 وتقـول ، خرجـت وهـى بيـضاء مـسفرة،ركوعها وسجودها وخشوعها 
ة نورانيـة تفـتح ة صـورَّـخيرج مـن هـذه الني. ١٣)حفظك هللا كما حفظتىن :له

ـــواب الــــسماء ـــا أبـ بً ،هلـ ــــا، وراء  ـــىت تــــصل إىل قــــدس جن ـــىب حـ  ِّ العلـ
 . ..)حفظك هللا كمـا حفظتـىن( :حبها فتقولمث تكلم صا، َّوجـل َّعزالوهاب 

ــا األجــواء  ألفاظنــا وأعمالنــا تــصعد منهــا حقــائق نورانيــة ًإذا وروحانيــة متــتأل 
   .ملسو هيلع هللا ىلصكما وضح خري الربية  -العلوية 

ــةِّــوكــذلك لــو كانــت الني ومــن مل حيــسن ( :ملسو هيلع هللا ىلص قــال فيهــا ،ة غــري طيب
 خرجــت وهــى ســوداء ، ومل يــتم ركوعهــا وســجودها وخــشوعها،هاءوضـو

 مث تلـف كمـا يلـف الثـوب ، ضيعك هللا كما ضيعتىن: وقالت له،مظلمة
ا ىف وجهه -  الثوب الباىل املمزق:يعىن -اخللق   .)ويلقى 

 وحقــائق مــا يوضــع ىف ميزانــك ،تــك ختــرج منهــا حيــاة أعمالــكَّنيً إذا
 أو ، واألعمـال حقـائق نورانيـة- يـزن أعمالنـا، َّوجـل َّعـز فـإن هللا ،يوم لقـاء هللا

            
   الطرباين عن أنس  ١٣



   طريق احملبوبني :            الفصل الثاين)٣٠(طريق احملبوبني وأذواقهم            
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 كمـا أنبـأ سـيد ، ولكنها توضع ىف املـوازين اإلهليـة يـوم الـدين،حقائق ظلمانية
  ..ملسو هيلع هللا ىلصاألولني واآلخرين 

  صريق اخلوااإلخالص ط
 ،تـهَّ أصـلح لـه ني، تقريبـهَّوجـل َّعـز وأراد هللا ً،داَّفإذا كان اإلنسان مـسد

ــه كل ــه حـــضرتهَّـــوجعـــل عملـ ــك يقـــول ،ه يقـــصد بـ ـــه  شـــأنهَّعـــز وىف ذلـ  ىف حديث
 مـن ٌّخـالص سـراإل (:الـذى يرويـه اإلمـام القـزويىن رضـى هللا عنـه - القدسى

 ولــذلك قــال لنــا أمجعــني. ١٤) عبــادىْنِ مــُّبِحــُ أْنَأســرارى أســتودعه قلــب مــ
   :)البينة:٥(

﴿                    ﴾   

ــــاإل ــــرفـ ــــدنيا إىل هللا ُّخالص سـ ــــواص ىف الـ ــل اخلـ ـــرب كـــ ــ ــــل َّعـــــز ق ، َّوجـ
 فــال ،ةـَّـصــفاء الطوي -لــق َ للخ-ً  ومعــه أيــضا،ةَّــخــالص معــه ســالمة النيواإل

 ِّ والغــل، مــن الــشحناء والبغــضاءًإذا كــان قلبــه خالــصا إال ً يكــون خالــصا
ـــاد هللا ُ واحلــــسد والكــــ،واحلقـــد  َّوجــــل َّعــــز هللا َّوقـــد بــــني. َّوجــــل َّعــــزره جلميــــع عب

م    :)احلجر:٤٧( صفات أهل اجلنة فقال ىف شأ
﴿                                     ﴾   

            
   رواه اإلمام القزويين ١٤



   احملبوبني طريق :            الفصل الثاين)٣١(طريق احملبوبني وأذواقهم            

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

ـــا - ليلحظهـــا أهـــل العنايـــة ملسو هيلع هللا ىلص هـــذه اآليـــة احلبيـــب َّوبـــني  فيعملـــوا 
ج الوالية من هللا  ال يبع بعضكم على بيـع ( :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  - َّوجـل َّعزفينالوا 

 وال ، وال تـشاحنوا، وال تنـازعوا، وال خيطب على خطبة أخيـه،بعض
ال شــرف نــنــسان ال يأى أن اإل  .١٥)خــوا وكونــوا عبــاد هللا إ،حتاســدوا

حها نـىب هللا َّـهذه األخوة حىت يتخلص من هـذه الـصفات املذمومـة الـىت وض
   .ملسو هيلع هللا ىلصومصطفاه 

ــة هللا ًإذا ــواله - واليــ ـــام عنــــد مــ ــن أراد أن يكــــون ىف أعلــــى مقـ  - ملــ
لقــرآن كثــار مـن تـالوة ااإل وال ، وال إمتــام صـيام النهـار،ليـست ىف قيـام الليـل

 صـــاىف خـــالص ٌّ وحـــب، قـــول وعمـــل ِّ خالـــصة ىف كـــلٌةَّـــ إذا صـــحبهم نيَّإال
 وعملـه ،د  دهـرهَّـ ومـن تعب،فمن أقـام الليـل عمـره. َّوجل َّعزجلميع عباد هللا 

ء  وال يقبـل هللا منـه ، وسـعيه مكـدود، فإن عمله مردود، أو مسعةًيقصد به ر
  :)الكهف:١١٠( شأنه َّعز ألنه قال ًعمال

﴿                       ﴾  

 ،أ أغــىن األغنيــاء عــن الــشرك( : ىف حديثــه القدســى شــأنهَّعــزوقــال 

            
ال يبع بعضكم على : :( رضي هللا عنهماروى اإلمام مسلم عن ابن عمر   ١٥

ال : (وروى من حديث أيب هريرة ). بيع بعض، وال خيطب على خطبة أخيه
حتاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع 

  ).بغض، وكونوا عباد هللا إخوا



   طريق احملبوبني :            الفصل الثاين)٣٢(طريق احملبوبني وأذواقهم            
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 إال العمـل ُّألنـه ال حيـب، ١٦) أشرك فيه غـريى تركتـه لـهًمن عمل ىل عمال
   .اخلالص

ر قلبــه مــن ِّــومل يطه ، والبحــر واجلــو عبــادة ،َّومــن مــأل األرض والــرب
 علــى ً فــإن هــذا كمــن يبــىن قــصورا،األحقــاد واألحــساد والــشحناء لعبــاد هللا

ــه ، وكمــن حيــرث ىف البحــر،املــاء ــه - ملسو هيلع هللا ىلص لقول ــدما قيــل ل ــة تقــوم  :عن إن فالن
ــا ال خــري فيهــا فهــى ىف ( : قــال!!الليــل وتــصوم النهــار ولكنهــا تــؤذى جريا

  .١٧)النار

  نيِّبُِح املُةَلِزْنَم
 فقــال ، ومقـام أهـل هـذه الدرجـة، احلبيـب أصـحاب هـذه املنزلــةَّوبـني

ــن اخلطـــاب  ــو داود ،رضـــى هللا عنـــهفيمـــا رواه اإلمـــام عمـــر بـ  وذكـــره اإلمـــام أبـ
نبيـــاء وال شـــهداءًإن  عبـــادا({ :والرتمـــذى  يغـــبطهم النبيـــون ، ليـــسوا 

م من هللا    : فقـال أعـراىب.ة يوم القيامـَّوجل َّعزوالشهداء ملكانتهم وقر
نبيـاء وال شـهداء يغـبطهم النبيـون ،رسول هللا  عباد من عباد هللا ليسوا 

            
أ : (، والبيهقي وابن خزمية بلفظ  رواه أمحد وابن ماجة عن أيب هريرة ١٦

  ).أغىن الشركاء عن الشرك
 من   أخرجه احلاكم وابن حبان والبيهقي واإلمام أمحد والبخاري يف األدب ١٧

  . حديث أيب هريرة



   احملبوبني طريق :            الفصل الثاين)٣٣(طريق احملبوبني وأذواقهم            

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

 -حهم َّ وضـ:يعـىن – همِّجل (:وىف رواية أخـرى، ) صفهم لنا!!والشهداء
س مــن أمــىت (:قــال .)لنــا وا ُّ تــواد، مــن قبائــل شــىت وبلــدان شــىت،هــم أ
 -  أو قرابة دنيوية بينهمٌسبال يوجد ن - وح هللا على غري أرحام بينهمُبر

ـــا فيمـــا بيـــنهم ال يوجـــد جتـــارة أو مـــشاركة ىف أعمـــال  - وال أمـــوال يتعاطو
ـــة وأقـــسم احلبيـــب بعـــزة  - فـــوهللا – َّوجـــل َّعـــز وإمنـــا احلـــب ىف هللا و ،دنيوي

ــم لعلــى منــابر مــن نــور قــد،إن وجــوههم لنــور - جــالل هللا ام عــرش َّ وإ
ــــوم القيامــــة ــــون حيــــزن ال،الــــرمحن ي ــــاس وهــــم ،نــــاس وال حيزن  ويفــــزع الن

  .)اآلمنون

 ﴿: َّوجــل َّعــزمث تلــى قــول هللا                      

                                

                                            

               ﴾) يونس٦٤:٦٢({.  

ما قوىل اولنا ىف هذا احلديث ملحوظت  مـن الـسآمة ًخوفا -ن أختم 
ــلوا إىل تلـــك ِّ أن هـــذا احلـــديث يبـــني:أوالمهـــا. وامللـــل ــوالء القـــوم وصـ  أن هـ

لعبادات - هم لبعضهم ىف هللاِّاملنزلة حبب إل،ليس   ،كثـار مـن الطاعـات وال 
ت ملداومــة علــى النوافــل والقــر حلــب،وال   فقــد قــال -  ىف هللا وِّ وإمنــا 



   طريق احملبوبني :            الفصل الثاين)٣٤(طريق احملبوبني وأذواقهم            
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

هـؤالء القـوم ىف . ١٨)أوثق عرى اإلميان احلب ىف هللا والبغض ىف هللا( :ملسو هيلع هللا ىلص
حتــت   ... فــإن أكمــل العبــاد يــوم القيامــة أيــن منــزلتهم؟،منزلــة أكمــل العبــاد

ًالــذى ذكــر هللا خاليــا ففاضــت عينــاه، !! ظــل عــرش هللا يــوم ال ظــل إال ظلــه
ملساجد، ه عن الـز واحلـرام ءالذى صان عرضه وأعضاو والذى قلبه معلق 

م  ،دق حــىت ال تعلــم مشالــه مــا أنفقــت ميينــهَّ والــذى تــص،إذا تعــرض هلــذه اآل
  !! ً حواىل سبعني وغريها من األصناف الىت أوصلها األئمة الكرام إىل

هـذا حـديث .. .١٩)سبعة يظلهم هللا ىف ظله يـوم ال ظـل إال ظلـه(
ــُ لكــن هنــاك أحاديــث أخــرى ىف هــذا البــاب أجر،البخــارى ومــسلم ا ُهــا وثوا

 مجعهـا اإلمـام ، يـوم ال ظـل إال ظلـه،أن يكون أهلها حتت ظل عـرش الـرمحن
 يـوم ، عـرش الـرمحنِّت ظـلهـم حتـُّ كلً،أبو ذرعة الشامى ىف حـواىل سـبعني 

  .هُّ إال ظلَّال ظل

 ســيكونون ،تهــدين ىف طاعــة رب العبــاد وأحــسن ا،ادَّــل العبَّــمُ كًإذا
ـذه املنزلـة منزلـة. .. يـوم ال ظـل إال ظلـه،حتت ظل عـرش الـرمحن هيـك    و

 - الــذين يكونــون : منهــاًى شــألــ وأع، وأكــرم منهــا، ولكــن أعظــم منهــا...
 ىف مواجهـة ذى ،ام عـرش الـرمحنَّقـد -  وإمنـا،رمحنليس حتـت ظـل عـرش الـ

            
    رواه الطيالسي يف مسنده عن الرباء بن عازب ١٨
   متفق عليه من حديث أيب هريرة  ١٩



   احملبوبني طريق :            الفصل الثاين)٣٥(طريق احملبوبني وأذواقهم            

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

ــابر مــن نــور قــدام عــرش ( ،!!ام عــرش الــرمحنَّقــد: كــراماجلــالل واإل علــى من
   : شأنهَّجل العزة ُّ وفيهم يقول رب،)الرمحن يوم القيامة

﴿                         ﴾   

  )القيامة:٢٣، ٢٢(
ــوا ــــةلب العــــامألن ثــ ـــر ،ني اجلن ـــصني النظـ ـــواب املخلــــصني واملخلـ  وثـ

 فمـا رأوا وال متتعـوا بكمـال وال نعـيم ، شـأنهَّوالتمتع جبمال صاحب اجلنة عـز
ى  وال،أكمل وال أعظم   .الكرمي َّوجل َّعز  من النظر إىل وجه هللا،أمجل وال أ

 مــــا هــــم ً عبــــاداإن (: ملسو هيلع هللا ىلص هــــى قــــول رســــول هللا :امللحوظــــة الثانيــــة
 :فالغبطــة، م يتمنــون أن يكونــوا مــثله:يعــىن – ) يغــبطهم،نبيــاء وال شــهداء

متـىن ألن احلـسد  ، وليـست احلـسد- متىن املرء أن يكـون مثـل مـن ينظـر إليـه
وقـد  ... َّوجـل َّعـزميـان مـع هللا  وال يكون ذلـك ملـؤمن صـادق اإل،زوال النعمة

 ا احلكــيم الرتمــذى الــىت وضــعهكــان هــذا املوضــع موضــع ســؤال مــن األســئلة
وهــو ، )احلكــيم: (ــــ امللقــب بـ فقــد وضــع اإلمــام دمحم بــن علــي الرتمــذي،

 وضـع مائـة ، وكـان ىف القـرن الثالـث اهلجـرى،أول من تكلم ىف علـوم الواليـة
  . وصل إىل مقام املكاشفةٌال جييب عنها إال رجل.. ً  سؤاالني ومخسًاوسبع

  

ت الصادقني   بشر
م إذا ،الواليـــة ىف الـــدنياومقـــام املكاشـــفة بـــشرى عاجلـــة ألهـــل   فـــإ

م حنـو خلـق هللاُّ وصف،أخلصوا مع هللا  وهلجـت ألـسنتهم وأجـسامهم ،وا قلو



   طريق احملبوبني :            الفصل الثاين)٣٦(طريق احملبوبني وأذواقهم            
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

ت كثــرية، وداومــوا علــى طاعــة هللا،بــذكر هللا  منهــا علــى ، أكــرمهم هللا ببــشر
ـــال ال علـــى ســـبيل احلـــصر ـــة ل: ســـبيل املث ـــريهم احلقـــائق املعنوي ألعمـــال أن ي

ــــة ــ ــــات ،الظاهري ــ ــل املخلوق ـــ ــــة لكـ ــ ـــاة النوراني ـــ ـــرييهم احلي ــرمهم هللا فـــ  وأن يكــــ
وقــد كــان هــذا لــصحابة رســول هللا . حــىت األجــسام اجلماديــة -والكائنــات 

   . أمجعنيورضى هللا عنهم صلى هللا علية وسلم

آهـــا الـــصحاىب ر!! ا رأهـــا؟َّـــنِ مْنَ لكـــن مـــ،كلنـــا نـــسمع عـــن الـــسكينة
 ورأى ىف ســقف غرفتــه ،فقــد كــان يتلــو كتــاب هللا اجلليــل أســيد بــن حــضري،

ـــا مـــصابيح ةَّـــأو ظل غمامـــة   : فـــذهب إىل احلبيـــب املـــصطفى وقـــال لـــه،و
ــا ظليف ســقف غــرفىت رســول هللا رأيــت  ــا مــصابيحَّــغمامــة كأ  فقـــال !!ة و

مـا فأعلمـه أن  .٢٠)تلك السكينة تنزلت لتالوتك القرآن (:ملسو هيلع هللا ىلصاحلبيب 

            
: روى البخاري عن أيب سعيد عن أسيد بن حضري رضي هللا عنهما قال  ٢٠

بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس (
فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت فسكتت، مث قرأ فجالت 

ه رفع ًالفرس فانصرف، وكان ابنه حيىي قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجرت
رأسه إىل السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال املصابيح، فخرجت حت ما ما 

تلك : ال، قال: وتدرى ما ذاك؟ قال: َّيراها، فلما أصبح حدث النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال
) املالئكة دنت لصوتك، ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى منهم

كان رجل يقرأ سورة الكهف :  عنهما قالعن الرباء بن عازب رضي هللاو. 
وعنده فرس مربوط بشنطني، فتغشته سحابة، فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر 

تلك السكينة تنزلت : (منها، فلما أصبح أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك له، فقال
  .)متفق عليه ()للقرآن



   احملبوبني طريق :            الفصل الثاين)٣٧(طريق احملبوبني وأذواقهم            

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

 وأن الــسكينة تظهــر ألهــل القلــوب بعــد صــفائهم حلــضرة ،الــسكينةرآه هــو 
 : فــإذا زاد الــصفاء يقــول فيــه إمــام الرســل واألنبيـــاء.َّوجــل َّعــزعــالم الغيــوب 

  .٢١)اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور هللا(

ء،لــيس بنــور الــشمس  فــريى مــا ىف الــصدور كمــا -  وال بنــور الكهــر
    .ر إىل إمرأة ىف الطريقسيد عثمان الرجل الذى نظرأى 

   !!وكيف شاهد هذا املخرب؟!! هذا املنظر؟أين رأى 

    ..لعني الىت فتحت بنور هللا

 - وهـــو ىف بـــالد الفـــرس -وكمـــا رأى عمـــر علـــى منـــربه قائـــد جنـــده 
 فــريون . لبيــك  أمــري املــؤمنني: فقــال،ية اجلبــلار وقــال  ســ،وحدثــه ومسعــه

 ،وجــل يكــشف هلــم ذلـــك لنورانيــة ألن هللا عـــزاحلقــائق النورانيــة ىف هيئتهــا ا
  :)األنعام:٧٥ ( ىف قوله عز شأنه،ويدخلهم ىف أهل ذلك

﴿                     

        ﴾   

            
يف الكامل عن أيب أمامة  رواه احلكيم ومسويه والطرباين يف الكبري وابن عدي  ٢١
.  



   طريق احملبوبني :            الفصل الثاين)٣٨(طريق احملبوبني وأذواقهم            
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  نيِنِوقُ املُاةَيَح
حلقــائق الــيت ال تراهــا إذا مــن وصــل إىل مقــام اإليقــان يــرى بنــور هللا ا

ــــان ـــــائق اإلميـ ــوب حبق ـــا القلـــ ـــا تراهــ ــــان، وإمنــ لربهـ ــــول  ــاة ،العقـ ـــ ــــشعر حبي  ويـ
 ،حت ومسعهـا مـن حولـهَّ فإن احلبيـب أمـسك بـذرات الرمـل فـسب!!الكائنات

حت ومسعها من حوله، ووضـعها يف كـف عمـر َّووضعها يف كف أيب بكر فسب
مث وضــعها يف أيــدي  وكــذا علــي، ،حت ومسعهــا مــن حولــه، وكــذا عثمــانَّفــسب

 فـأعلمهم !!اآلخرين الذين مل يصلوا إىل هذا املقام األمني فما مسع تـسبيحها
َّعـــز وجـــلأن هـــذه خـــصوصية ألهلهـــا بـــشرى عاجلـــة عجلهـــا هلـــم هللا   هـــؤالء .َّ

   !!القوم يغبطهم النبيون والشهداء

وضع اإلمام الرتمذي هـذه األسـئلة، ليجيـب عنهـا أهـل املكاشـفات 
ـــل   ﴿:وأهـــ                  ﴾) ومبــــــاذا يغــــــبطهم  :)البقــــــرة٢٨٢

م أعلى درجة منهم؟  ... النبيون؟    وهل معىن هذا أ

َّعــز وجــل حاشــا  ــيهم نيلكــن النبيــ!! َّ م ألن هــؤالء لــيس عل  يغبطــو
نيـة يف الـدنيا وال يـوم العـرض واحلـساب، فـإن هـؤالء  مسئولية أو تكـاليف ر

نفــسهم فاجتهــدوا يف طاعــة هللا، وأخلــصوا القلــوب والنيــات مل يكلفــوا إ ال 
  :)يونس:٦٢(  فأكرمهم هللا يف اآلخرة وصدر هلم قرار هللا،والتوجهات 

﴿               ﴾   



   احملبوبني طريق :            الفصل الثاين)٣٩(طريق احملبوبني وأذواقهم            

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

   :فأصبحوا

﴿                               

              ﴾   
  )املطففني:٢٥- ٢٣(

والنبيــون واملرســلون ..  مــنهم مــن هــو يف كــرب احلــساب :واخلالئــق
ــن أجلهــــم، مــــسئولون عــــن أممهــــم فيحملــــون مهَّ هــــم، ويفــــدون يف املوقــــف مــ

َّعـز وجـل والطلـب مـن هللا ،ويسعون حنو هللا للتشفع فـيهم و  أ،أن يعفـو عـنهم َّ
  .أن يصفح عنهم، أو أن يبيض وجوههم، أو أن يثقل موازينهم

فاملالئكة الكرام يف هذا املوقف حافني حول العرش يسبحون حبمـد 
ـــم، والـــصديقون والـــصاحلون الـــذين ذكـــر بعـــض أوصـــافهم ال شـــأن هلـــم  ر
م يف مواجهة هللا ويف مجال هللا يرتعون ويتمتعـون،  لكرب وال احلساب، أل

 ًاكلفـوا أو مل حيملـوا أمـرن مل يإنبيـاء واملرسـلون أن لـو كـانوا مـثلهم فيتمىن األ
ـــام أعظـــم ودرجـــة أكـــرم- اوال مهـــ  ألن هـــؤالء يف راحـــة -  مـــع أن هـــذا مق

  .ناءوه

   هللاِةَِّيوبُبَْ حمُلْهَأ
ــــوا يف هللا ــ ــــذين أحب ـــة هللا الــ ــل حمبوبيـــ ـــ ــــام أهـ ـــصوا ،إذا مقــ  ، وأخلـــ

م  وتوجهوا يف كل م وسكنا  . هو من أعلى املقامات يوم لقـاء هللا،حركا



   طريق احملبوبني :            الفصل الثاين)٤٠(طريق احملبوبني وأذواقهم            
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

ًويكفينا تيها وفخرا قـول حبيـب هللا يف احلـديث الـصحيح الـذي رواه اإلمـام  ً
ت متعــددة  الرجــل  رســول هللا حيــب القــوم : قــال ..البخــاري ومــسلم بــروا

  .٢٢)املرء مع من أحب يوم القيامة(: ملسو هيلع هللا ىلص  قال،وملا يعمل مبثل عملهم

مـا : ما أعددت هلا؟ قال:   رسول هللا مىت الساعة؟ قال:روايةويف 
ــوله ــن أحـــب هللا ورسـ ــري صـــيام ولكـ ـــال. أعـــددت هلـــا كثـــري صـــالة وال كثـ  :ق

لثــة، ٢٣)أبـشر فــإن املـرء مــع مــن أحـب يــوم القيامــة( حيــشر ( :ويف روايـة 
  . ٢٤)املرء مع من أحب يوم القيامة

            
ُروى البخاري ومسلم عن عبد ا بن مسعود رضي ا عنه قال  ٢٢ َْ َُ َُّ ََّ ِ َ ٍْ َ ْ ِ َجاء {: ْ َ

َرجل إىل رسول ا صلى هللا عليه وسلم فـقال َ َ َ ٌَّ َّ َِ ُ َُ َ َِ َْ َ ُ َ َِّ ِ ، كيف تـقول يف : َ ِ رسول ا ُ َُ ََ َ ْ َِّ ُ َ َ ًرجل أحب قـوما  َ ُْ َ َّ َ ٍ م؟ فـقال رسول ا صلى هللا عليه وسلمَ َومل يـلحق  َّ ََّ ُ ََ َ َِ َْ َ ُ َ َِّ ُ َ َ َ ْ ِِ ْ َ ْ ُاملرء : (َْ َْ َّمع من أحب َ َ َ ََ ْ({.  
ُوروى البخاري ومسلم عن أنس رضي ا عنه  ٢٣ َْ ََُّ َ ِ َ ٍ ََ َّأن رجال سأل النَّيب صلى {: ْ َ َّ ِ َ َ َ ًُ َ َّ َ

َهللا عليه وسلم عن الساعة فـقال َ َ ِ َِ َ ََّ ِ َ َّ َ َ َْ َمىت الساعة؟ قال: ُ َ ُ َ َّ َ ََوماذا أعددت هلا؟: (َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ  (
َقال َما أعددت هلا من كثري صالة، وال صوم، وال صدقة ولكين أحب هللا : َ َ َ َُّ ِ ُِ َِّ ِ ٍَ َ ََ َ ََ ٍَ ْ ٍَْ ِ ِ َ ََ ُ ْ ْ َ

َُورسوله َ َقال. َ َأنت مع من أحبـبت: (َ َْ َ ْْ َ ََ َ َ ْ.(  
ٌقال أنس ََ َ َفما فرحنا بشيء فـرح: َ َ َ َ ٍَ ْ َ ِ َ ْ ِ َنا بقول النَّيب صلى هللا عليه وسلمَ َّ ََّ َ ِ َْ َ َُ َ ِّ ِ ِ ِْ َأنت مع : (َ َ َ َْ

َمن أحبـبت ْ َ ْْ َ ٌقال أنس!).  َ ََ َ ٍفأ أحب النَّيب صلى هللا عليه وسلم وأ بكر : " َ ْ َ ََ َ ََ َُ َّ َِّ َْ َ ُ َ َّ َِ ُّ ِ ََ
هم  وإن مل أ َوعمر، وأرجو أن أكون معهم حبيب إ َ َ ََْ ْ ِْ َِ ّ َ َ َْ ُْ َّ ُِ ُِ َ َْ َُ ُ َ ِِعمل مبثل أعماهلمُ َ َْ َْ ِ ِِْ ْ"{.  

َروى الطرباين عن علي  قال  ٢٤ َ ٍّ َِ َقال رسول ا صلى هللا عليه وسلم: َْ َّ ََّ َُ َِ َْ َ ُ َ َِّ ُ َ َ :
ٌّثالث هن حق ( َ َّ ٌُ َال جيعل ا من له سهم يف اإلسالم كمن ال سهم له ، وال : ََ َ َ ََ َ ٌُ َُ ََ ْ ْ َْ َ َْ َْ ِ ْ ِ ِْ ُ ََّ ُ َ

َّيـتـوىل َ ْ ا عبد فـيـوليه غيـره، وال حيب رجل قـوما إال حشر معهمََ ُ َ ََ ُ ً َُ ٌ َِ َِِّ ْ َُ َ َُّ ُِ َ َُ َْ ِّْ َ َ ٌ   قال -) َّ
من أحب قوما حشر : (يف كشف اخلفاء العجلوين قال. إسناده جيد: املنذري



   احملبوبني طريق :            الفصل الثاين)٤١(طريق احملبوبني وأذواقهم            

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

، مــا فرحنــا بــشي ــذا احلــديثقــال ســيد أنــس   ألننــا ،ء فرحنــا 
، ونطمـع أن نكـون معـه بـنص قولـه صـلوات عليه وسلم صلى هللا حنب رسول هللا

  .ريب وسالمه عليه

ن مـــن املـــرض ـــو ـــدما اشـــتكى خادمـــه ث ـــه ال،وعن حـــول ن وظهـــر علي
ن؟: ( وقال له رسول هللا،والذبول  ال ،  رسول هللا: قال،)!!ما بك  ثو

رت َّ فتــذك،ذا مل أرك استوحــشت وحــشة عظيمــة غــري أين إ،أشــكو مــن شــيء
 وأ مع عوام املؤمنني ، وأنك تكون يف مقام النبيني واملرسلني،اآلخرة واجلنة

ــال قـــول رب. فهـــذا الـــذي أمرضـــين،يف اجلنـــة فـــال أراك  ةَ العـــزِّ فنـــزل يف احلـ
   :)النساء:٦٩(

﴿                              

                ﴾٢٥  
                         

املرء مع من : ـ رواه احلاكم يف املستدرك جازما به بال سند، ويشهد له) معهم
من أحب قوما حشره هللا : ( والضياء عن أيب قرصافة بلفظأحب، ورواه الطرباين

م   .)يف زمر
، وكان شديد احلب له، {: قال الكليب   ٢٥  ن موىل رسول هللا  ِّنزلت يف ثو َ

ه ذات يوم وقد تغري لونه وحنل جسمه، يعرف يف وجهه  ِقليل الصرب عنه، فأ ِ ُ َ ُ َّ ٍ َ ُ َْ ِ َّ ن ما غيـر لونك: ( رسول هللاحلزن، فقال لهَ َ ثـو َ ْ َْ َ ََّ َ ُ َ  رسول هللا ما يب : ؟ فقال)ََ
ًمن ضر وال وجع، غري أين إذا مل أرك اشتقت إليك، واستوحشت وحشة شديدة  ً ُ ُ ْ َ َ ِّ ٍ ٍّ ُ



   طريق احملبوبني :            الفصل الثاين)٤٢(طريق احملبوبني وأذواقهم            
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

َّعز وجل أكرمنا هللا: خواين أمجعنيإ  ًإذا  وسـهل ،ن يـسر لنـا األمـر َّ
ج واليتـه وشـرف كرامتـه سـهل ويـسري وغـري عـسري،لنا الطريق  ، وجعـل لنـا 
لقـول ، ويتوجـه قبـل كـل قـول وعمـل ملـواله،ملـؤمن قلبـه اأن جيعل   يرجـو 

حلــب ، مــن ســواهً وال يبغــي بعــد ذلــك شــيئا،أو العمــل رضــاه  وأن ميــأل قلبــه 
 ويعلــم ، أن يــتمم فــرائض هللاد بعــً مث ينــام وميــأل عينــه نومــا،اخلــالص لعبــاد هللا

َّعز وجل أنه من كمل أولياء هللا َّ.  

 ال يف - رت عنــد مــشكلةوأظــن لــو حتققنــا بــذلك يف زماننــا ملــا صــا
 ، وال يف مجيـع أسـقاعنا وبقاعنـا، وال يف بيوتنـا، وال بيننـا وبـني بعـضنا،جمتمعنا

  .صلوات ريب وسالمه عليه كما كان أحباب نبينا

َّعــز وجــل أســأل هللا أن يرزقنــا حبــه اخلــالص لوجهــه الكــرمي بــال شــوب  َّ
 الصاحلني مـن عبـاده، َّب كتابه وحَّ وحب،هِّ نبيَّه وحبَّ وأن يرزقنا حب،يشوبه
 وأعمالنـا ً،اتنـا لوجهـه الكـرمي دائمـاَّ وأن جيعـل ني، كل عمل يقـرب إليـهَّوحب

 وأن يـــسل مـــن ، جلميـــع عبـــاد هللاَّ وأن يرزقنـــا احلـــب،لـــه خالـــصة حـــىت نلقـــاه

                         
ُحىت ألقاك، مث ذكرت اآلخرة وأخاف أال أراك هناك؛ ألين أعرف أنك تـرفع مع  َ ُْ ُ َّ ِّ َ َّ ُ

ْالنبيني، وأين وإن ٍ دخلت اجلنَّة كنت يف منزلة أدىن من منزلتك، وإن مل أدخل ِّ ُ ُ
ًاجلنَّة فذاك أحرى أال أرك أبدا، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية َّ{.  



   احملبوبني طريق :            الفصل الثاين)٤٣(طريق احملبوبني وأذواقهم            

 من الرتاث املطبوع) ٢٥(فوزى دمحم أبو زيد                   الكتاب / فضيلة الشيخ

 ن حـىت نكـون مـن الـذي، ضغينة وسخيمة ألي عبـد مـن عبـاد هللاَّصدور كل
  .كر هللا لرؤيتهمُإذا رؤوا ذ

   وعلى آله وصحبه وسلملى هللا على سيد دمحموص

 * * * *٢* * * * 



  أدب الدعاة واملريدين:          الفصل الثالث)٤٤(طريق احملبوبني وأذواقهم          
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  الفصل الثالث

  آداب الدعاة واملريدين

 األدب الذي حيبه الشيخ من مريديه 

 حقيقة القيام للحبيب 

 نبغية الدعاة واملرشدي 

 جهاد آل العزائم 

 أدب الطالبني 

 الس  آداب ا

 صدق النية 

 ب الصدق 



  آداب الدعاة واملريدين:           الفصل الثالث)٤٥(طريق احملبوبني وأذواقهم        

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

  ٢٦آداب الدعاة واملريدين
ــة ألنفــــسنا ـــد أن نقــــول كلمــ ــل الليلــــة : نري ــن يف حفــــل عــــام مثــ وحنــ

صـلى هللا البارحة، األخ الذي نقدمه، إمنا نقدمـه ليمـدح يف صـاحب الـذكرى 

 يف -، ال ليمــدح بعــضنا الــبعض، والنــاس احلاضــرون رمبــا يقولــون وســلم عليــه
ــم أتــوا ليمــدحوا يف بعــضهم، أجنعــل النــاس تــسخر منــا؟: أنفــسهم هــذا !! إ

  . م ال يصحالكال

 ـ إذا قـدمين واحلمـد  أنـتم رأيتمـوين عنـدما كنـت مـع مـوال ـ 
ــن  ـــع املــــسلمني، ألن مــ ــــم ينفـ ــول؟ درس عل ــ ـــاذا كنــــت أق يف أي مكــــان، مـ
اجلالـسني أصــحاب عقـول وعقالنيــني وال يفهمــون هـذه األحــوال الروحانيــة 

ــة جان  - ويف قلوبنــايف أنفــسنا  - ًابــالــيت معكــم، فنــضع األحــوال الروحاني
آلداب العامة اليت يعرفها الناس   .ومنشي مع الناس 

ــارة عــن ًااألخ الــذي نقدمــه ليلقــي درســ ، مــاذا يكــون الــدرس؟ عب
يـــشرحه، آيـــة يفـــسرها ويوضـــحها، و ًامـــاذا؟ موعظـــة بليغـــة، حكمـــة، حـــديث

            
 ٢٠هـ املوافق ١٤١٢ ربيع األول ١٣ كان هذا الدرس صباح يوم اجلمعة  ٢٦

ملهندسني١٩٩١سبتمرب    . م قبل صالة اجلمعة مبسجد األنوار القدسية 
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إذا كنـــت مـــع (: َّ بـــني لنـــا هـــذا األمـــر فقـــال وأرضـــاهواإلمـــام أبـــو العـــزائم 
ْ بــني هلـم البــضاعة، هـذه هــي العينــة-لنـاس فحــدثهم مـن علــوم الرجـل ا ِّ .

نيـة، هـذه !!وما بضاعتنا؟  األسـرار القرآنيـة، واجلـواهر النبويـة، واحلكـم الر
ــاس ْهــي بــضاعتنا الــيت نظهرهــا للن وإذا كنــت مــع اإلخــوان الــصادقني  -ُ

  .)ِّفحدثهم عن الرجل

كروفـون مثـل هـذا، مىت يكون هؤالء اإلخـوان؟ عنـدما ال يوجـد مي
:  يـــسأهلمملسو هيلع هللا ىلصوعـــدد ثالثـــة أو أربعـــة ولـــيس بيننـــا غريـــب، وكـــان رســـول هللا 

 يعـــين أغلقـــوا -أجيفـــوا البـــاب : ملسو هيلع هللا ىلصال، يقـــول : أفـــيكم غريـــب؟ فـــإذا قـــالوا
 هــؤالء كــم يكــون عــددهم؟ أربعــة، مخــسة، ســتة، وال يزيــدون عــن - البــاب

  .ن اآلن أكثر من ذلك واحلمد حن. ًإحدى عشر رجال

يت إليــه  وأرضــاه - إمــام الطريقــة -وكــان ســيد اجلنيــد   عنــدما 
أغلقـوا : يقـول. ال: أفـيكم غريـب؟ يقولـون: خاصة أهله وأحبابـه يقـول هلـم

خـذه ويـضعه حتـت فخـذه حـىت ال يفـتح أحـد إال  ملفتاح، و الباب وأتوين 
   .أسرار القومملاذا؟ ألن هذه . مبعرفته

 وإخــــواين يلحظـــون هــــذا، فعنــــدما - واحلمـــد  -وحنـــن كــــذلك 
نكون جالسني نتحدث مع بعضنا علـى املوجـة العاليـة، املوجـة اخلاصـة مـن 
مج الثاين اخلاص للمثقفني الروحانيني، وإذا أتى أحد من العـوام حنـول  الرب
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ــى املوجـــة العامـــة ــر، ألن هـــذا هـــو اوأنـــتم تلحظــــون هـــذا . علـ لكــــالم األمـ
  . الصحيح

لو كان يف القوم ألف رجـل مـن :  قال وأرضاهواإلمام أبو العزائم 
أهــل مقــام اإلحــسان، وفــيهم رجــل واحــد مــن أهــل مقــام اإلســالم أو أهــل 
مقــام اإلميــان، فعلــى الــداعي أن يــتكلم مــن مقــام اإلســالم أو مقــام اإلميــان، 

كملهــا حــىت ال يكــ ملــاذا؟ . َّشف الــسر لغــري أهلــهِّوال عليــه أن يــضيع ليلــة 
  .َّحىت ال يكشف السر لغري أهله

فــنحن عنــدما يتحــدث أحــد مــن اإلخــوان يف مــسجد، أو حــىت يف 
جملـــس اإلخـــوان ولكـــن حيـــضره بعـــض العـــوام، فاحلـــديث يكـــون مـــن علـــوم 
اإلميــان، ومــن علــوم اإلســالم، وال يــصح أن يكــون مــن علــوم اإلحــسان أو 

حــىت العامــة منهــا، يعطينــا  -واحلمــد   -وكــل هــذه العلــوم . علــم اإليقــان
 -ربنــا فيهــا بــصمة روحانيــة جتعــل فيهــا القبــول عنــد النــاس، فمثلنــا يف هــذا 

ـــا مجيعـــا  ـــدى إخوانن ـــيت ل ــة العجـــز واملـــسكنة ال ـــذين -ًبربكـ ـــل التجـــار ال  مث
فالبـضاعة ال تنفـع،  . ..)حسن السوق وال حـسن البـضاعة: (يقولون فيهم

ــا س، والنــاس يرغبــون يف مساعهــا، وميكــن غــري ولكــن فيهــا قبــول لــدى الن
قـة ورطانـة، وغـري ذلـك، لكـن لـيس  عنده ما شاء هللا، فصاحة وبالغـة، وأ

  .هكذا هو األمر. هلا بضاعة يف السوق
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يت؟  ــن أيـــن   لـــيس مـــىن وال منـــك، !!مـــن هللا... وحـــسن الـــسوق مـ
دى جربيل(فالقبول من هللا،  ًب فـال  إين أحـ-هلم : ًإذا أحب هللا عبدا 

ه، فيحبه جربيـل، مث يوضـع لـه القبـول يف األرض ُّـفأحب  وأهـل األرض - ٢٧)َّـ
ــى شــــاكلتهم، وإمنــــا أهــــل األرض يعــــىن أهلهــــا  لــــيس هــــم الكفــــار ومــــن علــ

فأهلها على احلقيقة هم املؤمنون، وكل من رأوه حيبونـه، وكـل مـن . املؤمنون
ًأصــال مــن هللا ، ألن احلــب ً عــادًاع كالمــه يقبــل كالمــه ولــو كــان كالمــيــسم

  .َّوجل َّعز

 الــذي يتقــدم منــا يف درس - إن شــاء هللا -فــذلك األمــر  إخــواين 
عام أو حىت الـذي يقـدم أخـاه يف درس مـن الـدروس العامـة، فـال داعـي أن 

ــا . يقــول العــارف  ، كــل - واحلمــد  -صــحيح أنن  كلنــا عــارفون 
، وهــذا الكــال س مــسلم علــى ظهــر البــسيطة عــارف  م قــد صــدر مــن 

 كــان عنــد أحــد املــشايخ الكبــار وقــد أتــى بورقــة :فعلــى مــا أذكــر؛ عــوام
ـــة  مكتـــوب فيهـــا دعـــوة حلـــضور حماضـــرة للعـــارف  فـــالن، وهـــو يف غاي
االعرتاض على هذا الكالم، فقام إليه أحد احلاضرين وهو من عامة الناس 

            
  اه البخاري من حديث أيب هريرة  رو ٢٧
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ـــه ؟ومـــاذا يف ذ: وقـــال ل ـــض!! لـــك  مـــوال ــل مـــسلم أي  إال  مـــا هـــوًاوإن كـ
، وكيف يكون مسلم لكن هذه الكلمـة قـد !!  إذا مل يعرف هللا؟ًاعارف 

يكون هلا وقع آخر عند بعض الناس أهل اإلنكـار، فـال داعـي هلـا وحنـن يف 
  .غىن عن ذلك

  ُّاألدب الثاين الذي حيبه الشيخ من مريديه

إن خـــري مـــا يقدمـــه املـــرء للنـــاس فكـــره وعملـــه وحالـــه، وهـــذا هـــو 
 تقــدمي لــه عنــد النــاس يف القلــوب، لكــن التقــدمي هــو جمــرد التعريــف أفــضل

وننــشد فيــه األمــور املعتــادة، فــال منــدح وال نثــين، وال نكــرم وال نعظــم، فــال 
  .داعي لكل هذه األمور

ًأيضا كذلك يف بيت هللا، ال جيب لعبد أن يقوم لعبد مهما كان قـدره 
ــدنيا أو جملــس ذكــر ودخــل ًفمــثال حنــن اآلن جنلــس يف جملــس علــم . مــن ال

وأ ال أحب هـذا ال لنفـسي وال .  هل نقف له؟ ال ..علينا أحد من الناس
ملـرة، ألن اإلنـسان حيـب أن يكـون كغـريه  ألحد من إخواين، بل أتقزز منـه 
مـــن النـــاس، فكلنـــا مثـــل بعـــضنا، وال يعـــرف أحـــد أيـــن اخلـــري؟ والقلـــوب ال 

ـــه  ـــذي نقولـــ ـــان الـــ ــــوب، والبيـــ ــــالم الغيــ ــــا إال عــ ــــصوصية ّيعلمهــ ـــذا خــ  -هـــ
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ان صـــامت ويكـــون  فرمبـــا يكـــون إنـــس-واخلـــصوصية ال تقتـــضي األفـــضلية 
  . وأفضل بكثري من املتحدثنيًاعند هللا أعظم قدر

أخــشى مــا (:  مــنهم وقــالملسو هيلع هللا ىلص حــذر رســول هللا !!فهنــاك متحــدثون
.  ..٢٨)أخــشاه علـــى أمــيت مـــن علــيم اللـــسان جهــول القلـــب واجلنـــان

لقلـوب، والقلـوب ال يعلمهـا اللسان ليس له  نظري وال مثيـل، لكـن العـربة 
   .إال هللا

 ضـرب لنـا املثـل األعظـم يف هـذا وأرضـاه   وسيد اإلمام أبو العزائم
رمحــة هللا األمــر، فقــد مسعــت مــن أحــد خاصــته، وهــو الــشيخ عرفــات اجلمــال 

 ظهـري، ًا، حانيـًا أمـام الـشيخ مرتبعـًكنـت جالـسا: (ال هذه احلكايـة، قـعليه
ًمطأطئــا رأســي ويــدي علــى ركبــيت، وأظــن أن هــذا هــو األدب مــع الــشيخ، 

ـــشيخ ـــك؟ فـــسكت: فقـــال يل ال لنـــسبة ل ــن أ  ـــات، مـ أ : فقـــال.  عرف
لنسبة لك إما أب وإما أخ، فأنت إما أن تنزل نفسك مـين منزلـة ابـين أو 

            
الطرباين يف الكبري والبيهقي يف الشعب عن عمر بن اخلطاب رضي  أخرج  ٢٨

ُّأخوف ما أخاف على أميت كل : (مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: هللا عنه قال ُْ ِ َُّ َ ََ َ ُ َُ َ َ
ِمنافق عليم اللسان َ ِ ِّ ِ َ ٍَ ِ ُ.(  
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ًالــسا يتــأمل منزلــة أخــي، واألب أو األخ ال حيــب أن يكــون ابنــه أو أخــوه ج
يريــده أن جيلــس علــى راحتــه، ولــيس هــذا هــو األدب، لــيس ). مــن جلــسته

األدب أن جتلــس بيــد يــدي هكــذا، مث ختــرج إىل الطريــق وتــصنع كــذا وكــذا 
من الذنوب والعيوب، ولكـن األدب احلقيقـي أن تـراقبين وأنـت يف اخللـوة، 

ٌكمــا تــراقبين وأنــت أمــامي، يعــين تعلــم أين مطلــع عليــك يف هــذه َّ  األحــوال ُ
  . ومتتنع عن املعصية،فرتعوي عن الذنب

واعلـــم علـــم اليقـــني أن العـــارفني ال ينظـــرون إىل احلركـــات الظـــاهرة 
للمريدين، ولكن حمل نظرهم هو حركات قلوب السالكني، فمن حـاول أو 
حلركات الظـاهرة فهـو يـوهم نفـسه وخيـدع  نه يقدرهم أو حيرتمهم  يومههم 

لقلــوب ، والرجــال ال ينظــرون إال إىل حركــات القلــوب، نفــسه، ألن العــربة 
ــرون إىل  حـــىت رمبـــا خيطـــئ اللـــسان يف التعبـــري عمـــا يف القلـــب، لكـــنهم ينظـ

ة ســليمة فيغفــرون خطــأ فرمبــا يــزين اللــسان .  اللــسانَّــالقلــوب فيجــدون الني
ـــ ـــول هللا ًاكالمـ ـــه رسـ ــول فيـ ــــا هــــذا- ملسو هيلع هللا ىلص يقــ ــــة يف زمانن ـــاء الفتن :  عــــن خطبـ

بألــسنته( م قلــوب الــذ فــال يهمهــم . ٢٩)م أحلــى مــن العــسل، وقلــو

            
َ هريـرة  قال روى الرتمذي عن أيب ٢٩ َ َْ ِقال رسول ا صلى ا عليه : ُ َْ َ َّ ََّّ َ ِ ُ َُ َ َ

َوسلم َّ َ لدين، يـلبسون للنَّاس جلود : (َ َخيرج يف آخر الزمان رجال خيتلون الدنـيا  ُ ُُ َ َ َِ ِ َ ْ َُ َ َْ ِ ِّ ِ ُّ ِْ َْ ٌَ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ُ ُ



  أدب الدعاة واملريدين:          الفصل الثالث)٥٢(طريق احملبوبني وأذواقهم          
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

م يرون وينظرون إىل النية املوجـودة يف قلـب هـذا النـاطق  َّهذا التذويق، أل
لقلوب. ..على التصديق   . فالعربة 

  حقيقة القيام للحبيب
 - كمــا مسعنــا مــن إخواننــا -أن ســيد أ بكــر : وقــد يقــول قائــل

  :يقول

  فرض     وترك الفرض ما هو مستقيمَّقيامي للحبيب علي 
     يرى هذا اجلمال وال يقـوم عجبت ملن له عقل وفهـم  

وقيـــامي للحبيـــب هـــذا لـــيس معنـــاه الوقـــوف . صـــحيح: نقـــول لـــه
فقـــط، وإمنـــا قيـــامي مبؤازرتـــه، وقيـــامي مبناصـــرته، وقيـــامي مبعاونتـــه، وقيـــامي 

هـذا . لنـشر ديـن هللاِّبشد أزره يف الدعوة إىل هللا، وقيامي يف تذليل الطريق 
مباذا أفعل بوقوفك كل يوم كم مـرة يف الـساعة، ومل أر  .هو القيام املطلوب

َّعـــز وجـــلمنـــك منفعـــة يف قليـــل أو كثـــري يف نـــشر ديـــن هللا  ـــذا ، مـــاذا أفعـــل َّ

                         
ِالضأن من اللني، أْلسنـتـهم أحلى من السكر،  َّ ُّ َ َِ َِ ْ َُ َْ ُ َ ِ ِ ِّ ِ ْ بَّ ِوقـلوبـهم قـلوب الذ َ ِّ ُ ُُ ُ ُْ ُ ُ ُيـقول . َ ُ َ

َّا عز وجل َ َ َّ َ َأيب يـغتـرون أم علي جيرتئون؟ فيب حلفت ألبـعثن على أولئك : "َُّ َِ ُ َ ََ َ ََ ََّ َ ُ َ ََّ َْ َ ْ َ ََِ َ َُِ َْ ْ ُّ َْ ِ
ًمنـهم فتـنة تدع احلليم منـهم حيـرا َ َْ َ َْ ُْ ُْ ِْ ِِ ْ ُ ََ َْ ً ِ"(.  



  آداب الدعاة واملريدين:           الفصل الثالث)٥٣(طريق احملبوبني وأذواقهم        

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

 علـــى اإلطـــالق، ولكـــن عليـــك أن تقـــوم ًاال أريـــد منـــك وقوفـــ!! الوقـــوف؟
 يف نـشر ديـن هللا، ويف مـؤازرة - وهذا ما أريده -بواجبك حنو هللا ورسوله 

َّعز وجلالدعوة إىل هللا، ويف نشر هذا الفيض إىل مجيع عباد هللا  َّ.  

وصـحيح كيـف يكـون عنـد املــرء عقـل وفهـم، ويـرى مجـال الــدعوة 
شـــرإىل هللا، و ا و ـــدا ــامال يف مي ـــاس؟ًاًال يقـــوم عـ ـــني الن ـــف !! ملبادئهـــا ب  كي

ًال عـــاقال، ويـــرى الفـــضل  كيـــف يكـــون رجـــ ..هـــذا؟ أ أســـتغرب مـــن هـــذا ً
 -فسه عن هـذا الفـضل الكبري الذي أعده هللا للناشرين لدين هللا، ويبعد ن

  كيف هذا؟ - أو بغريه؟ ، أو مبناصب، أو مبكاسبإن كان بدنيا،

ُّأي امرئ عنده أدىن عقل عندما يرى الفضل الكبري الذي جهـزه هللا 
الـــدعاة يف أرواحهـــم، للـــدعاة، واجلمـــال العظـــيم الروحـــاين الـــذي يتمتـــع بـــه 

حنـن يف لـذة لـو يعلـم امللـوك مـا حنـن (: والذي يقول فيه سيد اجلنيـد 
لــسيوف ليــست لــذة جــسمانية وإمنــا لــذة روحانيــة؛ . )فيــه حلــاربو عليــه 

شراللذة الروحانية اليت حييا فيها هؤالء  لدين ًا القوم، الذي يراهم ومل يقم 
ئعــــ ــة هللا، فــــأين هــــو  نفــــسه وروحــــًاهللا و ه للعمــــل علــــى إعــــالء كلمــ ـــه وكل َّـ

  .!! وأين هو فهمه؟!!عقله؟



  أدب الدعاة واملريدين:          الفصل الثالث)٥٤(طريق احملبوبني وأذواقهم          
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

خـذ الكــالم علــى ظـواهره احلــسية فقــط، ولكـن علينــا أن نلتفــت  ال 
َّعز وجلا هللا َّت الباطنية اليت فيه، اليت وضحهإىل اإلشارا َّ، وبينها رسـول هللا َّ

، إىل أن يـرث ملسو هيلع هللا ىلصادة منذ سيد رسول هللا ذها األئمة والسادة والقَّ، ونفملسو هيلع هللا ىلص
  .هللا األرض ومن عليها

مــا الــذي ينفــر النــاس؟ . َُِفــال نريــد  إخــواين األمــور الــيت تـنفــر النــاس
ـــا أن  لوقـــوف لـــه، ملـــاذا هـــذا؟ علين ــل  ــروا أحـــد داخـــال ويقـــوم الكـ ًأن يـ

تقدم وال تؤخر عنـد نساعده، ونعاونه، ونناصره، لكن احلركات الظاهرة ال 
  .ملسو هيلع هللا ىلصهللا وال عند رسول هللا 

  نُبغية الدعاة واملرشدي

ًالــذي ينفــر النــاس أن جنلــس وميــدح بعــضنا بعــضا يف امليكروفــون أو 
ــدة هــذا الكــالم ــداعي إىل ذلــك؟ حنــن مجيعــ! ؟اإلذاعــة، مــا فائ  أ ؛ًاومــا ال

، وســـيد أبـــو والـــذي قبلـــي ومـــن بعـــدي، وأنـــتم ومـــن قـــبلكم ومـــن بعـــدكم
العزائم، ومـوال الـشيخ دمحم علـى سـالمة، وكـل األئمـة والعلمـاء والـصحابة 

 الكل مهُّهم نشر دعـوة !! وما هدفنا؟!!األجالء، ما الذي أتى بنا إىل هنا؟
  .هللا ورسوله



  آداب الدعاة واملريدين:           الفصل الثالث)٥٥(طريق احملبوبني وأذواقهم        

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

، مــاذا ملسو هيلع هللا ىلصهـل هنــاك أحـد يريــد نفــسه؟ كـال، بــل إن سـيد رســول هللا 
 كما قال اإلمـام الـشافعي - والكل يقول -  دين هللانشر... كان هدفه؟ 

لــم عــين ومل ينــسبوا  أن النــاس أخــذوا هــذا العُوددت( : ( عــن نفــسه
  .مهُّه أن يعرفوا هذا العلم ليس إال). ) ًا واحدًاَّإيل منه حرف

 عنــدما ننــشر الــدعوة يف الــبالد، أننــزل - واحلمــد  -وكــذلك حنــن 
؟إىل الــــبالد ليمــــش ــل نريــــد أن نعــــرفهم املفــــاهيم !! ي النــــاس وراء ًأبــــدا، بــ

ــا  يت معن الــصحيحة لإلســالم ولإلميــان، مث بعــد ذلــك هــم أحــرار، أمــا مــن 
يت وجتنــد نفــسك لتنــضم إىل جــيش الفــتح، لنعمــل علــى : فنقــول لــه إنــك 

ُ إذا كنــت تريــد أن تكــرم نفــسك، وتريــد أن تعلــي - نــشر هــذه الفتوحــات
  .رضيت مبا أنت فيه فال حرج عليك أما إذا - من شأنك

ُ وإمنا يكرم نفسه، والـذي يعلـي يعلـي مـن ًاُفالذي يكرم ال يكرم أحد
ُّشـأن نفــسه، والــذي يعــز  يعــز مــن نفــسه، والــذي يرفــع يرفــع مــن قــدره عنــد ُ

، لكن ال أحد منـا يـستطيع أن يعلـي شـأن الـدعوة، أو يرفـع مـن َّوجل َّعزهللا 
ا، ألن الدعوة هي دعوة هللا َّعز وجل شأ   .ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله َّ

  



  أدب الدعاة واملريدين:          الفصل الثالث)٥٦(طريق احملبوبني وأذواقهم          
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  جهاد آل العزائم

فاحلركات الظاهرة  إخـواين لـيس لنـا حاجـة إليهـا، ألننـا آل العـزائم 
ــن فنحــــارب يف  مهمتنــــا صــــعبة، فالنــــاس حتــــارب يف جبهــــة واحــــدة، أمــــا حنــ
جبهتني، اجلماعة الـصوفية حيـاربون املتنطعـني الـذين ينكـرون علـى الـصوفية 

ـــاء ومـــع رســـول هللا ومـــع رجـــال هللا، واجلماعـــة اآلخـــرين األدب مـــع  األولي
  .حياربون الصوفية، أما حنن فنحارب االثنني

ُ ونريــد أن نعــرفهم ونظهــر للنــاس الــصوفية ،حنــارب الــصوفية الباطلــة ُ
الــصحيحة، فالــصوفية الباطلــة الــيت هــي عبــادة األشــخاص كالــذين جعلــوا 

ا مـــن دون هللا  ـــدو ـــسكنات واألشـــياء ًمـــشاخيهم أصـــناما يعب حلركـــات وال
 واجلماعـــة اآلخـــرين نقـــول  ...إن املوضـــوع روح: الظـــاهرة، حنـــن نقـــول هلـــم

  .إنكم خمطئون، فليست كل الصوفية مثل هؤالء: هلم

فــنحن حنــارب علــى اجلبهتــني، وإذن البــد وأن نكــون علــى الــصراط 
ختصار نكون مثل. املستقيم   :)الفتح:٢٩( وماذا نعين؟ 

 ﴿                ﴾  



  آداب الدعاة واملريدين:           الفصل الثالث)٥٧(طريق احملبوبني وأذواقهم        

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

 - كـــان جيلـــس مـــع أصـــحابه، فيـــأيت الرجـــل الغريـــب ملسو هيلع هللا ىلصيقولـــون أنـــه 
هـــذا :  فـــال يعرفـــه مـــن بيـــنهم إال إذا أشـــاروا إليـــه وقـــالوا-الـــذي ال يعرفـــه 

لكـــن الرجـــل وهـــو قـــادم مـــن بعيـــد ال يعـــرف مـــن هـــو؟ ملـــاذا؟ . رســـول هللا
، فالرجــل ال ملسو هيلع هللا ىلصم، وحيـاء القـوم مـن رسـول هللا  وأدب القـو،لـسكوت القـوم

  .ن ذاك، الكل سواسية كأسنان املشطيعرف هذا م

ً حياول دائما أن يهـرب مـن هـذه املظـاهر الفانيـة، ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا 
خلـوا (: رة يتقدم أمامهم وميشون خلفـه، ومـرة يقـدمهم لألمـام ويقـول هلـم

هم، ليعرفنـا أن األدب لـيس يف احلركـات وميشي هو وراء) ئكةظهري للمال
  .ملسو هيلع هللا ىلصوالسكنات، وإمنا األدب يف طاعته 

 أن نراعيهــا ألننــا نريــد أن ننــشر ًاهــذه بعــض اآلداب الــيت نريــد مجيعــ
اخلري، وما دمنا كذلك فيجب على كل واحد منـا أن يتغاضـى عمـا لـه عنـد 

الحـرتام، وال أحـد ًا، فال أحـد يطالـب أحـدنشر دين هللاإخوانه يف سبيل   
 على عدم االحرتام، ألن الكل مهُّه احرتام كتاب هللا، واحـرتام ًايعاتب أحد

َّعــز ســيد ومــوال رســول هللا، واحــرتام العمــل الرافــع املوصــل ملراضــي هللا 

  .َّوجل

  أدب الطالبني 



  أدب الدعاة واملريدين:          الفصل الثالث)٥٨(طريق احملبوبني وأذواقهم          
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 هــذا املظــاهر ؟ ألننــا ال نريــد إخــواين إن شــاء هللا اتفقنــا علــى هــذا
 يل يف ًا فـإذا زرت أخـ.مه علـى بعـضنا الـبعضِّ، حىت السالم الذي نسلًاأبد

ـــيكن  ـــه وال إيل، فل ـــاس إلي َّمكـــان عملـــه، فالواجـــب أن ال ألفـــت أنظـــار الن
، وكــذلك يف املواصــالت العامــة، ال ألفــت أنظــار النــاس إلينــا ًم عــادالــسال

  ملاذا نفعل هذا؟: وجنعلهم يتساءلون

 يل يف بيتـه وأتــى لــه ضـيف مــن أهـل الــدنيا، فعلــى ًارت أخــحـىت إذا ز
حوال أهل الدنيا حىت ال ألفت أنظـار هـؤالء النـاس وأجعلهـم  الفور أمتثل 
يعرتضـــون أو ينتقـــدون، فـــإن مـــن يعـــرتض أو ينتقـــد علـــى أحـــوال الـــصاحلني 
يتعـــرض لغـــضب ومقـــت هللا، ومـــن الـــسبب يف ذلـــك؟ أ الـــسبب يف هـــذا 

م مــا ال يطيقــون، فــإن مــن أظهــر مــا ال يطــاق أوقــع األمــر ألنــين أظهــرت هلــ
   .غريه يف النفاق

ليس مـا ال يطـاق يف الكـالم فحـسب، وإمنـا مـا ال يطـاق مـن أخـالق 
نيني، ألنــه  العـارفني، ومـا ال يطـاق للحاضـرين مـن األدب مـع احلكمـاء الـر

كذلك ما ال يطـاق .  يف الغيبة- الذين هم من أهل الظاهر -يوقع الناس 
س مبتـدءون، وهـو يريـد أن يظهـر . ن الدعوة اإلهلية مـع املبتـدئنيمن سن أ

ـــبس ــؤالء النـــاس يف ل ــوم املنتهـــني، فـــسيوقع هـ ٍهلـــم أحـــوال القـ ْ ــن. !! .َ  :لكـ
ٍلكل مقام مقال، ولكل سر وحال((   .)) رجالٍّ
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للـ لرفـق و هلـويىن، و س عوام فنحاول أن خنـرجهم  ني إىل األدب أ
لتــدريج، يكفــي أن أعلمهــم  كيــف ذ.العــايل مــع الــصاحلني خــذهم  لــك؟ 

 كيـــف يكـــون ذلـــك؟ عنـــدما جنلـــس مـــع العـــوام هـــذا يـــتكلم .أدب احلــديث
مـن : فنقـول هلـم. ال أحـد!! آخر يـتكلم، ومـن الـذي يـسمع؟هذا يتكلم وو

 فقــط هــو الــذي يــتكلم والبــاقي يــستمع، هــذا هــو األدب ًان واحــدَّالــسنة أ
ه،  كمــا كــان يفعــل ســيد أبــو بكــر َّاألول الــذي جيــب علــى أن أعلمهــم إ

  . وليس القيام والوقوف،هللا عنه وأرضاه رضي

يت أحـد ويريـد أن يـدخل علـى حـضرة النـيب  ، يتلقـاه ملسو هيلع هللا ىلصفعندما كان 
ويعلمــه كيــف يــدخل؟ وكيــف جيلــس؟ وكيــف يــتكلم؟ يعلمهــم هــذه املبــادئ 

و مساء اخلري، وإمنـا ًأوال، أن يدخل وال حييي بتحية اجلاهلية، صباح اخلري أ
دب وخبــشوع : يــسلم بتحيــة اإلســالم الــسالم علــيكم ورمحــة هللا، وجيلــس 

ووقار، وال يرفع صوته فوق صوت حضرة النيب، بل ينصت وال يـتكلم إال 
إذا أذن لـه رســول هللا، هــذا هــو أدب احلــديث الــذي كــان يعلمــه لــه ســيد 

  .أبو بكر

الس   آداب ا
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ــي وهــــذه هــــي اآلداب الــــيت جيــــب  ت، وهــ أن نعلمهــــا ألهــــل البــــدا
ـالس الـصاحلني فقـط، بـل  تمـع، ولـيس  مطلوبة ألي جملس مـن جمـالس ا
ــالس العلمـــاء، أو حــــىت جمــــالس أهـــل الــــدنيا أو جمــــالس  أي جملـــس مــــن جمــ

  .السياسة

لــس؟ فــرد يــتكلم والبــاقي يــستمع، فــال لغــط وال غاغــة،  ٌمــا أدب ا
ُّقـــوم، والكـــل خيـــشع لـــصوته، ٌوال رفـــع صـــوت، وإمنـــا يكـــون هنـــاك كبـــري لل

الس؟   أليست هذه هي آداب ا

ــن  ـــة، ومـ حي ــروض أن نعلمهـــا للعـــوام، هـــذه  هـــذه اآلداب هـــي املفـ
ــه الفرصــة حــىت  حيــة أخــرى أحــد اجلالــسني يــرى أنــه عــامل، كــذلك أتــرك ل
يفرغ ما عنده، مث بعدما ينتهي سـوف يـسمع، لكـن كلنـا يغـضب ويقـول يف 

إنـه إذا مل يـتكلم ويقـول مـا عنـده لـن يـسمع  كيف يـتكلم مثـل هـذا؟ :نفسه
ُشــيئا أبــدا، ألنــه جــالس وجمهــز مــا يقــول ومــا يعيــد، فبعــدما يفــرغ مــا عنــده  ً

  .سوف يستعد للسماع

والصاحلون عارفون، فهذا كدمل جـاهز للتفجـري، فيفجـر ويـصفى مـا 
لــــصديد والقــــيح؟ ــئ  ــه مث يداويــــه، كيــــف يعاجلــــه وهــــو ممتلــ هــــل ينفــــع ! فيــ

يت مرحلـــة العــالج، أنــت تغـــضب  ال بــ!!العــالج؟ ــه مث  د أن تـــصفي مــا في
ـم أطبـاء وليـسوا جمـرد علمـاء:وتقول وهنـاك فـرق !!!  كيـف يـتكلم هـذا؟ إ
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ًكيف يداوي؟ يفتح اجلرح أوال، .  ..بني العلماء واألطباء، الطبيب يداوي
مث يصفيه وينقيه، وبعد ذلك يضع له العالج، لكن إذا وضـع العـالج علـى 

  .ثر هذا العالج يف شيءالظاهر ال يؤ

ذه األحوال، كما حيدث من بعض إخواننا إذا  فنحن ليس لنا شأن 
لـس، أو يـتلفظ بكلمـة، أو  قام أحد اجلالسني ويريد أن يتكلم يقـوم مـن ا

خـذ هـذه األمـور علينـا، والـصغرية منـا يعملوهـا كبـرية ففا، الناس  . ًيظهر 
  .ماذا نفعل؟ ليس لك من األمر شيء

    وال تبينت إال خايل البال  قدار جتري يف أعنتها دع األ

ًجتلــس ســاكنا خــايل البــال،  وتثــق متــام الثقــة أن مــا يريــده هللا هــو مــا 
، وهــم يعلمــون متــام العلــم أن األقــدار هــي  حيــدث يف حــضرة العــارفني 

 منـساق إىل اليت تفعـل يف خمتلـف املراحـل واألطـوار، فالـذي يـتكلم إمنـا هـو
 فلــيس هلــم شــأن ، كــذلك هــم الــذين أســكتوهًاجيلــس ســاكتذلــك، والــذي 

رادة وإذن من هللا  م ال يتحركون وال يتكلمون إال    .َّوجل َّعزأل

لـــس  يت إنـــسان ويقطـــع ا فـــإذا كنـــا يف جملـــس مثـــل جملـــسنا هـــذا، و
ُ أريد من إخواين أن يكظموا الغـيظ، فـال أحـد يظهـر علـى وجهـه  ..بسؤال

نـه متـضايق منـه، التضجر أو التـربم، وال  لـس ليـشعر الـسائل  يقـوم مـن ا
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حنــن نظهــر للنــاس اآلداب !! ملــاذا كــل هــذا؟. قــم مــن هنــا: وكأنــه يقــول لــه
  .العالية واألخالق الراقية

ــــيس  ــــى؟ ألــ م لألصــــــحاء أم للمرضــ ـــادا ــــون عيــ ــل يفتحــ ـــاء هــــ األطبــ
يت إمنـا هـو املـريض!! للمرضى؟  وقـد يتطـاول املـريض ،ويعرفـون أن الـذي 

لـــسباب، وقـــد يـــشتمه وقـــد يـــضربهعلـــى ا مـــاذا يفعـــل الطبيـــب؟ . لطبيـــب 
ـــه عـــذره، إمنـــا هـــو يتحملـــه   ..أيـــضرب املـــريض كـــذلك؟ ال، إنـــه يعـــرف ل

  .ويتحمله حىت يتم العالج والشفاء

  !! ... فما لنا حنن وهذا األمر؟

ــل أصــــحاب الرســــول  ــ ــل مث ــن نفعــ ــــسكنون وال ملسو هيلع هللا ىلصحنــ ـــد كــــانوا ي ، فقـ
   :)طه:١٠٨( وا كما يقول هللايتحركون، وكان

﴿                         ﴾   

  .فليس ألحد شأن يف هذا األمر

ملـاذا : وكان إذا جاء سائل يسأل والسؤال غري الئق، يقول يف نفـسه
ــذه ا فأنــت . لــشاكلة؟تغــضب منــه وقــد كنــت كــذلك يف جاهليتــك األوىل 

ألدب الواجـــب مـــع الـــصاحلني ومـــع العلمـــاء ن هـــداكحتمـــد هللا أ  وأدبـــك 
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العــاملني، فيعــرف فــضل هللا عليــه، ويعــرف نعمــة هللا إليــه عنــدما يــرى هــذا 
اجلاهـل ومـا تفـضل بـه عليـه وأصــبح مـن العلمـاء العرفـاء احلكمـاء، واحلمــد 

  . قد جتاوز هذه املرحلة

ين عليـك، فأنت يف البداية كنت تغضب عندما يتطاول أحد احلاضـر
ًل ألنــك أصــبحت ممرضــا أو فلمــاذا تفعــل ذلــك مــع غــريك مــن النــاس؟ هــ

.  فتطــاول علــى املرضــى؟ دعهــم مــع الطبيــب وأرح نفــسك أنــتًاشــتمرجي
يت الرجـل قــائالهللا عليـه وسـلم صـلىوكـذلك كـان يقـول رسـول هللا   : ً عنـدما 

؟ فقـــام إليـــه النـــاس وأرادوا أن يـــض:رســـول هللا ربوه كلهـــم، إإذن يل يف الـــز
ه لزوجتـك؟ قـال: دعوه يل، وقـال: فقال هلم كـذلك : قـال. ال: ُّـتعـاىل، أحتب

م م. الناس ال حيبونـه لزوجـا . ُّـأحتبه ألمـك؟ كـذلك النـاس ال حيبونـه ألمهـا
ــه البنتــك؟ م. أحتب كــذلك . أحتبــه ألختــك؟. كــذلك النــاس ال حيبونــه لبنــا

م   وليــست - ده النورانيــةوبعــد ذلــك وضــع يــ... النــاس ال حيبونــه ألخــوا
 علـى فـؤاده، وضـع الظـاهرة لكـن النورانيـة هـي الـيت تـؤثر - الظاهرية فقـط

ِّاللهم طهر قلبه، وحصن فرجه(: فيه، وقال فما رفع : قال الرجل. ٣٠)ِّ
الـز الـذي . َّيده وانتهى من دعائه حىت صـار مـا هنـاك أبغـض إىل مـن الـز

            
 . رواه اإلمام أمحد عن أيب أمامة  ٣٠
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َّلفــر الرجــل وظــل ) التمرجيــة(لــو تركــه مــع النــاس ... !!! جــاء يــستأذن لــه َّ
  .دعوه وشأنه:  قال هلمملسو هيلع هللا ىلصعلى ما هو عليه، لكنه 

ـــول هللا  ــر رســ ـــ ـــان أم ــــذا كــ ـــارفون ، ملسو هيلع هللا ىلصوهكـ  ألن - وكـــــذلك العــ
العـــارفني مثـــل األطبـــاء يعـــاجلون اجلهـــالء، ويعـــاجلون مرضـــى النفـــوس، ومـــا 

ثــر مــن أمــراض األجــسام وأعــىت منهــا وأمراضــها أك!! أكثــر أمــراض النفــوس
ًآالف بل ماليني املرات، وتتطلب صربا طـويال وحلمـا مجـيال، وسـعة صـدر  ً ً ً

ــه لــيس ،يــسع اخللــق أمجعــني  حــىت يــسع كــل هــؤالء املرضــى ويعــاجلهم، ألن
لرفــق واللــني، فــال ينفــع فيهــا الــشدة  وال ينفــع فيــه ،هنــاك عــالج هلــم إال 

 ال ينفـع فيهـا إال الرفـق واللـني، وهـذا هـو .القسوة، وال ينفع فيـه املؤاخـذة
   .ما يطيب قلوب املريدين ونفوس السالكني

لــس  فــاألمر يتطلــب الــصرب، وحنــن نعــود أنفــسنا قبــل أن جنلــس يف ا
   :)الكهف:٢٨( على أن كل منا يرتدي جالبية الصرب

﴿                      

                          

              ﴾   
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  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

فال بد أن جنهز أنفسنا ملثل هذه األحوال، وهذه هـي بعـض اآلداب 
الس العامة ويف األحوال العامة ا يف ا   .َّاليت أريد من إخواين أن يتحلوا 

  ةَّ النيُدقِص
 أن تـروض :أمـا اآلداب اخلاصـة فرأسـها وأمههـا، وعلـى ذروة سـنامها
ة صــاحلة   ــه ني ٌنفــسك أن ال تعمــل عمــال إال إذا كانــت في َّــ َّعــز وجــلً ــه َّ ، ألن

ٌلـيس لـك مـن جـزاء علـى العمــل إال إذا كانـت فيـه نية خالـصة   َّعـز وجــلَّـ َّ. 
، أو مــ ًفلــو عملــت عمــال مــن أجــل أن ترضــيين أو ترضــي فــال ن أجــل أن ً

ــه وجــه هللا،  ــد ب ترضــي أخــاك أو أمــك أو زوجتــك أو خالفــه لكنــك ال تري
َّعز وجلفقط حبط هذا العمل وأنت ال تشعر، وال جتده يوم لقاء هللا  َّ.  

 إال إذا كانــت ًاكبــري أو ًاًد أنفــسنا أن ال نعمــل عمــال صــغريِّفــنحن نعــو
، وإذا كنت ال أستطيع أن استج مع النية فـال بـد َّفيه نية خالصة صادقة 

َّعــز علــى أخ يل ســبقين يف الطريــق إىل هللا ويقــني أن أعــرض نفــسي بــصدق 

ـــه شـــيئَّوجـــل ، حـــىت يـــسدي يل النـــصيحة، ويعـــرفين الطريقـــة ًا، وال أداري عن
ا من هذه العقبة    . املطب-الصحيحة اليت أخرج 

داري وخــالص، وهــذا ال : َّلكــن نفــسي قــد تــضحك علــي وتقــول يل
اة تكون مـع الـسفهاء، وهـي مـن أخـالق األنبيـاء وليـست مـن ينفع، فاملدار



  أدب الدعاة واملريدين:          الفصل الثالث)٦٦(طريق احملبوبني وأذواقهم          
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

ــــا ـــال فيهــ ــــفهاءكم(: أخالقنــــــا، وقـــ ــواين داروا . )داروا ســ ـــع  إخــــ ـــل ينفـــ هـــ
ألين أ هنـــا . علمـــاءكم؟ أو داروا حكمـــاءكم؟ أو داروا عرفـــاءكم؟ ال ينفـــع

  : .)البقرة:٩( إمنا أضحك على نفسي، وعندها أدخل يف قول هللا

﴿                        
            ﴾  

   ً.لذا ال تنفع املداراة مع هؤالء القوم أبدا

إنـين أريـد أن أمتحنـه، هـل يعـرف مـا بـداخلي أم :  يقـول أحـدهموقد
أنــت الــذي متتحنــه أم !! ال؟ وقـد حيــدث مثــل هـذا، النفــوس فيهــا مثــل هـذا

إذا كنــت تريــد أن متتحنــه فأنــت لــست مــن أهــل  !!ميتحنــك؟هــو الــذي أنــه 
ـــشك ـــصادقني ال يــــ ـــ ــــوان ال ــــد، ألن اإلخـــ ــق بعـــ ـــ ــــون، وال ُّالطريـ ِّون، وال جيربـــ

َّعـــز خيـــادعون، وال يغـــرتون، وال جيرتئـــون علـــى اخلـــروج عـــن اآلداب مـــع هللا 

ــولهَّوجــــل ـــع رســ ــــه وســــلم صــــلى هللا ، ومـ نيني واحلكمــــاء علي ــــر ، ومــــع العلمــــاء ال
َّعــز وجــل ال يــصح أن أجــرب، حــىت التجربــة مــع هللا .الروحــانيني  - ال تنفــع َّ

 وأســاس انتفــاع املريــد مــن شــيخه العقيــدة، وإن -ألنــه مــا زال عنــده شــك 
ُاهتزت العقيدة فـال يوجـد انتفـاع، ألن املريـد حيـرم بركـة االنتفـاع، فلـو كـان 

  .ًشيخي شيخا للوجود كله، لكنين معتقد أن مشيخته صغرية فال أنتفع



  آداب الدعاة واملريدين:           الفصل الثالث)٦٧(طريق احملبوبني وأذواقهم        

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

يت؟    !! الباب عندك أنت ...إذن فاالنتفاع من أين 

 هالبحــر علــى الــدوام جــاري واألمــواج متدفقــة، لكــن الــذي يريــد امليــا
خــذ منــه مــا يريــد، ولــيس  يعمــل لنفــسه طريــق أو قنــاة أو موتــور أو غــريه، 

اعتقـدت فيـه، .  منك أنـت ..البحر هو الذي يعمل له هذا، فالسكة هذه
 له، وال نظري له، وهو رجل متواضع ليس عنده شـيء ورأيته أمامي ال مثيل

.  ..)ُّمن اعتقد يف حجر نفعه رب ذلك احلجـر: (ورد يف األثر. مثلي
   .. ملاذا؟ بعقيدته

 العقيـــدة الـــسليمة بـــني املريـــد وبـــني - خـــواين  إ-فأســـاس الطريـــق 
رمبــا يكــون : شــيخه، وإذا ظــن أنــه علــى الــنهج احلــسن لكنــه قــال يف نفــسه

هــو خــري منــه، ومــا علــي إال أن أحبــث هنــا وهنــاك، فمثــل هــذا مل هنــاك مــن 
!! يستقر بعد، ألنه ما يـزال يبحـث عـن مدرسـة يقـدم فيهـا، فكيـف ينتفـع؟

َّعز وجـلكما أن هللا : (فقد قال اإلمام الشعراين !! وما الذى سينتفع به؟ َّ 
 املريـدون ال حيب أن يشرك به أحد، فكـذلك العـارفون ال حيبـون أن يـشرك

م حب أحد َّيف قلو   .هذا هو شرط االنتفاع). ُ

َّاحلـب العــام ال شـيء وال حــرج فيــه، فـنحن حنــب الكـل، لكــن احلــب  ُّ ُّ ُ
ُاخلــاص يكــون لواحــد فقــط، ألنــه ال يــصح أن يعــاجل املــريض مــن ثالثــة أو 



  أدب الدعاة واملريدين:          الفصل الثالث)٦٨(طريق احملبوبني وأذواقهم          
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 لكـــن اســـتعمل -  وهـــو كـــذلك، كلهـــم أســـاتذة يف اجلامعـــة-أربعـــة أطبـــاء 
  .روشتة من؟ واحد فقط

ـــه،  ـــق في ـــامل، وأ ال أث ـــب يف الع ــب الظـــاهر، أعظـــم طبي حـــىت يف الطـ
ًأأشــفى مــن عالجــه؟ أبــدا ورجــل طيــب متواضــع للغايــة، ولكنــين أثــق فيــه، . ُ

ـــى يديـــه أم ال؟ الطـــب كلـــه  ـــى الثقـــة، -  إخـــواين -ُأأشـــفى عل ـــين عل  مب
لــشفاء علــى  يت يل  فالــذي أثــق فيــه هــو الــذي ينفعــين هللا علــى يديــه، و

  .يديه

  دقِّب الص
فاالعتقـــاد هـــو . فــشرط االنتفـــاع بــني الـــسالك والعـــارف االعتقــاد

يت منه الواردات الرمحانية، والتجليات النورانية، والفتوحـات  الباب الذي 
نيــة، مــن قلــب العبــد الــصاحل إىل قلــوب وصــدور املريــدين والــسالكني،  الر

َمــا صــب يف صــدري شــيء ( :ســلم وعليــه صــلى هللاَّســر قولــه  إال وصــببته يف ُ
ــل الـــذي ينـــزل هنـــا، أنزلـــه هنـــا؟ ملـــاذا؟ ألن األمـــر ٣١)صـــدر أيب بكـــر ، كـ

            
  ).التذكرة: (ذكره العلوجي يف كشف اخلفا ، موسوعة أطراف احلديث  ٣١



  آداب الدعاة واملريدين:           الفصل الثالث)٦٩(طريق احملبوبني وأذواقهم        

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

ميـان  -  األمـة الـيت كانـت يف زمانـه- لو وزن إميـان هـذه األمـة( :هكذا
  .٣٢)أيب بكر لرجح إميان أيب بكر

فلكي أنتفـع مثـل هـذا االنتفـاع فـال بـد أن أكـون يف درجـة الـصديق، 
لـصديق؟ ألنـه صـدق . ة واإلميانويف مكانة الصديق من العقيد َّملـاذا مسـي  ُ

إين ألصـدقه !! ملاذا تـشككوين؟: بكل شيء، وملا جاءوا يشككوه قال هلم
تيـه مـن فـوق العـرش إىل  فيما هـو أبعـد مـن ذلـك، أصـدقه يف اخلـرب الـذي 

فــــأ !! األرض يف ملــــح البــــصر، أفــــال أصــــدقه أنــــه أيت مكــــان كــــذا أو كــــذا
  :ال اإلمام أبو العزائم ولذا ق. مصدق على الدوام

ٌلمُ سُدقِّوالص    ق أرفع رتبةُيِّدِّيرقى به الص      ٌ للوصال ومنزلَّ

  . الصدق....... ما سلم الوصال؟
ب الدرجات العلية؟  الصدق والتصديق علـى قـدم . . وما 

َّعز وجلوهللا  . ..يقِّالصد    :)الزمر:٣٣(  مجع هذا األمر يف كلمتنيَّ

            
ٍَّأخرجه ابن عدي يف  ٣٢ ِ َ ُ ُ َ َ ِومن طريقه" ِالكامل"ْ ِ ِ َ ْ ِ َِابن عساكر يف : َ َ َ َريخ دمشق"ُ ْعن " ِ

َفع عن ابن عمر قال َ َ َ ُ َِ ِ ٍ ِ َقال رسول ا صلى ا عليه وسلم: َ َّ َِّ َُّ َِّ ُ َُ َ ُلو و: (َ ٍزن إميان َأيب بكر َْ ْ َ ِ ُ ََ ِ ِ
َميان َأهل األرض لرجح َ ََْ ِ َ ِ ْ ِ َ ِوالبيهقي موقوفا عن عمر بن اخلطاب  ، ورواه ابن عساكر)ِِ َّ ُ َُ ُ ً

ُرضي ا عنه َُّ َ ِ م(( :َ ميان َأهل األرض لرجح  ِلو وزن إميان َأيب بكر  ِِ ِِ َ َ ْ َََ َِ َ ِ ْ َ َِ ِِ ٍ ْ ِ ُ َ ُ ْ((.   



  أدب الدعاة واملريدين:          الفصل الثالث)٧٠(طريق احملبوبني وأذواقهم          
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

﴿                      

   ﴾   

لـصدق وصـدق بـه، أهـو مفـرد أم مج اعـة؟ لكـن اآليـة الذي جـاء 
لـصدق ًا وعجيبًاأعطتنا معىن فريد ، فلم تقل هو من املتقني؟ فالـذي جـاء 

 ﴿: هو سيد رسول هللا، والذين صدقوا به قـال              

  .ٌْنيَلكنه أزال الفجوة بينهم ألنه مل يعد بينهم بـ .﴾

، ) أ( :ُّألنه ال يصح احلب بني اثنني حىت يقـول أحـدمها لآلخـر
 ،حىت تزول الفروق، وينمحي البني، وينتهي الغني، ويرتفع الرين واحلجـاب

َّوال يبقـى بينهمــا إال نــسب هللا عــز وجـل، واهلــدى والتقــى  فلــم -  والعفــافَّ
 ﴿:  فجمع االثنني وقـال- يعد بينهما فروق              ﴾ ،

وقــصر التقــوى علــى هــؤالء القــوم الــذين كــانوا علــى عتبــة التــصديق للنــيب 
  .ملسو هيلع هللا ىلصالرفيق 

يت أحــد ويقـــول يت آخـــر : فعنــدما  ًبقــى يل كــم ســـنة ومل أر شــيئا، و
ت الــصاحلة، أو مــشهد مــن املــشاهد حــديث عهــد ويــروي رؤ يــة مــن الــرؤ

ال تلـومن : نقول لـه!!  كيف يرى هذا وأ مل أر مثل ذلك؟:املباركة، فيقول



  آداب الدعاة واملريدين:           الفصل الثالث)٧١(طريق احملبوبني وأذواقهم        

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

أتـى . )لـيس الطريـق ملـن سـبق إن الطريـق ملـن صـدق(: إال نفسك
  .اليوم وصدق، وأنت لك ألف عام بدون صدق

ب التهـــامى -ألـــف عـــام   بـــشري ٌسَفـــَ هـــي نـ- بغـــري الـــصدق مـــع 
ــل الــــسماح ــف عــــام مــــع  ...ألهـ ــن ألـ ـــصدق خــــري مــ  ونفـــس واحــــد مــــع ال

اهــدات ادحــات الــيت يفعلهــا اإلنــسان مـــن ، واملكابــدات الفالعبــادات وا
ذن لـك فإنـه يفـتح  ب هللا عز وجـل، ألنـه عنـدما  َّغري إذن أو إشارة من  َّ

  .لك الطريق على التحقيق

ـــسلوك إىل هللا  ..إذن َّعـــــز وجـــــل فـــــرأس األمـــــر للــ  أن -  إخـــــواين - َّ
ِّخيلص اإلنسان النية، ويصف حيـسن الظـن . َّي الطوية، وحيـسن الظـن واليقـنيَّ

واليقني بعد إخالص النيـة وصـفاء الطويـة يف شـيخه وإخوانـه، حـىت لـو رأى 
ًمن بعض إخوانه شيئا ال يوافقه وال يعجبه ينبههم إليه برفق ولني فيمـا بينـه 

  .وبينهم، وليس على املأل

  سلم على سيد دمحم وعلى آله وصحبه ووصلى هللا

* * * * ٣ * * * *



  حميط الكماالت:           الفصل الرابع)٧٢(طريق احملبوبني وأذواقهم              
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  

  الفصل الرابع

  حميط الكماالت

  ملسو هيلع هللا ىلصبعض معجزاته .. معجزات األنبياء 

 ملسو هيلع هللا ىلص كرامات نوابه وورثته 

 حميط الكماالت 

 ملسو هيلع هللا ىلص الذين معه 

  

  

  

  



  حميط الكماالت:             الفصل الرابع)٧٣(طريق احملبوبني وأذواقهم            

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

 ٣٣حميط الكماالت

يم، والشكر على كرمـه العمـيم، أن أيقظنـا احلمد  على فضله العظ
ذا النـيب العظـيم   - فلـو مكـث الواحـد منـا  ..صـلوات هللا وسـالمه عليـهوفكر 

ً ســاجدا علــى اجلمــر، مــن بــدء الــدنيا إىل آخرهــا شــكرا  -خــواين  إ َّعــز ً

 علــى أن جعلنــا مــن أفــراد هــذه األمــة احملمديــة، ملــا اســتطاع أن يــؤدي َّوجــل
َّعـز وجـل علينا  بعض الواجب ، حنـو هـذه النعمـة العظمـى والرمحـة الكـربى َّ

  .صلوات هللا وسالمه عليه

رك علــى حمــيط الكمــاالت، ومنبــع اجلمــاالت، ِّاللهــم صــل  وســلم و
ومظهـــر الفيوضـــات واإلهلامـــات، ونبـــع احلنـــان والـــشفقة والرمحـــات جلميـــع 

  أما بعد .يقاتالكائنات، اليت أوجدها هللا منذ بدء احلياة إىل يوم امل

ــواين ـــا إخــ ـــصالة أن ســــيد دمحم  ..فيـ ــل الـ  هــــو احملــــيط ملسو هيلع هللا ىلص علمنــــا قبــ
نيــة، وهــو اجلــامع جلميــع املكــارم اإلنــسانية، وهــو  األعظــم للكمــاالت الر

ولـو نظـر  .الكنز جلميع اخلريات واألعطيـات والنفحـات اإلهليـة والرمحانيـة

            
معية العامة للدعوة إىل هللا بذكرى املولد كان هذا الدرس يف احتفال اجل  ٣٣

لقاهرة يوم اخلميس  ملهندسني   ١٢النبوي الشريف مبسجد األنوار القدسية 
  .١٩/٩/١٩٩١ هجرية املوافق ١٤١٢من ربيع األول 



  حميط الكماالت:           الفصل الرابع)٧٤(طريق احملبوبني وأذواقهم              
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 بعـض كمـاالت سـيد األولـني واآلخـرين يف كماالت األنبياء السابقني جندها
  .ملسو هيلع هللا ىلص

ا        وكل آي أتى الرسل الكرام 

  ـــم نوره  من  فإمنا اتصلت                           

  فإنه مشس فضل هم كواكبهـا  

  يظهرن أنوارها للناس يف الظلم            

ــا نــيب ــسابقني،  مــن األنٌّكــل معجــزة فريــدة ووحيــدة، اشــتهر  ــاء ال بي
ـــو نظــــر يف هــــذه  ـــني واآلخــــرين، ول فإمنـــا هــــي بعـــض معجــــزات ســــيد األول

 يف هـــذا ملسو هيلع هللا ىلصاملعجـــزة الفريـــدة، جنـــد أن هـــذا النـــيب مل يـــدرك فيهـــا رســـول هللا 
البــاب، أمــا يف مجيــع أبــواب املعجــزات اإلهليــة، فهــذا مطلــب عجــزت عنــه 

  .مجيع األرواح العلية

   خلق هللا كلهمُ   وأنه خري     ٌرَشَأنه بفمبلغ العلم فيه 

يقــف عنــد هــذا اجلمــال ، والكــل ًاالكــل يقــف عــن هــذا اجلمــال حــائر
ليهــا إال األبــرار، ع، ممــا يــرى فيــه مــن أنــوار وأســرار ال يطلــع ًاالعظــيم مبهــور

م إليه العزيز الغفار  َّعز وجلالذين نقاهم وصفاهم وقر َّ.  

  



  حميط الكماالت:             الفصل الرابع)٧٥(طريق احملبوبني وأذواقهم            

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

  

  ملسو هيلع هللا ىلص معجزات األنبياء بعض معجزاته
لرتتيــب  عليــهمعجــزة ســيد نــوح : فلــو أخــذ معجــزة بعــض األنبيــاء 

، كانت السفينة اليت تسري على املاء، فالـسفينة الـيت تـسري علـى املـاء السالم
ــ- مــن غــري حاجــة - ــا جمهــزة لــذلك، لكــن احلجــر كيــف ي  علــى ُحَبْسَ أل

، ولـيس لـه جمـاديف، فـال ً، ولـيس مرجـاًا، وليس خفيفـًفليس جموفا. املاء؟
  . يف هذا الشأنًيصلح أبدا

، وبــني وســلم عليــه صــلى هللاولكــن حــىت يظهــر الفــارق بــني املثــل األعلــى 
 ، على سطح املـاءُحَسبَ، ظهر ملا أشار للحجر وجاء يعليه السالمسيد نوح 

 لـه  اذهـب وقـل: الـذي أشـار لـه، وإمنـا قـال للـصحايبملسو هيلع هللا ىلصحىت أنه ليس هو 
ــ  صــلى هللا عليــه احلجــر علــى املــاء، حــىت وصــل إىل ســيد األنبيــاء َحَبَسَيت، ف

، حــىت إذا أخــذ حظــه مــن الرمحــة اإلهليــة، ومــن العطــا الرمحانيــة، قــال وســلم
نية، فرجع إىل مكانه: له   .ارجع 

 مــاذا كانــت معجزتــه؟ العــصا، والعــصا كــان عليــه الــسالمســيد موســى 
ا إىل عـصيهم وحبـ يف احلـال، ولكـن هـذا كلـه كـان اهلم فبلعتهـا كلهـا يشري 

   :)طه:٦٦(  من السحرةًاخداع

﴿                  ﴾   



  حميط الكماالت:           الفصل الرابع)٧٦(طريق احملبوبني وأذواقهم              
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

، ملــا ظهــر يف املدينــة املباركــة، واليهــود أتقنــوا كــل فنــون ملسو هيلع هللا ىلصرســول هللا 
ــة بــسيطة الــسحر، وعملــوا مــا يف  أفــسدت ًاجــد وســعهم، فأحــدث هلــم آي

.  ..مــاذا فعــل؟.  ..علــيهم كــل ســحرهم، مــن زمانــه وأوانــه إىل يــوم القيامــة
نيــة ورآهــا النــاس ،جعــل الــشمس بعــدما غابــت  أشــار إليهــا فظهــرت مــرة 

ا يف ساعة العصر، تغـري الـزمن لكـن يف وقتنـا احلـايل كـل املوجـود حاليـا ً كأ
ا السحرة على الناس، لكن أين ال سحر الذي كـان أوهام وحيل يضحك 

  .ملسو هيلع هللا ىلص انتهى من زمن رسول هللا !!؟ من قبلًموجودا

ــا احلجــر الــذي حيملــه معــه، يتفجــر منــه اثنــا عــشرة  العــصا يــضرب 
 وال غرابة من ذلك، فإنه شـيء طبيعـي أن خيـرج  ..عينا، يشرب منها قومه

 كـل املاء من احلجر، لكن املاء خيرج مـن األعـصاب واألوردة، حـىت أصـبح
ملـاءًا عينأصبع من أصابع رسول هللا ملـاء؟.  جيـري  فلـيس . مـن أيـن أتـت 

  !!.هناك إال الشرايني، وأوردة ودم، وحلم ودهون، وغريه

ــه  ســيد موســى ملسو هيلع هللا ىلصهــذا هــو اإلعجــاز الــذي فــاق فيــه رســول هللا  علي

  .وليس بوسعنا أن نقارن بني هذا وذاك السالم،

ــا املعجــزة الــيت أظلــ حابة متــشي معــه وفــوق  كــان جيعــل الــس-ه هللا 
حــىت تقيــه حــر الــشمس وهــو يف صــحراء ســيناء مــع  - بعــد النبــوة -رأســه 
 قبـل النبــوة، ومل يكلـف بعــد، ومل ملسو هيلع هللا ىلصهـذا الكــالم كـان مــع رسـول هللا . قومـه

  .يبعث، ومل ينزل عليه جربيل



  حميط الكماالت:             الفصل الرابع)٧٧(طريق احملبوبني وأذواقهم            

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

  ملسو هيلع هللا ىلص كرامات نوابه وورثته
 هذه املعجزات أجراها هللا علـى أيـدي أحبابـه وأصـحابه، ونوابـه وكل

 هلم حىت يكونوا كما قـال سـيدي عبـد القـادر ًا، إكرامملسو هيلع هللا ىلصه من بعده ِوأولياء
أوتينــــا مــــا مل تؤتــــوا، وإمنــــا كــــان لكــــم : معاشــــر األنبيــــاء: (اجلــــيالين 

ه بربكة ر). اللقب   .ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا فكل الذي أخذمتوه أخذ

 وســلم عليــه هللا صــلى ملــا أمــره رســول هللا ســيدي أبــو احلــسن الــشاذيل 
، انـــزل إىل  أ احلــسن:  وقــال لـــه،أن يهــاجر مــن تـــونس إىل اإلســكندرية

ــا شــأ ــا رجــاالًمــصر فــإن لــك  ــه الكــشف، فــالن . ً، وســرتيب  وأعطــى ل
 ، سـيدي: قـال لـه. ًبعون رجال من األفـرادأر. وفالن وفالن، كم عددهم؟

!! ل هللانظر إىل مـدى الـدالل مـع رسـو. احلر شديد، والطريق ليس به ماء
.  يف الطريـق، وكلمـا عطـشت أنزلنـا لـك املـاءًاسنظلك ما دمت سـائر: قال

ــه حــــىت وصــــل إىل اإلســــكندرية ــن - فمــــشى والــــسحابة تظلــ ـــذا ويل مــ  وهـ
ملـاء، فـيمأل - ءًاألولياء وليس نبيا من األنبيا  وكلما عطش نزلت السماء 

ــلوا إىل  ــىت وصــــ ـــ ــــم، حـ ــ ــــسقون دوا ــ ــــشربون وي ــ ــــسقاء، وي ــ ـــه ال ــــو ورفاقـــ هــ
ذن هللا   .اإلسكندرية 

ًوغـــريه وغـــريه كثـــري، ولكننـــا نـــذكر مـــثال حـــىت نعـــرف أن هـــذه األمـــور 
  .يهصلوات هللا وسالمه عل له ًا إكرامملسو هيلع هللا ىلصأخذها بعض الضعفاء يف أمة دمحم 

  . أنه تكلم مع هللا ..ما غاية ما وصل إليه سيد موسى؟



  حميط الكماالت:           الفصل الرابع)٧٨(طريق احملبوبني وأذواقهم              
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  .من فوق جبل الطور.. ومن أين؟ 

 ﴿:  ولكنه قال له             ﴾  ..ال: قال له.   

﴿                                
      ﴾ )األعراف:١٤٤(  

لكـــن احلبيـــب ملسو هيلع هللا ىلص، كلمـــه هللا مـــن فـــوق بـــساط النـــور، ولـــيس هنـــاك 
  :  مرسل، وإمناٌّملك مقرب وال نيب

﴿                  .             ﴾   
  )النجم:١١، ١٠(

 -ن ميسك احلديد ويثنيـه فيلـني يف يـده سيد داود عليه السالم، كا
س هــذه عمليــه ســهل  لكــن كيــف ميــسك الــضرع الــذي مل يــسبق لــه - ةال 

أنه افتتح مصنع األلبان اخلاص به، ألن صاحبته مل ينزو عليهـا الفحـل بعـد 
 واملــصنع هــذا ال يعمــل إال بعــد أن حتمــل أنثــى احليــوان وتــضع مولودهــا، -

 كيـف هلـذا الـضرع بعـد -  من أجـل وليـدهافيأذن الفتاح بفتح هذا املصنع
ـــول هللا  ـــسكه رســـ ـــنب؟ملسو هيلع هللا ىلصأن ميــ ـــدر اللــ ــني ويـــ ـــب . ، أن يلــــ ـــو العجـــ ــــذا هـــ هــ

  !!.العجاب

 وكـــان هـــذا ســـبب - فعنـــدما ذهـــب إىل ســـيد عبـــد هللا بـــن مـــسعود
إن الغـنم ليـست ملكـي : قـال لـه). ًلبنـا( غالم اسقينا :  قال له-إسالمه 

 -  بعـدًا مل تـزل بكـر- ا الفحـل عليهـُ قال اعطين شـاة مل ينـز.وإمنا أ أجري



  حميط الكماالت:             الفصل الرابع)٧٩(طريق احملبوبني وأذواقهم            

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

بــضرعها فتفــاج اللــنب، ونــزل اللــنب  عليــه وســلم صــلى هللا لــه، فأمــسك افأعطاهــ
بغري حساب، فـشرب وشـرب سـيد أبـو بكـر، وشـرب سـيد عبـد هللا بـن 

!! هــذه هــي املعجــزة . مــسعود، مث أشــار إىل الــضرع فقلــص وعــاد كمــا كــان
  ٣٤!!عجازوهذا هو اإل

بـه أحـدُ أريـد م: قـالعليـه الـسالمسيد سـليمان   مـن قبـل وال ًاًلكـا مل 
إن هللا يعطــي (لــك أمــر ســهل، ُ امل ..كــذلك: بــه ألحــد مــن بعــدي، قــال

.  ..٣٥)حيــب الــدنيا مــن حيــب ومــن ال حيــب وال يعطــي اآلخــرة إال ملــن

            
 بن هللا عبد عنأمحد وابن حبان وأبو يعلى والطرباين  روى اإلمام ٣٤ 

َكنت غال {:قال  مسعود ُ ُ ْ فعا أرعى غنما لعقبة بن أيب معيطُ ٍما  َِْ ُ ْ ًُ ًَِ َِ ْ َ َ ْ ً ََ ََ َمبكة، فأتى  ِ َََ َ َّ ِ
ٍعلي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر ْ َ ُ ََُ َِ ُ َّ َ َوقد فـرا من اْلمشركني، فـقال َ َ َ ََ ِِ ْ َُّ ََ ِ ْ َُغالم، َ: (َ َعندك ُ َ ْ ِ 

َتسقينا ٌََلنب ِ ْ ُ، قـلت)؟َ ْ ُإين مؤمتن ولست: ُ ْ ََ ٌ ََُ ْ ِّ َ بساقيكماِ ُ ِ َ ْفـهل( :َقال. ِ َ َعندك َ َ ْ ْمن ِ ِ 
ٍجذعة َ َ ُيـنـز َْمل َ ْ َعليـها َ َْ ُاْلفحل َ ْ ُبـعد؟ َ ْ ُقـلت )َ ْ ْنـعم: ُ َ ا، فاعتـقلها أبو بكر، . َ ٍفأتـيـتـهما  ْ َ َُ َ َُ َ َ ُْ َ ََِ َ ْ ََ

ه أب ُوأخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الضرع فدعا فحفل الضرع، وأ َُ َ َُ ُ َ ََ َ َ َْ َّْ ََّ َ َ َ َ ََ ِ ُ ٍو بكر بصخرة منـقعرة َ ٍَ َِ َ ُْ َْ َ ِ ٍ ْ
ٍفحلب فيها، مث شرب هو وأبو بكر ِْ َ ََُ َ ُ َ َ َُّ َ ِ َ َ َ ِمث سقياين، مث قال للضرع َ ْ َّ ِ َ ُ َُ َّ َِّ ََ ْاقلص(: َ ِْ( ،

ُفـقلص، فـلما كان بـعد أتـيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فـقلت ُْ ُ َ ََ َ َِ َ ُ ََ ْ ََ ُ ْ َ َّ َ ِعلمين من هذا اْلقول : "ََ ْ َْ َ َ ِ ِ ْ َِّ
ِطيب ال َ يـعين اْلقرآن-َِّّ ْ ُ ِ ْ ِ فـقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص-َ ُ َُ َ َ َإنك(: َ ٌَغالم َِّ ٌمعلم ُ َّ َ ْفأخذت من " ،)ُ ِ ُ َْ ََ

ٌفيه سبعني سورة ما يـنازعين فيها أحد َ ُ َ ُ ََ َ َِ ِ ُِِ َِ ًَ ِ ْ ." 
، وهذا لفظه أمحد روى اإلمام ٣٥  إن هللا قسم : (عن عبد هللا بن مسعود 
ينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن هللا يعطي الدنيا من حيب ومن ال ب

والذي . حيب، وال يعطي الدين إال ملن حيب، فمن أعطاه هللا الدين فقد أحبه
من جاره  نفسي بيده ال يسلم عبد حىت يسلم قلبه ولسانه، وال يؤمن حىت 

ً وظلمه، وال يكسب عبد ماال غشمه: وما بوائقه  نيب هللا؟ قال: بوائقه، قالوا ٌ



  حميط الكماالت:           الفصل الرابع)٨٠(طريق احملبوبني وأذواقهم              
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 . حبيـــب هللا، ألنـــه هـــووســـلم عليــه هللاصـــلى إال لرســـول هللا .  يعـــين؟):إال ملـــن(
احلوض املـورود .. املقام احملمود ..  الشفاعة :لكن اآلخرة..  الدنيا سهلة 

ــاك ملــن؟.. والكــرم واجلــود مــن غــري حــدود .. اللــواء املعقــود ..  . كلــه هن
، حــىت أن مــن يريــد أي كــرم مــن الكــرمي، ال ينالــه إال عــن ملسو هيلع هللا ىلص لــسيد الوجــود

، فالــذي يريــد مــنهم علــيهم الـسالم، حـىت األنبيــاء ملسو هيلع هللا ىلصطريـق عبــد الكــرمي األول 
  .ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول هللا !! .. يذهب إىل من؟ًاإكرام

    ُلُخْدَ ال يَكِْريَ غْنِ مُهََأ  ٍ امريءُّ أيِ هللاُبَ َتْنَأَو

ال أحد من السابقني وال من الالحقني، يدخل إال من طريق رسول 
  .ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ـــزات األنبيــــاء وكيــــف  ...والبــــاب طويــــل  ولــــو أخــــذ يف ذكــــر معجـ
حنتـــاج إىل دهـــر طويـــل ووقـــت كثـــري، لكـــن  ملسو هيلع هللا ىلصأخـــذوها عـــن ســـيد األنبيـــاء 

ـــضح املقــــال ــــال يتـ ــن .ألمث ــــا حكمــــاء وعلمــــاء - واحلمــــد  - وحنــ  كلن
ب ا لعلــم، أنـــت وعرفــاء، ونقــيس علــى األشــياء والنظـــائر، ألن هــذا مــن 

                         
من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، وال يتصدق به فيقبل منه، وال يرتكه خلف 
لسيئ، ولكن ميحو السيئ  ظهره إال كان زاده إىل النار، إن هللا ال ميحو السيئ 

 .)حلسن، وإن اخلبيث ال ميحو اخلبيث
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  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

خذ اخلزينة كلها مرة واحـدة  خذ من اخلزينة، لكن  خذ املفتاح وتفتح و
  .ال يصح

هـم آهم هللا من علم، وما آنظر إىل خزائن األنبياء واملرسلني وما ا
ت، ومـا آهم هللا من معجزات، ومـا آهللا من حكمة، وما  هـم هللا مـن آ

هم هللا من نصر ومتكني، فانسبه إ ىل حبار سيد األولني واآلخـرين، وكنـوز آ
ــــيد دمحم  ـــضة سـ ـــا يف قبــ ــــضل هللا كلهــ ــــض. ملسو هيلع هللا ىلصفـ ــك أيـ ـــد ذلـــ يت بعــ ــل ًاو  كـــ

جتبائيــة، كلهــا ويــة، واإلهلاميــة واالصــطفائية واإلالكمــاالت الدنيويــة واألخر
  .ملسو هيلع هللا ىلصمن كنز الفضل األعظم 

ـــذين تلقـــوا هـــذ- كمـــا قلـــت -فالرجـــال  ــن الثلـــة  ال ه الكمـــاالت مـ
املباركـــة، الـــذين كـــانوا هلـــم الكمـــاالت الروحانيـــة فقـــط مل يبلـــغ أحـــد مـــنهم 
الغاية يف كمال من هذه الكماالت، ولكن كل واحد أخـذ ذرة أو قطـرة أو 

 .بعض قطرة من الكمـال احملمـدي يف فـرع مـن الفـروع، ويف فـن مـن الفنـون
ين علـى مائـة وأربـع وعـشر كانـت موزعـة لكن الكماالت الروحانية احملمديـة
من تلك الكماالت احملمدية، فلـم جتمـع  ًاألف نيب، كل نيب منهم أخذ قبس

 منهــا، ًا، وكــل واحــد مــنهم أخــذ قبــسملسو هيلع هللا ىلصتلــك الكمــاالت إال يف رســول هللا 
   .ورجعت احلقائق إىل حبرها كما ترجع املياه إىل مستقرها

، فتبخر منه ما حيتاجـه أهـل الشمس يسلطها هللا على البحر األعظم
 إىل جبال نزوهلا  السحبالزمان، ويرتفع إىل مساء العصر، وتسوق املالئكة



  حميط الكماالت:           الفصل الرابع)٨٢(طريق احملبوبني وأذواقهم              
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

ـــ س والنبـ توإىل مهــــبط أوديتهــــا، مث تنــــزل فينتفــــع بــــه األ ت، ا ــوا  واحليــ
  .والباقي يرجع إىل البحر مرة أخرى

  حميط الكماالت
  

 مـــاالت حمـــيط الك- رجعـــت تلـــك الكمـــاالت إىل ســـيد رســـول هللا
فوزعهــا علــى مــن حولــه، ومــن أجــل ذلــك مل ينتقــل إىل الرفيــق  -األعظــم 

ـــة  ـــة وأربعـ ــــه إىل مائـ ــن حول ــانيني مــ ـــل عــــدد الروحــ ــــد أن كمـ ـــى إال بع األعلـ
وكـل ، كل واحد منهم ارتدى حلة نـيب مـن األنبيـاء الـسابقني، ًاوعشرين ألف

وكـل واحـد مـنهم كـان واحد منهم أخذ كمال رسول مـن الرسـل الـسابقني، 
  .  وأرضاهم أمجعني- على قدم نيب من األنبياء السابقني

       ا  َهَدْعَ بـَونُرْشِ عِ اآلالفْنِ مٌائةِمَف

  ِالَْمجِإلِ ِ هللاِلُسُ رُبِارَشَم                      

َّيفَ وْلَ بْتََّلي قد َجتِلَف        ْتَلَْ اجنْدَ قِ

َ خبَظَْا حتََن لْمِّلَسَف                          ِالَصِ وِْريِ

ـــذه الكمـــــاالت  ـــى املوجــــودين، هـ ــاالت وزعهـــــا علـ ــل هــــذه الكمــ كــ
لكماال الروحانية فقط، لكم   ! والكمـاالت الالهوتيـة؟!ت النورانيـة؟فما 



  حميط الكماالت:             الفصل الرابع)٨٣(طريق احملبوبني وأذواقهم            

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

ايــة هلــا، ! ..؟ والكمــاالت العظموتيــة!والكمــاالت الرمحانيــة؟  كمــاالت ال 
ــون الظـــاهرة،ملسو هيلع هللا ىلصحــىت أن الــذي وصــل إليــه رســـول هللا    يف أي فــن مــن الفن

  . هو املثل الذي جيب أن حيتذىًافإنه أيض

يفعــل كمــا فعــل . فالــذي يريــد أن يبلــغ الغايــة يف التجــارة مــاذا يفعــل؟
، ذهـب ومكـث عنـدما ذهـب ليتـاجر للـسيدة خدجيـة . ملسو هيلع هللا ىلصالتاجر األول 

ل ما معه وبعشرة أضعاف وعـاد، والـذين نصف الساعة يف السوق، فباع ك
  !!.كانوا معه مل يعرضوا بضاعتهم بعد

هــذا كنــز مــن الكنــوز، والــذي يريــده يطلبــه مــن . !! ..كيــف ذلــك؟
ينظر إىل رسـول هللا التـاجر، كيـف كانـت صـفاته، معامالتـه، . ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

، حــىت قــالوا وف عــشــكله، نظامــه، فيفــاض عليــه كمــا أفــيض علــى ابــن 
جـر يف تـراب: فيه ألنـه تعلـم مـن األسـتاذ األول فـن !! ًا لـربح فيـه ذهبـلـو 

صـلى  أخذ هذا الفن من مصدره األصلي، من منبعه احلقيقـي ،علوم التجارة

  .هللا عليه وسلم

 ســـيد  عنـــدما أراد!!الـــذي يريـــد أن يبلـــغ الغايـــة يف الزراعـــة كـــذلك
 .لنـا شـرط: ا قـال الـذين ميلكونـه مـن اليهـودسلمان الفارسي أن يصبح حر

 والنخـــل غـــايل يف ، تـــدفع لنـــا أربعمائـــة خنلـــة كلهـــا تثمـــر:قـــالوا.  .مـــا هـــو؟
ــن : ملسو هيلع هللا ىلصقــــال لــــه النــــيب . املدينــــة، كيــــف حيــــصل عليهــــا؟ ــك إأطلــــب مــ خوانــ

كــم أن يــزرع أحــد شــيئا  ربعمائــة فــسيلة خنــل صــغري، وإ تــوا  ًاألنــصار أن 



  حميط الكماالت:           الفصل الرابع)٨٤(طريق احملبوبني وأذواقهم              
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 حىت أعلمكم كيف تزرعون فن الزراعة الـذي مل -ً أن أزرع أ أوالإال بعد 
. إليــه إال املــؤمنني ال يــصل - يــصل إليــه أحــد مــن الــسابقني وال الالحقــني

   . سيد األولني واآلخرينْنِ ميتعلمون ممن؟

، وزرع ملسو هيلع هللا ىلصجهـــز الفـــسائل، وجهـــز الذريعـــة، وجـــاء ســـيد رســـول هللا 
، أحـب أن يـتعلم دا واحدة كان قد زرعها سيد عمـر النخل كله، ما ع

لكنه مل يكن قد وصـل إىل املـستوى املطلـوب، لكنـه واحلمـد  وصـل بعـد 
   . ..ذلك

   !!يف نفس العام، الثالمثائة والتسعة والتسعون خنلة كانت قد أمثرت

خذ كم حىت تثمر  إخواين؟ سبع سننيِّالذر    !!يعة 

رجــع إىل رســول هللا،  .ربعمائــةاأل حنــن نريــد :يهــود، قــالواذهــب إىل ال
نيـة فـأمثرت يف احلـال هـل زرع أحـد غـريي؟: فقال له إنـه  .فقلعهـا وزرعهـا 

  : )الواقعة:٦٤، ٦٣( فن الزراعة الذي علمه له هللا يف قول هللا

﴿                          

   ﴾  



  حميط الكماالت:             الفصل الرابع)٨٥(طريق احملبوبني وأذواقهم            

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

 من يريد أن يصل إىل هذا املـستوى جيتهـد حـىت يـصل إىل :كأنه قال
ا(: مقام  فاليد الـيت تـزرع ليـست هـذه اليـد، .٣٦)كنت يده اليت يبطش 

ولــو كانــت العقــول واألجــسام تتحمــل، . .. !!فالــذي يــزرع ينبــت يف احلــال
ن العقـول ، لكـهيثمـر غـريالذي يقطـف ..  أن جيعله كزرع اجلنة كان بوسعه

  . كفى عليكم األمر عند هذا احلد:ال تتحمل هذه األحوال، قال

جحًاالذي يريد أن يكون مدرس ، فالذي لديه تلميـذ ملسو هيلع هللا ىلص ينظر إليه ًا 
لـــــضغط وال  ـــصاب  ـــه يـ ـــب، وجيعلــ ـــه متاعـ ــــسبب لــ ـــشاغب يف فـــــصله، ي مـ

لــذين  ا- يــستطيع الــسيطرة عليــه، كيــف كــان جيلــس احلفــاة اجلفــاة الغــالظ
ــــسوسهم ــن أن يـ ـــل عـــ ـــز الكــ ــــا- عجــ ـــصر وال غريمهـ ـــسرى وال قيــ  -  ال كــ

هــذا هــو فــن التــدريس، فــال !! وجيعلهــم جيلــسون كــأن علــى رؤوســهم الطــري
 هـذا مـا نتعلمـه مـن رسـول هللا كيف كـان هـذا؟!! ر منهم حىت اهلمسيصد

  .ملسو هيلع هللا ىلص

            
، أن التيب ملسو هيلع هللا ىلص رواه البخاري وأمحد بن حنبل والبيهقي عن أيب   ٣٦ َّهريرة 
ًمن عادى يل وليا فقد آذنته حبرب مين، وما تقرب يل : ( قال هللا تعاىل:  قال

لنوافل  عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه، ومازال عبدي يتقرب إيل 
يده حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، و

ا، وإذا سألين ألعطينه، وإذا استغفرين  ا، وقدمه اليت ميشي  اليت يبطش 
  ). ألغفرن له، وإذا استعاذين أعذته
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كـان ال يـستطيع  ملسو هيلع هللا ىلص أنـه كـان يعلمهـم الكتابـة، ويقولـون ملسو هيلع هللا ىلصحىت أنـه 
أمـسك القلـم : كـان يقـول ألحـدهم! ، فكيف كـان يعلـم الكتابـة؟!!الكتابة

   كان ال ينام أحد منهم أو يسهو يف الدرس، ملاذا؟!!بيمينك، وكرب الباء

إذا نظـرمت إىل الطــرق الرتبويــة الــيت كـان ينتهجهــا عجيبــة وغريبــة، مــرة 
يت بفــزورة،م ليلفــت أنظــارهًيــسأل ســؤاال  ٣٧)شــجرة تــشبه املــؤمن(:  ومــرة 

م  ...مسها؟ا ما شكلها؟ وما .. فهـذه -  ملـاذا؟ حـىت يـشغل فكـرهم ويـدر
ضـــة العقليـــة الـــيت تـــشغل الـــذهن وتنمـــي الفكـــر يت هلـــم - هـــي الر  ومـــرة 

رخييــة، ومــرة  ال يتعلمهــا إال كمــل الرجــال، ومــن أيــن؟..  ومــرة..  مبعلومــة 
ال يوجــد إال الطريقــة . لرتبويــة الــيت تعلــم هــذا األمــر؟أيــن هــي الطــرق ا. ..

  .ملسو هيلع هللا ىلصالرتبوية النبوية اليت يستقيها العبد املؤمن من خري الربية 

علم القادة كيف ينتهجـون الفنـون احلربيـة، الـيت مل .. حىت يف احلرب 
تظهر على حقيقتها إال من احلـضرة احملمديـة، كيـف يكـون واحـد مهـزوم يف 

وذلـك يف معركـة  -هيـا بنـا وراءهـم : ركة حربية وجيمع اجلنود ويقـول هلـممع

            
قال رسول هللا : أنه قال  رضي هللا عنهماابن عمر  يف الصحيحني من حديث٣٧ 

ا مثل املسلم، فحدثوين : (ملسو هيلع هللا ىلص .. ما هي؟ إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وإ
ا النخلة، : فوقع الناس يف شجر البواد،ي، قال عبد هللا ووقع يف نفسي أ

قال . هي النخلة: فقال: حدثنا ما هي  رسول هللا؟ قال: مث قالوا. فاستحييت
  .)فذكرت ذلك لعمر، قال ألن تكون قلت هي النخلة أحب إيل من كذا وكذا
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كفار بـذلك، وملا مسع ال. هيا بنا وراءهم: أحد عندما مجع الباقني وقال هلم
هيـا :  قد أتى لرسول هللا من املدينة، فقـالوا لبعـضهمًايأ هلم أن هناك مدد

ه وظفـر بـه وال نـض ومـاذا كــان .  ..يعهبنـا نفـر وحنفـظ النـصر الـذي أحــرز
ـــصد  ـــة ملسو هيلع هللا ىلصيقـ ـــريهم فيغــــزوا املدينـ ـــصر ويغـ ؟ كــــان يقــــصد أن ال يطمعهــــم النـ
  .نفسها

زمنـا فـال تتحركـوا : ومن الذي وضع اخلطة وقال للرماة انتصر أو ا
ـــاكنكم؟  ــن أمـ ــوري... عــ ــب للغــــزو يــ ــول،ذاهــ ـــان : يقــ ـــب إىل املكـ  أ ذاهـ

 هكـذا  ..٣٨)احلـرب خدعـة(: ويقولالفالين، وهو ذاهب إىل مكان الغزو،
، وهـي سـاعة القيلولـة، واجلـو ًايغـزو يف الثانيـة ظهـر.  مـىت يغـزو؟. ..نظامها

ـــون املعـــارك، ولكـــين أذكـــر فقـــط بعـــض  . ..شـــديد احلـــرارة وغريهـــا مـــن فن
واألمثلة كثـرية ملـن يفـتح هـذه الكنـوز، ولكـن لـيس مـن الكتـب  ... األمثلة

ــن  ب اإلهلــــام، ليأخــــذ مــ ــن   عليــــه أفــــضل الــــصالة نبــــع املــــصطفىوإمنــــا مــ
َّعــز وجــل الــذي علمــه لــه امللــك العــالم الــصاىف والــسالم، ذلــك النبــع  َّ... 

ـــه  ـــدخلت في ـــار، وت ـــه األخب ـــدخلت في ـــذي كتـــب يف الكتـــب ت لكـــن كـــل ال
ــه ســـيد  ــى الـــصايف الـــذي أتـــى بـ األهـــواء، وتـــدخلت فيـــه اآلراء فعمـــت علـ

  .ملسو هيلع هللا ىلصاألنبياء 

            
َْروى البخاري ومسلم عن جابر بن عب  ٣٨ َْ ِ َ َِّد ا رضى هللا عنهماْ ِ.  



  حميط الكماالت:           الفصل الرابع)٨٨(طريق احملبوبني وأذواقهم              
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

   معهنالذي
  ؟ملسو هيلع هللا ىلص نستطيع أن نكون كالذين كانوا حوله ملاذا ال

ألن مـــن حولـــه أخـــذوا مـــن النبـــع الـــصايف، لكننـــا نقـــول فـــالن يقـــول 
تينا بقول رسـول !!وفالن يعيد  واإلغريقي يقول، واإلجنليزي يقول، وحىت 
ههللا يكون ال م أخـذوا الـصايف مـن رسـول هللا  أمـا هـم فـإ!!! ...عقل قد 

ــع الــصايف مــن رســول هللا . مباشــرة لنب فمــن يريــد أن يكــون مــثلهم، عليــه 
  .ملسو هيلع هللا ىلص

كيـــف يتعامـــل املـــسلم مـــع زوجتـــه؟ كيـــف يتعامـــل املـــسلم مـــع بناتـــه؟ 
كيف يتعامل املسلم مع أبنائه؟ كيـف يتعامـل املـسلم مـع جريانـه؟ كـل هـذه 

 والـذي  .. على واألغلى فيها هو سيد رسـول هللالربوتوكوالت، املثل األ
ــن كــن أحــد  ال يــستطيع أن يتعامــل مــع زوجــه واحــدة تقــول كتــب الــسري أ

 يتعامــل مــع اإلحــدى عــشر؟عـشر، حــىت يــضرب املثــل األعلــى، كيـف كــان 
هــــا وعمهــــا وزوجهــــا، حــــىت أن ســــيد أ أيــــوب  ــيت مــــنهن مــــن قتــــل أ والــ

 عــن ســبب ملسو هيلع هللا ىلص طــوال الليـل، وملــا سـأله ملسو هيلع هللا ىلصاألنـصاري ظــل حيـرس رســول هللا 
ــا يهوديــة ولــيس هلــا أمــان  رســول هللا، فــدعا لــه : وقوفــه قــال لــه صــلى هللا إ

  .، من أجل هذه الوقفةعليه وسلم

 عليـه وسـلم صـلى هللاهذه الزوجة اليت حصل معها كل هـذا، عنـدما جـاء 
ليــت {: نفاســه، ويظهــر األمل، تقــول لــهيف اللحظــات األخــرية وهــو جيــود 
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قـي زوجاتـه . الذي بك يب  رسول هللا  وسـلم صـلى هللا عليـهوعنـدما تـضحك 
ا لصادقة(عالم تضحكن وتتغامزن، : فيقول هلن كيف تكـون  . ..)وهللا إ

ـــسانة أبوهـــا وعمهـــا وزوجهـــا ــرس - إن ــة العـ ـــت حديثـ ـــو– وقـــد كان  ن، يقتل
 ٣٩}!!ليــت مــا بــك يب  رســول هللا؟(: ، أن تقــول لــهملسو هيلع هللا ىلصوتــصل حمبتهــا لــه 

صـلوات  -  يف معاملـة النـساء،إنه يعلمنا الـدرس األعظـم، واملثـل األكـرم... 

  .هللا وسالمه عليه

 هــذه انبثــت -   إخــواين- خــصال رســول هللا، وأحــوال رســول هللا
لـى قـدم رسـول مـن حىت كانوا كل واحد مـنهم ع ملسو هيلع هللا ىلصيف أصحاب رسول هللا 

 أو نيب من أنبياء هللا الـسابقني، ومـن أجـل ذلـك عنـدما ،رسل هللا السابقني
أراد هللا أن يتحــدث عنــه يف القــرآن مل يــصفه كلــه مــرة واحــدة، وإمنــا أعطــى 
لكل عضو من أعضائه آية، ملاذا؟ ألن كل عضو من هـذه األعـضاء، وكـل 

ل هللا، فهــذا أمــر مظهــر مــن هــذه املظــاهر كــان قلبــه قريــب مــن قلــب رســو
ـــال هللا ـــذلك قـــ ت هللا، ولـــ ــــن آ ــــة مــ ــــنهم آيــ ــــرد مـ ـــل فــ ــــيم جــــــدا، فكـــ  ًعظـ

   :)البقرة:١٠٦(

            
عن زيد بن أسلم ": الطبقات"، وابن سعد يف "اإلصابة"أورد ابن حجر يف   ٣٩

اجتمع نساء النيب  يف مرضه الذي توىف فيه، واجتمع إليه نساؤه، :  قال
َّإين وهللا  نيب هللا لوددت أن الذي ب: فقالت صفية بنت حيي ك يب، فتغامزت ُ

، فقال  ٌَوهللا إنـها لصادقة: (زوجات النيب  ِ َ َ َ َِّ ِ َ(  
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﴿                            ﴾  

  . فيهم أحوال رسول هللاهؤالء 

صـلى هللا ة والكماالت اجلسمانية، فإن رسول هللا  الصفات احلسيحىت

يف تناسق األعضاء، ويف دقة الصنع لألعـضاء ...  الغاية ا بلغ فيهعليه وسلم
اجلــسمانية اهليكليــة، حــىت أنــه الــصورة الظاهريــة األكمليــة الــيت أوجــدها هللا 
ًيف عـــامل املثاليـــة، فمـــثال عينـــاه الظـــاهرة منتهـــى الكمـــاالت لـــصنع هللا تعـــاىل 

ت يف صــنع  وســالمهصــلوات هللاألعـني البــشرية، وفمــه الظــاهر ل  هــو غايــة الغــا
  .ألفواه البشريةلالذات اإلهلية 

 ليــست هــذه الغايــة الــيت كــان يقــف عنــدها أصــحاب رســول هللا لكــن
. ، ألن وراء تلك الكماالت كمـاالت ومجـاالت ال تظهـر إال للروحـانينيملسو هيلع هللا ىلص

لنـــافر، فالكمـــاالت الظاهريـــة كانـــت ظـــاهرة للكـــل يراهـــا الكـــافر، ويراهـــا ا
ويراها املؤمن، صحيح أن املؤمن كان يراها بعني إميانيه لكنها كانت ظاهرة 
ـــة  ـــا بغيــ ــ ـــيت يف الـــــذات احملمديـــــة فإ ـــة الــ ـــاالت الروحانيــ ـــا الكمــ ـــل، أمــ للكــ

  .الواصلني

 بغيـــيت أن تكـــون عيـــين الظـــاهرة كعـــني رســـول هللا الظاهريـــة، فليـــست
 أو أشكلها أو أبـدهلا، فهذا صنع قد انتهى منه هللا، فال أستطيع أن أغريها

لكــن أريــد أن تكــون عيــين الباطنــة كعــني رســول هللا يف النظــر إىل األكــوان، 
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ويف النظر إىل الغيوب، ويف النظر إىل العوامل اخلفية، ويف النظر إىل القلـوب 
    ...اإلنسانية، ويف النظر إىل األفئدة اإلميانية

   . ..هذا هو مطليب

إين أرى مـن ( :هـي الـيت يقـول فيهـافعني رسـول هللا الظـاهرة ليـست 
عندما كان يقف ىف الـصالة ويـرى مـن . ٤٠)خلفي كما أرى من يف األمام

أنـــت أخطـــأت يف كـــذا وصـــحته كـــذا، وأنـــت : وراءه، وبعـــد الـــصالة يقـــول
ــم ســألوه  لعــني الظــاهرة، أل أخطــأت يف كــذا وصــحته كــذا، ولــيس هــذا 

وهـذا هـو مقــصد ، )امإين أرى مـن خلفـي كمـا أرى مـن يف األمـ: (فقـال هلـم
ـــا هللا  ـــة أيــــضا يكـــرمهم  ــانيني، وهـــذه حال ــز وجـــلًالروحـ َّعــ ـــت تظهــــر َّ ، فكان

  .عليهم

ت مـن  ًفمثال سيدي أبو احلسن الـشاذيل  وأرضـاه عنـدما يقـرأ آ
يت بعد الصالة ويقول  فالن، أنت فهمـت : كتاب هللا وهو يف الصالة، 

  .. مت كذا ، وأنت  فالن فهمن اآلية كذا

            
هل : ( روى اإلمام البخارى من حديث أيب هريرة  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ٤٠

دكم إين ألراكم وراء َّترون فبليت ها هنا، فوهللا ما خيفى علي ركوعكم وال سجو
وهللا إين ألرى من خلفي منا أرى من بني : (، وعنه  عند اإلمام أمحد)ظهري
  ) يدي



  حميط الكماالت:           الفصل الرابع)٩٢(طريق احملبوبني وأذواقهم              
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  ... !! كيف هذا؟

هذا مرياث القلوب، أخذ عيىن رسول هللا، وأصبح ينظر بعـني : قالوا
قريبة الشبه من عني  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه عـف هـذه العـني عمـا حرمـه هللا، 
ــا إىل مــا كــان ينظــر بــه وإليــه رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فكــان علــى الــدرب،  ونظــر 

  .على القدم الذي ينظر به وإليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

فمنهم من كـان عينـه، ومـنهم مـن كـان لـسانه، ومـنهم مـن كـان مسعـه، 
كــل  ... ومـنهم مـن كــان يـده، ومـنهم مــن كـان رجلــه، ومـنهم مـن كــان قلبـه

  الروحانيــة، وكانــت بــهملسو هيلع هللا ىلص مــن أعــضاء رســول هللا ًواحــد مــنهم ورث عــضوا
َّعز وجلمنزلته عند هللا  َّ.  

  

َّعــــز وجــــلنــــسأل هللا  ــــا هــــذا َّ ــــدمي لن ـــال، وأن ي  أن يرجــــع لنــــا هــــذا احلـ
  .ل به عباده األبدالالوصال، وأن يرزقنا تلك األحوال، وأن جيملنا مبا مجَّ

  وصلى اله على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
  ونستغفر هللا من كل قول وعمل

  

****** ٤ ******



  احتفاء املقربني:                      الفصل اخلامس)٩٣(طريق احملبوبني وأذواقهم           
                                      مبيالد سيد املرسلني                           

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

  

  ل اخلامسالفص

  مبيالد سيد املرسلني احتفاء املقربني
  

  الصورة احملمدية  -

  

  

  

  

  



  احتفاء املقربني:                 الفصل اخلامس      )٩٤(طريق احملبوبني وأذواقهم           
                                                                 مبيالد سيد املرسلني 

 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  

  

  احتفاء املقربني مبيالد سيد املرسلني
  

خذها مبناسـبة ذكـرى مـيالد سـيد رسـول هللا  صـلى هللا ما العربة اليت 

  ؟عليه وسلم

ن يولد يف قلب كل منا صورة حية لسيد رسول هللا  صـلى هللا العربة 

، فـــإذا اشـــتاق اإلنـــسان إىل رســـول هللا وزاد هـــذا الـــشوق وقـــوي  وســـلمعليـــه
ئــه، فأضــاء يف أفــق ملسو هيلع هللا ىلصذلــك الغــرام، تنــزل رســول هللا   مــن عليائــه، ومــن كرب

  .هذا القلب صورة نورانية

ــل  ـــي كـ ـــي هـــذا اهليكـــل وهـــذا اجلـــسم، حتي ـــة حتي هـــذه الـــصورة النوراني
َّعــز ا يقــول فيــك هللا ــ وجتعلــك حيحقائقــك، وحتيــي كــل مــا فيــك مــن مــوات،

   :)األنعام:١٢٢( َّوجل
﴿                                       

                      ﴾   
َّعز وجلويقول فيه هللا    : )يس:٧٠ (َّ

﴿          ﴾  



  احتفاء املقربني:                      الفصل اخلامس)٩٥(طريق احملبوبني وأذواقهم           
                                      مبيالد سيد املرسلني                           

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

 فاحليـــاة الـــيت ، بـــدء احليـــاة اإلحـــسانية-  إخـــواين -هـــذه احليـــاة 
 امسها احلياة اإلميانية، احلمد  أحيـا هللا - واحلمد  - حنياها اآلن كلنا

ــا  احليــاة اإلميانيــة، ألننــا نطيــع هللا، ونفعــل مــا أمــر بــه هللا، وننتهــي عمــا 
  .عنه هللا

 تظهـر صـورة مـن صـوره النورانيـة يف ملسو هيلع هللا ىلصحـسانية، أنـه بدء احليـاة اإل
بعــد أن يطهــر القلــب ويــصفو مــن .  .مــىت تلمــع؟ مــىت تظهــر؟. أفــق قلبــك

األغيـــار ومـــن األعـــذار، ومـــن األحقـــاد ومـــن األحـــساد، ومـــن الغـــيظ ومـــن 
ًالـبغض، ويكـون قلبـا ال حيمـل إال كـل خـري جلميـع الكائنـات، وال ينبـع منــه 

  . حمبة جلميع املخلوقاتإال كل

يف هذا الوقت تولد الـصورة احملمديـة أو الـصورة األمحديـة، يف ذاتـك 
هذه الصورة حتيي القلب كلـه، وحتيـي اجلـسم كلـه، . ويف قلبك، ويف فؤادك

 الـذي يقـول ملسو هيلع هللا ىلصوحتيي النفس، وحتيي العقل، وحتيي الروح، بنـور رسـول هللا 
  : وأرضاهفيه اإلمام أبو العزائم 

  فنقطة نور منه حتي قلوبنا   
   وأجنماًفكيف إذا ما كنت حبرا

لــذي هــو حبـر مــن نــور رســول  فنقطـة واحــدة حتيــي القلـوب، فكيــف 
فــنحن حمتــاجون إىل نقطــة واحــدة فقــط، تتولــد يف أرض قلوبنــا، . !!؟ملسو هيلع هللا ىلصهللا 



  احتفاء املقربني:                 الفصل اخلامس      )٩٦(طريق احملبوبني وأذواقهم           
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 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

ا الصورة يف أفـق القلـب ر الـصورة احملمديـة سـتكون  وعنـدما تظهـ،وتظهر 
مــر اجلــوارح، وهــي الــيت تنهاهــا. هــي اآلمــرة الناهيــة وهــي الــيت . هــي الــيت 

تفــتح العقــل أمــام العلـــوم الرمحانيــة، وتــسد أبـــواب العقــل أمــام املعلومـــات 
وهــي الــيت تفــتح أمــام اإلنــسان جمــاالت الكمــاالت . الظلماتيــة والــشهوانية

  . أهل اجلماالت اإلهليةحىت يدخل إىل هذه الكماالت ويكون من

  الصورة احملمدية
هـــذه امسهـــا الـــصورة احملمديـــة، والـــيت حنـــن حمتـــاجون ألن تتولـــد فينـــا، 

يت هذه الصورة؟  بعد العشق واهليام والغرام يف ذات رسـول هللا ... كيف 
 عــشق ميلــك علــى اإلنــسان كــل مــشاعره وكــل أحاسيــسه، ويــسكن يف ،ملسو هيلع هللا ىلص

ينــام اإلنــسان ولــيس يف فكــره وال خــاطره وال يف فــؤاده كــل جوارحــه، حــىت 
ن  ، ويقوم مـن نومـه ولـيس يف ذهنـه وال خميلتـه وال يف أي ملسو هيلع هللا ىلصإال النيب العد

ن    .ملسو هيلع هللا ىلصحقيقة من حقائقه إال النيب العد

ميـــشي يف عـــام الـــدنيا وهـــو يتخيـــل هـــذه املالمـــح، ويستحـــضر تلـــك 
ت، وحيــاول أن يكــون صــورة صــغرية م خطــى ســيد الــساداالــصفات، ويرتســ

 حركاتـه وسـكناته، وأخالقـه ومعامالتـه، حـىت  يف ملسو هيلع هللا ىلص من ذاتـه الـشريفةًاجد
م يـــراه يف  كـــل يـــراه يف أكلـــه، وإذا شـــرب يـــراه يف شـــربه، وإذا  إذا جـــاء 

ـــراه يف قومتـــه ــون ،نومـــه، وإذا قـــام ي ـــه يف منامــــه  هـــو املـــسملسو هيلع هللا ىلص فيكــ يطر علي
  .ويقظته



  احتفاء املقربني:                      الفصل اخلامس)٩٧(طريق احملبوبني وأذواقهم           
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  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

يف هذه احلالـة تنـزل الـصورة احملمديـة، وتفـاض علـى قلـوب العاشـقني 
ــن . هــــذه الــــصورة الرمحانيــــة ــــذه الــــصور الــــيت تنــــزل يف فــــؤاده حيفــــظ مــ ُو

الوســـاوس الـــشيطانية، ومـــن النزغـــات النفـــسانية، ومـــن األهـــوء اإلبليـــسية، 
خذ الوسام الذي يقول فيه الرمحن   :و

﴿                   ﴾ )احلجر:٤٢(  

ـــم أصــــبحوا عبيــــد . عليــــه وســــلم صـــلى هللاللــــسلطان األعظــــم .  ملـــن؟ًاأل

طنًافالذين خضعوا ظاهر م ملسو هيلع هللا ىلص لسلطان رسول هللا ًا و ، وأصبحوا ويف قلـو
 أو  ..!! أن ينـزغ هلــم؟هــل يـستطيع الـشيطان ،ملسو هيلع هللا ىلصحقيقـة سـيد رسـول هللا 

    ...ال وهللا. !! ..ِّأو يسول هلم؟..  !!يوسوس هلم؟

﴿                  ﴾ )األنعام:٨٢(  
علــى الفــور هلــم األمــن، وكــذلك يظلــوا مهتــدين علــى الــدوام إن شــاء 

خـــذ األمـــن واألمـــان، وال تـــضمن احلفـــظ مـــن وســـاوس  .. هللا فأنـــت لـــن 
لـــشيطان ومهـــسات الـــنفس والـــرجس، إال بعـــد مـــيالد الـــصورة احملمديـــة يف ا

  . وأرضاهفؤادك ويف قلبك، ولديها تقول كما قال اإلمام أبو العزائم 

رة أ عبد   أراك أ  ٌفتارة أ خممور    ذاته حمقتٌ   و

  . أصبحت الصورة يف قلبه- ًا أخري-ألنه 



  احتفاء املقربني:                 الفصل اخلامس      )٩٨(طريق احملبوبني وأذواقهم           
                                                                 مبيالد سيد املرسلني 

 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  ال إذا الفرد أملى    إ  لست املغين بقويل 

    ملن بسري حتلـى   وأملي     ِّعين أغيب 

خـــواين هـــو املـــيالد الـــذي حنــن كلنـــا حمتـــاجني إليـــه، ويف هـــذا هــذا  إ
صــلى هللا ًالوقـت اجلــسم كلـه، ومملكتــك كلهـا تقــيم احتفـاال مبــيالد رسـول هللا 

ذه العظمةعليه وسلم ذه املكانة، ويليق    . يليق 

عبارة عـن النـزوع الكلـي إىل احلـضرة اإلهليـة، هذا االحتفال يكون 
لكليــة وانــسالخ البــشرية   مــن العــوامل الدنيويــة، - مــع بقائهــا -واخلــروج 

 يقــوم  ...ًا روحانيــًارجــاس الــشيطانية، ويكــون العبــد عبــدومــن األهــواء واأل
، ويقول  ، وينطق  ، ويسكن    .، ويتحرك 

 * * * * *٥* * * * *   



حلبيب :         الفصل السادس)٩٩(طريق احملبوبني وأذواقهم             حقيقة وجه 
  

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

  
  

  الفصل السادس

  حقيقة وجه احلبيب
 وديةملمح العب  
 أعباء الرسالة 

 مجال الوجه 

 إشراقة النور 

 

  

  



حلبيب :          الفصل السادس)١٠٠(طريق احملبوبني وأذواقهم           حقيقة وجه 
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  حقيقة وجه احلبيب

  :ً قائالًأنشد الشيخ  بيتا لإلمام أيب العزائم 

      أشرقت للتقريب     نور وجه حبييب 

  والذي قالـه لنـا مـوال أبـو العـزائم ،ملسو هيلع هللا ىلصنور وجه سيد رسول هللا 

ـــه وأرضـــاه ـــسبق إىل العقـــول واألذهـــان أن ــىت ال ي ــل  وجـــه حبيـــيب، حـ ، مل يقـ
  .يقصد الوجه احلسي، لكنه قال،  نور وجه حبييب

ً أيــضا لــيس هــذا الــذي فيــه العينــان واألنــف والفــم ملسو هيلع هللا ىلصووجــه احلبيــب 
 هــو املظهــر الــذي وســلم صــلى هللا عليــهرســول هللا واللــسان، بــل وجــه ســيد 

َّعز وجليظهر فيه مجاالت هللا، وكماالت هللا، وحسن صفات هللا  َّ.  

  إخواين حقائقها لظاهرة والباطنة ال نـستطيع ملسو هيلع هللا ىلصفسيد رسول هللا 
ًعــدها وال حــصرها، يكفــي أن تعلمــوا مجيعــا أن كــل كمــال يف أي عــامل مــن 

، حـــىت ملسو هيلع هللا ىلص الظـــاهرة والباطنـــة، إمنـــا هـــو مـــشكاة وقـــبس مـــن كماالتـــه العـــوامل
ــــشرات  ــــاهرة يف احلــ ـــــاالت الظــ ت، والكمـ ــــا ــ ــــاهرة يف النب ـــاالت الظــ الكمـــ
واإلضــاءة اخلافتــة أو الباهتــة أو املــشعة يف الكواكــب والنجــوم الــسيارات، 

  .ملسو هيلع هللا ىلصكل تلك اإلشرافات من وجه رسول هللا 



حلبيب :         الفصل السادس)١٠١(طريق احملبوبني وأذواقهم             حقيقة وجه 
  

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

وجـه . ، يعىن وجـه الرسـالة والنبـوةوسلم صلى هللا عليهجه رسول هللا وو
الرسالة والنبوة هو هذا الوجه الذي يواجهنا به، لكن وجه العبديـة فيواجـه 

. ًانتبهــوا معــي جيــدا، لــيس لــه وجــه واحــد، بــل لــه وجــوه كثــرية. بــه الربوبيــة
نــه عبــد،  يتغــىنًاالعليــة، عبــد ودائمــوجــه العبديــة وهــذا يقابــل بــه الــذات   

ْوهـذا مـن.  ..٤١)ًأ عبد هللا ورسوله ولن يـضيعين هللا أبـدا(: ويقول  عبـد ؟َ
  .هللا ورسوله

  ملمح العبودية

وجه العبودية  يظهر فيـه التواضـع، يظهـر فيـه املـسكنة، يظهـر فيـه 
االنكــسار، يظهــر فيــه اخلــشوع، يظهــر فيــه اخلــضوع، يظهــر فيــه اإلخبــات، 

بة   وهـذا الوجـه هـو الـذي نـستطيع أن نـدخل بـه . َّ وجـلَّعـزيظهر فيه اإل

            
ِجاء عمر بن اخلطاب { : شقيق بن سلمة قال روى مسلم عن٤١  ُ  فأتى -ُ

َرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال َّ َِّ ُ ِ ِ رسول هللا: َ ٍّألسنا على حق وهم على ! َ
ِأليس قتال يف اجلنة وقتالهم يف النار؟ قال: قال) بلى: (ٍل؟ قالط ، )بلى: (ِ
ُففيم نعطي الدنية يف ديننا، ونرجع وملا حيكم هللا بيننا وبينهم؟ فقال: قال ُ َ َّ ُ َ) : 

ِابن اخلطاب ِإين رسول هللا! َ ًولن يضيعين هللا أبدا. ُ ُ ِّ ُ(  



حلبيب :          الفصل السادس)١٠٢(طريق احملبوبني وأذواقهم           حقيقة وجه 
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

حــىت يفــيض علينــا بعــض مــا أفاضــه علــى ســيد رســول .. علــى حــضرة هللا 
  .ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

يواجهـــه . فالــذي يريـــد أن يواجـــه هللا فيواجهــه هللا، مبـــاذا يواجـــه هللا؟
ال ـــه مملـــوء  ـــة، يوجـــه وجهـــه إىل هللا وقلب نكـــسار، لعبديـــة، وبثـــوب العبدي

خلــوف مــن مجــال هللا وكمــال هللا  لرهبــوت، مملــوء  الفتقــار، مملــوء  مملــوء 
وجالل هللا، واخلوف من اجلمال أكثر من اخلوف من اجلـالل، ألن اجلمـال 
ُقد جيعل اإلنسان ينبسط، وإذا انبسط رميا يتعرض لسوء األدب فيعاقـب، 

  .ةلكن طبيعة اجلالل جتعل اإلنسان فيه خشية وفيه مسكن

ــو الــــذي نــــستطيع بــــه أن نــــدخل علــــى هللا  َّعــــز وجــــلهــــذا الوجــــه هــ َّ ،
، فيفــتح لنــا كنــوز الغفــار، ويفــتح لنــا ملسو هيلع هللا ىلصفيواجهنــا مبــا يواجــه بــه رســول هللا 

كنــوز التــواب، ويفــتح لنــا كنــوز العفــو، ويفــتح لنــا كنــوز الفتــاح، ويفــتح لنــا 
نـا كنـوز احلكـيم، ويفـتح لنـا كنوز العلـيم، ويفـتح لنـا كنـوز احلكـيم، ويفـتح ل

وهــذه هــي بعــض الكنــوز الــيت يوجــه . كنــوز األمســاء والــصفات اإلهليــة كلهــا
َّعز وجلا هللا    . عباده الصاحلني وأولياءه املقربنيَّ

  أعباء الرسالة
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  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

، الــــذي يواجهنــــا بــــه، فهــــو وجــــه الرســــالة، ملسو هيلع هللا ىلصأمــــا وجــــه رســــول هللا 
للكفـــار والعـــصاة والفجـــار، احلكمـــة، املوعظـــة التبليـــغ، التبـــشري، اإلنـــذار 

هـذا هـو . احلسنة، الكلمة الطيبـة، التفـصيل، التوضـيح، الـشرح، التـدريس
 الذي واجهنا به، وال يزال يواجهنا به رسـول هللا - وجه الرسالة  -الوجه 
  .:)الفتح:٢٩(عليه وسلم  صلى هللا

﴿                  ﴾  

، ألننــا لــيس لنــا شــأن بوجــه النبــوة، فهــذا وجــه )دمحم نــيب هللا( يقــل مل
آخر، هو وجه النبوة، وهذا يواجه به األنبياء الـسابقني والرسـل الـسابقني، 

ألقــدار، ويــواجههم  .فكــان يــواجههم بوجــه النبــوة وجــه النبــوة يــواجههم 
ــزات، ويــــواجههم  ملعجــ لفيوضــــات، ويــــواجههم  إلهلامــــات، ويــــواجههم 
ــرة،  ــــ ــــدين والكفـ ـــصاة واجلاحـــ ـــ ذالل العـ ــــوجههم  ـــ ـــصرة، وي ـــ ـــد والنـ ـــ لتأييـ
ـــاء هللا  ـــ ـــــل هللا وأنبي ـــا إال رسـ ـــ ــــيط  ـــا وال حيــ ــــياء ال يعلمهـــ شــ ــــواجههم  ــ وي

  .هذا هو وجه النبوة أما حنن فلنا وجه الرسالة. السابقني

  

  مجال الوجه
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 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

، هو اجلمال الذي ملسو هيلع هللا ىلص بوجه اجلمال، ألنه ملسو هيلع هللا ىلصأما املالئكة فيواجههم 
َّعز وجل هلمأبداه هللا  م ملقامات اجلالل، َّ ، فآمنوا به من بعد طول مشاهد

َّعز وجلوكان املالئكة قبل ظهور ذاته الشريفة يواجهون ذات هللا   جبالهلا َّ
ئها، فمنهم من هو يف كرب منذ خلقه هللا  َّعز وجلوكرب ، فلذلك مسوا َّ

م وخوفهم من هللا لكروبيني من شد َّعز وجلة كر َّ.  

َّعز وجلومنهم من هو يف رعب منذ خلقه هللا  ، ولذلك يتجهمون وال َّ
، رآه متجهم السالمعليه  إمامهم وزعيمهم مالك ملسو هيلع هللا ىلصيبتسمون، وعندما رأى 

 وهو الذي يبتسم اجلميع حىت جه، فتعجب كيف يتجهم يف حضرتهالو
 ال تؤاخذه وال :السالم عليه فقال له سيد جربيل ،ملسو هيلع هللا ىلصاجلمادات بطلعته 

  .تعنفه  رسول هللا فلو ضحك ألحد قبلك لضحك لك

م، كانوا وال  هؤالء املالئكة على اختالف أصنافهم وأشكاهلم ونعو
م حىت واجههم هللا  َّعز وجليزالون يف شدة اخلوف من ر جه حبيبه  يف وَّ

ين، وكشف له ملسو هيلع هللا ىلص  بوجهه اجلميل، وأظهر هلم مجاالته اإلهلية، وإكرامه الر
وهلم عن بعض رمحته الواسعة، فآمنوا واطمأنوا، وأبشروا وبشروا بعد أن 

  . اجلميل يف ليلة اإلسراء أو قبلها أو بعدهاملسو هيلع هللا ىلصرأوا وجه رسول هللا 

 جنة عدن، ووجه وسلم هصلى هللا عليووجه آخر يواجه به رسول هللا 
يواجه به جنة الفردوس، ووجه يواجه به جنة اخللد، كل جنة من اجلنان 

َّعز وجل بوجه يظهر فيه وعليه هللا ملسو هيلع هللا ىلصيواجهها   اجلماالت والكماالت اليت َّ



حلبيب :         الفصل السادس)١٠٥(طريق احملبوبني وأذواقهم             حقيقة وجه 
  

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

ذه اجلنة  يريد أن تكون على مثاهلا هذه اجلنان، فرياه املالئكة املكلفون 
نوال ذاته الشريفة، ويصنعون على مثال صفاته املنيفة، فينسجون على م

َّعز وجلاليت تظهر هلم يف هذا الوجه الذي يكشفه هلم هللا  َّ.  

  إشراقة النور
، فيظهــر ملسو هيلع هللا ىلصوجــوه كثــرية وكثــرية، وكلهــا مظــاهر يظهــر فيهــا املــصطفى 

نيـة، لكل قوم مبا يالئمهـم ومـا يناسـبهم مـن األحـوال العليـة، واألسـرا ر الر
 طالــب رســول  وأرضــاهفهــذا هــو اإلمــام أبــو العــزائم . واألخــالق الرمحانيــة

  :أن يشرق عليه بوجهه النوراين - وهو خياطبه - ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

  رقت للتقريبــ   أش   يب  ــ نور وجه حبي

ان ظلمـاين مثلـي، فإنــه  بــه إنـسملسو هيلع هللا ىلصالوجـه النـوراين إذا واجـه املـصطفى 
ــور مــن هللا  ــه بن َّعــز وجــليبــدل ظلمات ــه بعلــم، ويبــدل ســفهه َّ ، ويبــدل جهاالت

خــالق نبويــة وكمــاالت إهليــة، ألنــه و وجــه ُحبلــم، ويبــدل أخالقــه الفاســدة 
وهـذا هـو الوجـه الـذي أمـر بـه هللا . ملسو هيلع هللا ىلصألنوار القدسية يف وجه رسـول هللا 

   :)األحزاب:٤٣(  يصلي به على عباده الصاحلنيحبيبه ومصطفاه أن



حلبيب :          الفصل السادس)١٠٦(طريق احملبوبني وأذواقهم           حقيقة وجه 
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

﴿                        

        ﴾  

َّعز وجللقد ذكر هللا     :)البقرة:٢٥٧( وتعاىل سبحانه أنه يصلي، وقال َّ

﴿                             ﴾  

فا خيرج املؤمنني أمجعني من ظلمات الكفر، وظلمات اجلحود، 
وظلمات النكران، وظلمات الشك، إىل نور اإلميان الصحيح، وإىل نور 

لكن املؤمنني الذين يرتقون ، ليقني، وإىل نور اهلدايةالتوحيد، وإىل نور ا
وهم الذين يصلي عليهم يف مقام  - الصادقني درجات عن هؤالء املؤمنني

﴿: املواجهة            ﴾ -يف مقام املواجهة .  

ـــــسابقة ـــة ال ــ ـــا اآلي ــ  ﴿ :أم                     
           ﴾ ...م ال حيسوَ وهنا اإلخراج يف مقام الغ ن يبة، أل

ذا اإلخراج  وإن كان يظهر حاله عليهم بعد  ...وال يشعرون وال يدركون 
 ولكـــن يف هـــذه الـــصالة  ...ذلـــك يف أفعـــاهلم، ويف خـــصاهلم، ويف أحـــواهلم

ا، ويتـأهبون هلـا، ويـستعدون  األخرى يكونون يف حالة املواجهة ويشعرون 
الهلـــا أو هلــا، ويــشعرون بكــل تقــدم يـــتم علــيهم يف أحــواهلم الروحانيــة يف خ

  .بعدها
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  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

﴿                ﴾ : ـــدث ـــستطيع أن نتحـــ ـــة ال نـــ واهلويـــ
عليه أفـضل الـصالة وأمت عنها يف هذا املقام، لكن رمزها وكنزها هو املصطفى 

 بـني حـضرته وبـني مجيـع ًا برزخـسـبحانه وتعـاىل فإنه هو الذي جعلـه هللا ،السالم
ـــات ــــات واملخلوقــ ــــال. الكائنـ ــــدما قــ  ﴿ :فعنـ                

      ﴾ )َّعــز وجــلفــإن هللا ، )احلديــد:٣  ولــيس لــه آخريــة، ، لــيس لــه أوليــةَّ
َّعـــز وجـــلوبطونـــه هـــو عـــني ظهـــوره، وظهـــوره عـــني بطونـــه  ، ولكنـــه أشـــار إىل َّ

الـــذات احملمديـــة، فهـــو األول يف مقامـــات القـــرب مـــن هللا، وهـــو اآلخـــر يف 
فاعة والوصـــل مــــن هللا، وهــــو الظـــاهر للــــسابقني والالحقــــني مقامـــات الــــش

ليـستمدوا منـه أنــوار حـضرة هللا، وهــو اآلخـر يف الظهـور يف الــدنيا ألنـه هــو 
 .عليه صلوات هللا وسالمهاخلامت 

  ﴿ـــف             ﴾- مدية، يف مقام الرتبية احمل
 ﴿ -ويف مقام الرسالة النبوية              

  ﴾  .هي ظلمات األغيار، وظلمات :والظلمات هنا 
س، وظلمات الذنوب، وظلمات العيوب  األرجاس، وظلمات األد

 إىل نور اليقني، وإىل نور ملسو هيلع هللا ىلصهذه الظلمات ينقلنا منها رسول هللا  ...
ين، وإىل اإلحسان، وإىل نور الشهود والعيان، و إىل نور العلم الر

َّعز  وجلنور الكشف الروحاين، حىت نصري كما قال هللا  َّ :﴿      
           ﴾ )ونرد ،فنسمع التحية من السالم). األحزاب:٤٤ 



حلبيب :          الفصل السادس)١٠٨(طريق احملبوبني وأذواقهم           حقيقة وجه 
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

َّعز وجلالسالم على السالم   لنا من ملسو هيلع هللا ىلصبعد إخراج املصطفى  - َّ
  .ىل النورالظلمات إ

   فصالة منه وبه عليهــم   
  ًأخرجتهم فضال من الظلمات

  ني حال الصالة     قبلة العارف
   عن جهـاتًاوجه موىل منزه

             لة له إذ يصلـي   ـوهم قب
  للنجـــاة  م ـ عليه حبنان

    الة منه وبه عليهـم    ـفص
  ًأخرجتهم فضال من الظلمات

  :فيه موال أبو العزائم وهذا هو املقام الذي يقول 

  من مخر نور مجالـك     ومن رحيق وصالـك
    وهام أهل كمالــك   ًشربت صرفا فهمت  

  ًوأصبح القلب نورا    والقلب قد كان حالك



حلبيب :         الفصل السادس)١٠٩(طريق احملبوبني وأذواقهم             حقيقة وجه 
  

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

ض القلب، وأخرج ما فيه من الظلمات؟ َّر القلب، وبيَّمن الذي نو
   .ملسو هيلع هللا ىلصسيد رسول هللا 

 .، عندما يشرق علينا ينقلنا من الظلماتملسو هيلع هللا ىلصوجه رسول هللا فنور 
، هو النور الذي يصطفيه احلبيب وسلم صلى هللا عليهونور وجه رسول هللا 

  ليشرق يف قلب كل قريب يف زمانه وعصره وأوانه، 

ًهذا النور يشرق على القلوب أوال بنور العلم اإلهلي، فينقلهم من 
فبعد أن كانوا .  إىل العلم الوهيب، مث ينقلهم إىل النور اإلهليالعلم الكسيب

ينظرون بعيون الرؤوس، ينظرون بعيون األسرار، فريون بعد ذلك ما ال 
  .عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

   سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا على

****** ***٦** ******



  قراءة رسول هللا :          الفصل السابع)١١٠(اقهم                طريق احملبوبني وأذو
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  

  الفصل السابع
  

  ملسو هيلع هللا ىلص ل هللاقراءة رسو
  

 حلبيب  ملسو هيلع هللا ىلص لقاء جربيل املشوق 

 ماذا يقرأ؟ 

 اخلطبة الثانية 



  قراءة رسول هللا :              الفصل السابع)١١١(طريق احملبوبني وأذواقهم           
  

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

  ٤٢ملسو هيلع هللا ىلص قراءة رسول هللا

الــذي أنعــم علــى الوجــود خبــري والــد وخــري .. احلمــد  رب العــاملني 
 ميـع العبـاد والرمحـة املهـداة والنعمـة املـسداة جل، نيب اهلدى والرشاد،مولود

  . من بدء البدء إىل يوم امليعاد..

 ًا، كان وال شـيء معـه كنـزوأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
 ، فخلــق مــن نــوره نــور حبيبــه ومــصطفاهً،ا مــصو وســرً خمــزوًا ونــورًمكنــو

   .ليعرف به اخللق مجال هللا وجالل هللا وكمال هللا

 ومـصطفاه ، خريتـه مـن بريتـه،ُه ورسـول هللاُ عبـدًاوأشهد أن سـيد دمحم
 ملـا أظهـر مـن ، النيب األمي الذي أعجز بعلمه كل متعلم،من أنبياءه ورسله

ه عــالم ، ومــا نطــق بــه مــن العلــم املوهــوب،الغيـوب ه إ  الــذي وهبــه لــه وآ
َّعز وجلالغيوب  َّ.  

رك على سـيد دمحم الـصراط املـستقيم بـني احلـق ِّ وسلِّاللهم صل م و
يـدينا مجيعـاصدق، واآللق، والدليل لكل مسلم ومسلمة على الـواخل ً خـذ 

            
طوخ اخليل حمافظة املنيا يوم  كانت هذه اخلطبة مبسجد الشيخ علي بقرية  ٤٢

  م١٥/٦/٢٠٠١ هـ املوافق ١٤٢٢ ربيع األول ٢٣اجلمعة 



  قراءة رسول هللا :          الفصل السابع)١١٢(اقهم                طريق احملبوبني وأذو
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

لرفــق، والرافــع لــواء ســعادتنا أمجعــني يــوم الــدين، وال يتخلــى  عنــد املــوت 
   .عنا حىت يدخلنا بيده جنات النعيم

 وكـــل مـــن ، وصـــحابته املبـــاركني،صـــلى هللا عليـــه وعلـــى آلـــه الطيبـــني
ديه ودخل قلبه حب   آمـني .. وعلينا معهم أمجعـني، الدينه إىل يومُّاهتدى 

  ...   رب العاملني، آمني..

   .. .أما بعد      

  : فيا إخواين و أحبايب مجاعة املؤمنني

َّعـز وجـلَّمن هللا   مـن ثنـاء هللا ومدحـه ًا علينـا قبـل الـصالة فـسمعنا شـيئَّ
نــشراح،  ومدحــه يف ســورة اإل، مدحــه يف ســورة األحــزاب؛حلبيبــه ومــصطفاه

هللا حلبيب هللا ومصطفاه ال يبلغ مداه العلماء وال املفـسرون، إال مبـا ومدح 
م هللا  َّعز وجليتفضل به على قلو    . من علمه املكنون، ومن غيبه املضنونَّ

ــا قارئنــا  ت الــيت خــتم  وأريــد أن أقــف مــع نفــسي وإخــواين عنــد اآل
ت نزلــت علــى حبيــب القلــوب ــه، وهــي أول آ إىل قــرب األول  وامل،تالوت

  .ملسو هيلع هللا ىلص حضرة عالم الغيوب

، ، يتحنـث ، خيتلي بنفسه مـع ربـه يف غـار حـراءملسو هيلع هللا ىلصكان   ويتعبـد 
لكليــة علـــى حــضرة هللا، حاشـــا أن نــسمع إىل مــن يقـــول أنــه كـــان  ويقبــل 

 ، ألن هللا خلقه من الطهـر ومـن النقـاء والـصفاء!!يطهر قلبه ويصفي نفسه



  قراءة رسول هللا :              الفصل السابع)١١٣(طريق احملبوبني وأذواقهم           
  

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

 إىل ًاومل تعرف األغيار وال الـسوى طريقـ ،ًاجلفاء سبيال إىل نفسه يعرف مفل
َّعـز وجـلمـع هللا و و ..  من البـدء إىل النهايـة  ..قلبه  وقـد قـال فيـه  ..َّ
   :)التوبة:١٠٨( َّعز شأنهريب 

﴿                ﴾   

ــن أنفـــسكم يعـــين ــزكم ر،ًاكـــم قلبـــال أغ:مـ  ،ًا وأرقـــاكم نفـــس،ًاوحـــ وأعـ
َّعز وجل  ًا وقالبًاوأطهركم قلب َّ.  

 ألن هللا ،ّ الـــويفُ اجلميـــل،ّ البهـــيُّ النقـــيُّ التقـــي،ّفهـــو الطـــاهر الـــصفي
ائـــه وكمالــهَّ وصــو،خلقــه مـــن نـــوره  ، وإمنـــا كـــان يتعبـــد ،ره علـــى مجالـــه و

ــل علـــى هللاُ وي،ويـــضرع  ـــة،قبـ شـــارات قلبي وحيـــات  وتل، ألن هللا أعلمـــه 
ـــة، ورمـــوز نورانيـــة،إهليـــة ــه قـــد آن األوان حلـــضرته ليتلقـــى العطي ويقـــوم  ، أنـ

نيةًالرسالة تشريف  فكان يتعرض هلذا الفضل يف كل عـام ، من احلضرة الر
  . يف شهر رمضان

   !! ...َِومل شهر رمضان؟

ـــش ـــرآنَّألن هللا أعلمــــه وبـ ـــزل القـ ـــهر تنـ ــه شـ ــ ـــطفا،ره أن ه ئ وشــــهر اصـ
ك ليخــربه بفــضل الواحــد َلــَ وتكرميــه بنــزول امل،اإلنــسانللرســالة جلميــع بــين 

ن  َّعز وجلالد َّ.  
  



  قراءة رسول هللا :          الفصل السابع)١١٤(اقهم                طريق احملبوبني وأذو
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

حلبيب   ملسو هيلع هللا ىلص لقاء جربيل املشوق 

َّعـــز وجـــلفلمـــا أراد هللا   وأن يـــصطفيه هلـــذا ، أن يبلغـــه مراتـــب الكمـــالَّ
 وأن يفـتح لـه كـل كنـوز الفـضل وخيـصه بكـل اجلمـال، ،العطاء وهذا النوال

َأهلــه يف  َّ  وهـــو للقـــاء ،ليلـــة نـــزول القـــرآن، فنـــزل عليـــه أمـــني الـــوحي جربيـــلَ
ظة منذ خلقـه  وللنظر يف وجهه ظمآن، وقد انتظر هذه اللح،حضرته هلفان

 عـن احلـب الـذي يف قلبـه ًا، وتعبـريا إليـه إليـه وتلهفـًاالرمحن، فاحتضنه شـوق
 وكمـا قـال لكـل كـائن يف ملـك - ألن هللا قال للمالئكة كمـا قـال لنـا ،إليه

  : )األنبياء:١٠٧( هللا أو ملكوته

﴿              ﴾  
ـــ  نــــصيب مــــن رمحتــــه، افاملالئكــــة هلــــا نــــصيب مــــن رمحتــــه، واجلنــــة هلـ

والسماوات هلـا نـصيب مـن رمحتـه، وكـل مـن يف األرض أو حتـت األرض أو 
 كـائن يف يف طباق األرض أو على ظهـر األرض لـه نـصيب مـن رمحتـه، وكـل

ملــك هللا وملكوتــه ال بــد لــه مــن نــصيب مــن رمحتــه، صــلوات ريب وســالمه 
كـــرام هللا، نلنـــا واحلمـــد   ختـــصاص هللا، و عليـــه، وإن كنـــا بفـــضل هللا و

فـنحن أصـحاب ..  ملسو هيلع هللا ىلصأعظم نصيب من رمحة هللا من حبيب هللا ومصطفاه 
مســى، مــن رمحــة رســول هللا النــصيب األعلــى، واملقــام األجلــى والدرجــة األ

  .ملسو هيلع هللا ىلص



  قراءة رسول هللا :              الفصل السابع)١١٥(طريق احملبوبني وأذواقهم           
  

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

ـــال ـــه وق ـــل شـــوقا إلي ــرأ(: ًفاحتـــضنه األمـــني جربي ـــا أ ( : قـــال،)اقـ م
َّعــز  مــن نفــسي، وإمنــا أمــوري كلهــا بــريب ًا أ ال أفعــل شــيئ: يعــين،)بقــارئ

 وإذا كنــتم معــشر  .. مــن تلقــاء نفــسيًا وال كبــريًا صـغريًا، فــال أفعــل أمــرَّوجـل
   :)مرمي:٦٤( وناملالئكة تقول

﴿                                       
      ﴾  

لكــم بــسيد خلــق هللا ال ..  !!؟ وخــري مــن خلقــه هللا واجتبــاه!!؟فمــا 
مـر صـريح مـن هللا ، وال خطرة لـه وال سـكنة لـه،حركة له وال وجهة له  إال 

َّز وجلع   : )النجم:٥، ٤( َّ

﴿                      ﴾  

 (و       :( ــض اجلهــــالء ــول بعـ ــو هللا ولـــيس مثلمــــا يقـ  هـ
، وهــل التلميـــذ ملسو هيلع هللا ىلصجربيــل، ألن جربيــل تلميــذ نبيــل حلــضرة الــسيد اجلليــل 

ِّيـعلـم مدر َ ُ ُسـه؟ لكـن َُِ فـال يتلقـى إال مــن هللا . مــن الـذي يعلـم رســول هللا؟ هللاَ
   :)النجم:٣ ( وفقطذاوليس ه

﴿             ﴾  



  قراءة رسول هللا :          الفصل السابع)١١٦(اقهم                طريق احملبوبني وأذو
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

ي ، ومــا يفعــل عــن اهلــوى-  ولكــن،يس النطــق فقــطلــ  ومــا يتحــرك 
ي عـــضو مـــن أعـــضائه الظـــاهرة أو الباطنـــة عـــن  جارحـــة مـــن جوارحـــه وال 

  :)األنعام:١٦٢(  له ربه وإمنا أمره كله قال فيه،اهلوى

﴿                             ﴾  

 حــــىت أكلــــه  وشــــربه  ،صــــالته  وعباداتــــه  وحياتــــه كلهــــا 
 حــىت كـل أمــوره الظــاهرة ، ومداعبتــه ألزواجـه وأوالده وأحبابــه ،ونومـه 

ا حلاج مر هللا ،ة يف نفسهواليت قد نظن أ َّعز وجـل إمنا هي  و مـا : ( قال.َّ
   :، فقال له)أ بقارئ

﴿            ﴾ )العلق:١(  
  ماذا يقرأ؟

ماذا يقرأ؟ وما الـذي كـان مـع جربيـل ليقـرأه؟ هـل كـان معـه كتـاب أو 
يقـــول  لكــن هــذا كـــان إذن ممــن ، مل يكـــن معــه شـــيء،ســطر أو صــفحة؟ ال

تــــىب املــــصطفى ن يقــــرأ مــــن علــــم هللا ،للــــشيء كــــن فيكــــون للحبيــــب ا  
 إىل ، مـا كـان ومـا هـو كـائن ومـا ســيكون، ومـن غيـب هللا املـضنون،املكنـون

َّعـز  بتعلـيم مـن الواحـد القهـار ،أن يدخل أهـل اجلنـة اجلنـة وأهـل النـار النـار

  . َّوجل
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  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

اءة إهليــة يف  لكــن هــذه قــر، قــراءة احلبيــب ليــست كقــراءة بعــضناًإذا
نية والعلوم اإلهلامية واأللواح الغيبية   . قرأ فيها كل شيء،األسرار الر

 عنـــدما كـــان قـــاب صـــلوات ريب وســـالمه عليـــه عـــن هـــذه احلقيقـــة َّوقـــد عـــرب
 وألــني ،فنــزل علــى لــساين قطــرة أحلــى مــن العــسل(: قوســني أو أدىن فقــال

 حــىت وجــدت  ووضــع اجلبــار يــده علــى ظهــري، وأبــرد مــن الــثلج،مــن الزبــد
ملـه يف صــدري  علــم : وأعطـاين ثالثــة علـوم،مـين علــم كـل شــيءَّ فعل،بـرد أ

  .) وعلم أمرين بكتمه،ين فيهَّ وعلم خري،أمرين بتبليغه

ــل مــــسلم ،فأمــــا الــــذي أمــــره بتبليغــــه فعلــــم الــــشريعة املطهــــرة  ألن كــ
  ومـا، ومـا حيبـه هللا ومـا ال يرضـاه هللا،ومسلمة البد أن يعلم احلالل واحلرام

 فالبـد أن يعلـم ،به ينال اجلنة وما به ينال اللوم والعقاب من هللا يوم الدين
  . لشريعة جلميع املسلمنيا

 طهــر ن ألنــه خــصوصية ملــ،ه فيــه فعلــم احلكمــةَّوأمــا العلــم الــذي خــري
 ، وغـــري طالـــب جلنـــة هللا فقـــط،ً وكـــان طالبـــا لرضـــاء هللا، وزكـــى نفـــسه،قلبــه

وطالب هللا البد له من علم احلكمـة مـع  ،فطالب اجلنة يكفيه علم الشريعة
   :)البقرة:٢٦٩( علم الشريعة

﴿                              
        ﴾  



  قراءة رسول هللا :          الفصل السابع)١١٨(اقهم                طريق احملبوبني وأذو
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

ال (: هـــم وأمـــرهم بتبليـــغ احلكمـــةَّهـــم وورثَفَّلَ، ملـــن خملسو هيلع هللا ىلصولـــذلك قـــال 
عـــــن أهلهـــــا فتظلمـــــوهم وال تؤتوهـــــا غـــــري أهلهـــــا متنعـــــوا احلكمـــــة 

ـــدواء يف موضـــع ، ٤٣فتظلموهـــا ـــضع ال ـــب الرفيـــق ي ـــوا كالطبي وكون
   .٤٤)الداء

ـــذرات  ـــه إال شــ ـــشف منــ ـــه ومل يكــ ــره هللا بكتمــ ــــذي أمـــ ــــم الـ ــــا العلـ أمـ
 وعلمتنا ما سيدور يـوم جيمـع ،وومضات وضحت لنا الطريق إىل يوم الدين

ــا هللا  ، فعلــم األقــدار،هللا األولــني واآلخــرين وعلــم الغيــوب الــيت اخــتص 
  ):النساء:١١٣(  وقال له فيها،ه احلبيب احملبوبَّنبي

 ﴿                           
   ﴾  

ــواب)اقــرأ( ،هــذه قــراءة رســول هللا  وعلــى ، مــا هــو مكتــوب علــى أب
ــول،قـــصور اجلنــــان ـــسمعه يقــ ب اجلنــــة وجـــدت( : ولـــذلك كنــــا ن  علــــى 

            
إن الذين :  قوله تعاىل(األمثال البن سالم وتفسري الطربي لقوله نعاىل  ٤٣ 

يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك 
حفظت  : ( أيب  هريرة البخاري عن ، وأخرج )يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون

عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعاءين ، فأما أحدمها فبثثته، وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا 
  )البلعوم

  . الباب الثالث– كتاب العلم –اإلحياء من كالم  عيسى عليه السالم   ٤٤



  قراءة رسول هللا :              الفصل السابع)١١٩(طريق احملبوبني وأذواقهم           
  

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

...  ٤٥) قلبــه مثقــال ذرة مــن كــربيفال يــدخل اجلنــة مــن كــان : ًمكتــو
ب اجلنــة  (:ويقــول مــرة أخــرى ممــا قــرأه علــى أبــواب اجلنــة وجــدت علــى 

 فقلــت  ،مكتــو احلــسنة بعــشر أمثاهلــا والقــرض بثمــاين عــشرة حــسنة
  كانــت الــصدقة بعــشر وكــان القــرض بثمــاين عــشرة؟َِ مل،أخــي  جربيــل

 ولكـن القـرض ، ألن الصدقة قد تقـع يف يـد الفقـري ويف يـد الغـين:قال
 علــى أجــر ًولــذا جعــل هللا أجــره مــضاعفا.  ..٤٦)ال يطلبــه إال ذو احلاجــة

  . الصدقة

 لـوائح البـوار يف أهـل النـار، ويقـرأ مـا يف يف ويقرأ مـا ،يقرأ ما يف اجلنة
ــل مــــا ســــيكون إىل يــــو،النفــــوس م البعــــث  ويقــــرأ مــــا يف الــــصدور، ويقــــرأ كــ
 فمـا مـن شــيء حـدث لنـا أو حـدث بيننــا أو سـيحدث ملـن بعــد ،والنـشور

جلــى بيــان َّــ ووض،إال وأنبــأ عنــه َّعــز وجــل مــن حــضرة الــرمحن ًتعليمــا... حه  َّ 
ن التائـب مـ(: ملسو هيلع هللا ىلص وقـال ٤٧.)إمنا أ رمحـة مهـداة(: ملسو هيلع هللا ىلصقال ...  ملسو هيلع هللا ىلص ٍّخلري نيب

إلجابة ٤٨.)الذنب كمن ال ذنب له   .ادعوا هللا وأنتم موقنون 

  :اخلطبة الثانية

            
  .د رواه مسلم وأمحد والرتمذي عن عبد هللا بن مسعو ٤٥ 

  ابن ماجة عن أنس  ٤٦
  . رواه البيهقي يف سننه والطرباين وابن ماجة عن ابن مسعود ٤٧
  . رواه الدارمي يف سننه عن أيب صاحل ٤٨



  قراءة رسول هللا :          الفصل السابع)١٢٠(اقهم                طريق احملبوبني وأذو
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 العلي الكبري الذي اختار لنا خري نـذير وخـري ،احلمد  رب العاملني
 بيـده الفـضل وبيـده ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه ... بشري

ــيء قــــدير ــهد أن ســــيد دمحم  . ..اخلــــري وهــــو علــــى كــــل شــ  هللا ُ عبــــدًاوأشــ
  . لعاملني فجعله نبينا وجعلنا أمتهه الذي اختصنا هللا به بني اُورسول

رك علـى سـيد دمحم وأكرمنـا مجيعـا حبـسن اتبــاع  ِّصـل ماللهـ وسـلم و
 حـىت جنتمـع سـو علـى حـوض ، والعمل الدائم املستمر على سنته،شريعته
نكـون معـه أمجعـني  ونشرب منه شربة هنيئة ال نظمأ بعـدها أبـدا، و،حضرته

   .يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم

 واجعــل  ، علــى حبيبــك خــري اخللــق كلهــمً أبــداً وســلم دائمــاِّوصــل
 حـىت نكـون معـه ، منـه إلينـاً واصـال، ال ينقطـعً دائمـاًربنا صالتنا عليه مـددا

لتكرمي  كرمي،يف جنة النعيم   . وحنظى معه 

  .ة املؤمننيعباد هللا مجاع

َّعز وجلاعلموا علم اليقني أن هللا   أكرمنا وعظمنا وجبلنا حينمـا جعلنـا َّ
مـــن أمـــة الرمحـــة املهـــداة ونـــسبنا إىل حبيبـــه ومـــصطفاه، وهـــذا شـــرف طلبـــه 

رب!!أنبياء هللا ورسـل هللا يت : (  فكـان يقـول سـيد موسـى  النـيب الـذي 
فيقـول هللا ).  وبينـهمن بعدي خـري خلقـك دمحم وددت لـو أنـك مجعـت بيـين

ــول.  إنــــك تقــــدمت واســــتأخر،  موســــى:تعــــاىل ــن :فيقــ   رب اجعلــــين مــ
َّعــز وجــل فوعــده هللا ،)أمتــه  فأوقفــه للحبيــب يــوم قــاب ، أن يكــون مــن أمتــهَّ



  قراءة رسول هللا :              الفصل السابع)١٢١(طريق احملبوبني وأذواقهم           
  

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

ــون منجـــدا ـــشريعته، حلـــضرتهًقوســـني أو أدىن ليكـ ـــه ً ورحيمـــا، ومعـــززا ل مت  
  . صلوات ريب وسالمه عليهليحظى بشفاعته 

يت مـن بعـدي امسـه ( :عيسى كـان يقـول حلواريـهوسيد  النـيب الـذي 
  .)أمحد أمتىن أن أمحل حذاءه

ـــدنيا واآلخـــرة حبـــب حبيبـــك ومـــصطفاك  وامـــأل ،اللهـــم أكرمنـــا يف ال
واكـشف عنـا كـل  ، واجعل أفئـدتنا هائمـة يف مقـام وده وقربـه،جوارحنا حببه

ظــى يف الــدنيا  واجعلنــا ممــن حي، بغــري نقــابً متأللئــاًاحجــاب حــىت نــراه ظــاهر
رتـــه  حنـــن -  وحيظـــى يف الـــدنيا واآلخـــرة برمحتـــه، ويف اآلخـــرة بـــشفاعته،بز

  .وأوالد وبناتنا ونساء وإخواننا املسلمني أمجعني
ــــدينا ــــا ولوالـ ـــر لنـ ــــم اغفــ ـــسلمات،اللهـ ــــسلمني واملــ ـــؤمنني ، وللمـ  واملــ

ــات  إنــك مسيــع قريــب جميــب الــدعاء  ، األحيــاء مــنهم واألمــوات،واملؤمن
  .عاملنيرب ال

 اكــشف عنــا وعــن ، وبــسره عنــدك املــصون،اللهــم جبــاه نبيــك املــأمون
ء وبــالء،املــسلمني أمجعــني كــل ضــراء  ، واكــشف عنــا وعــنهم كــل عنــاء وو

 وأنــزل لنـــا ، ويـــسر لنــا اخلــري العــام،واشــفنا أمجعــني مــن األمــراض األســقام
يف  حـىت نـشكرك ،الربكة يف الزروع والضروع واألقـوات واألوالد واألجـسام

  . غفور  شكور.. كل وقت وآن 
 ، بربكــة النــيب األمــني،اللهــم أصــلح حكامنــا وحكــام املــسلمني أمجعــني

  . رب العاملني... ووفقهم للعمل بكتابك وسنة حبيبك 



  قراءة رسول هللا :          الفصل السابع)١٢٢(اقهم                طريق احملبوبني وأذو
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 وأيــدهم ، وقـوهم بقوتـك،اللهـم انـصر إخواننـا املــسلمني يف فلـسطني
 ،مـن عنـدك وأنـزل علـى اليهـود سـاحقة ماحقـة ،بنصرك يف كل وقت وحني

  .ال تبقي وال تذر عليهم أمجعني
 ، وخذهم أخـذ عزيـز مقتـدر،اللهم أرحنا وأرح العامل كله من شرورهم

  .وفرحنا أمجعني بتطهري بيت املقدس وحترير أرض فلسطني

ــــاد هللا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ﴿ :عبـ                           
                                      

          ﴾.  

  .اذكروا هللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصالة



  ِّبشرى النيب ألمته:           الفصل الثامن)١٢٣(طريق احملبوبني وأذواقهم           

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

  

  الفصل الثامن
  

لفضل ألمته   بشرى النيب 

  لفضلمع  املة هللا للمؤمنني 

  شهادة  النيب ألمته 

  

  

  



  متهِّبشرى النيب أل:           الفصل الثامن)١٢٤(طريق احملبوبني وأذواقهم           
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

لفضل ألمته   ٤٩بشرى النيب 

 رب العاملني، مالك يوم الدين، وملك يـوم الـدنيا وملـك احلمد 
ئــــه وأمســــاء ــوي يف عظمــــوت ذاتــــه، املنــــزه يف كرب ــني واآلخــــرين، القــ ه ِاألولــ

  .وصفاته، العلي يف استواءه على مجيع نعوت كلماته أو واسطة جهاته
 ، كثــري الغفــران، عظــيم العفــو،واســع املغفــرة ،ســبحانه.. ســبحانه 

 وال حياســبنا علــى ذلــك عنــد تنــزل اخلــري يف ،والعــصيانيــساحمنا علــى اللهــو 
كــل وقــت وآن، فإننــا نعــصاه فيمهلنــا، وخنــالف أمــره فريزقنــا، وإذا غفلنــا 

ديناهً عنه حينا جابتنـامن الدهر مث رجعنا إليه و  فـسبحانه مـن  ... أسـرع 
  . ورحيم بنا معشر املؤمنني أمجعنيٍ ورءوف، لطيفٍ جواد، كرميٍإله

 حيــب العفــو ٌ كــرميٌ إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، عفــووأشــهد أن ال
وليائــه املــسلمني، وينــصب هلــم يف  للطــف  ــاده املــؤمنني، ويــسعى  عــن عب
ــدان فــضله وعفــوه،  ــزان جــوده وكرمــه، ويف اآلخــرة يــوقفهم يف مي الــدنيا مي

   .) عبادي استغفروين أغفر لكم(: ويقول لنا أمجعني

            
ملسجد الكبري مبدينة بورفؤاد حمافظة بورسعيد يوم اجلمعة  ٤٩  كانت هذه اخلطبة 
 مبناسبة االحتفال بذكرى ٣/٨/٢٠٠١ هـ املوافق ١٤٢٢ من مجادى األوىل ١٣

  .الشيخ دمحم على سالمة 



  ِّبشرى النيب ألمته:           الفصل الثامن)١٢٥(طريق احملبوبني وأذواقهم           

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

ـــ!! عظــــيمٍّ مــــن ربًفعجبــــا ـــا أن  يطلـ ـــصرين أمثالنـ ب مــــن عبيــــده املقـ
لعفــو والغفــران، ويقــول لنــا أمجعــني يف صــريح  يــستغفروه ليتفــضل علــيهم 

   :)البقرة:٢٢٢( القرآن وبنص كلمات حضرة الرمحن

﴿                    ﴾  

انــت التوبــة  ك)حيــب التــائبني( ألنــه لــو قــال ،)!!حيــب التــائبني( يقــل مل
﴿ :َّعز شأنهملرة واحدة وال مساح بعدها، أما قوله         ﴾  ..  حيب

بـــوا واســـتغفروا ـــصيغة املبالغـــة أي الـــذين كلمـــا أذنبـــوا  ـــوابني ب  وكلمـــا ،الت
دمـني  أخطأوا رجعوا إليه واعتذروا، وكلما أحسوا بوقع الذنب رجعوا إليه 

َّعز وجللرحيم ئبني فيغفر هلم وهو الغفور ا َّ.  
 ، إمام األتقياء ونيب الـسعداء،ُه هللا ورسولُ عبدًوأشهد أن سيد دمحما

كرامنا به يوم اجلزاء   .والذي أكرمنا هللا به يف الدنيا، ووعد 

رك علــى ســيد دمحمِّ وســلِّاللهــم صــل ــا خــري اجلــزاء،م و  ، واجــزه عن
العـرض واللقـاء، وامجعنـا أمجعـني  لنـا يـوم ً لنا يف الدنيا وشـفيعاًواجعله إماما
ــا ،علــى حوضــه ــا اهلنــاء، وننــال   واســقنا بيمينــه الــشريفة شــربة يــدوم لنــا 

 ، ونكــون مــن أهــل املقــام العــايل يف اجلنــة الفيحــاء،اهلــدى والفــتح والــضياء
  .حنن وإخواننا املسلمني أمجعني

  ..... أما بعد 



  متهِّبشرى النيب أل:           الفصل الثامن)١٢٦(طريق احملبوبني وأذواقهم           
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  ... فيا عباد هللا مجاعة املؤمنني

بــل الــصالة إىل بــشرى عظيمــة ســاقها إلينــا هللا، يف اســتمعت معكــم ق
خري كالم أنزله هللا إىل خلق هللا، هذه البـشرى عنـدما اسـتمعت إليهـا اليـوم 

َّعز وجلوأفاض هللا  َّ علي قطرة من معانيها يف قلم القدرة اإلهليـة، ويف أسـرار َّ
نية، فرحت فرحة عمت مـين كـل األرجـاء، فأحببـت  أن العناية اللوحية الر

   .أشرك إخواين معي يف هذه الفرحة

ــــلإن هللا  ــــز وجــ َّعــ ــــنيَّ ــــشر أمجعــ ـــرين، يبــ ــــني واآلخـــ ـــسلمني األولــ  ، واملـــ
صـلى هللا  والالحقـني مـن أتبـاع إمـام النبيـني واملرسـلني ،والسابقني واملعاصرين

  :غريه َّعز شأنه وتبارك امسه وال إله، وذلك يف قوله عليه وسلم

﴿                             
                            

      ﴾ )األحزاب:٤٧، ٤٥(  

ن هلـــم  ،  ألعمـــاهلمًوهللا مل يقـــل جـــزاء -ُأمـــره هللا أن يبـــشر املـــؤمنني 
ــوا مًوال ث مً وال عفـــوا، لــصاحلا  علــى أعمـــاهلم ً كرميــاً وال أجـــرا، عــن ذنــو

م، ألن هذا أمر فرغ هللا منه، وأمر انتهى هللا منه وقال فيه   َّجـل شـانهوطاعا
   :)الرمحن:٦٠(

﴿                ﴾  



  ِّبشرى النيب ألمته:           الفصل الثامن)١٢٧(طريق احملبوبني وأذواقهم           

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

 فــوق مــا يطمــع ً عظيمــاًار إال أجــًهــل جيــزي الــرمحن ملــن عمــل صــاحلا
ريــه،فيـه ملـه يف خالقـه و  ،ّ ألنـه الكـرمي الـذي كرمـه ال حيــد!!؟ ويزيـد عمـا 

َّعــز وجــلوالعظــيم الــذي نعيمــه  جــر مقــدر وبثــواب .ّ ال يعــدَّ  إن الــذي جيــزي 
 أو صاحب امليزانية احملدودة واليت هلـا ،مقدر هو صاحب اخلزائن اليت تنفد

   ،آماد وأوقات غري ممدودة

 وال منتهـى لعطائـه ،ّ وعطـاؤه ال يعـد،ّلكـن الكـرمي الـذي كرمـه ال حيـد
إلحــسان إحــسا، بــل إىل أمــد األمــد،يف الــدنيا نــه جيــزي   وأمــا ً، وعــد 

ن يكــشف عنــا كــل غمــة  ،الــسوء واملعاصــي فقــد وعــد أهــل هــذه األمــة 
فـضله ورمحتـه ألننا األمة املرحومـة الـيت يعاملهـا ب - َّعز شأنهقال لنا يف كتابه 

  .وال يعامل أهلها بعدله وقدرته

لفضل   معاملة هللا للمؤمنني 
 وأكثـر صـاحلات ،فلو عاملنا بعدله وقدرتـه علـى أرجـى عمـل عملنـاه

ـا أمـً،قدمناها  هللكنا مجيعا م ميـزان ا ألن أعمالنا ال نستطيع أن نصمد 
ــزان الـــصدق،اإلخـــالص ـــام ميـ ــرم اإلهلـــي، أو أم ـــزان الكـ ـــو ، أو أمـــام مي  فل

ا إليــه مــن أعمالنــا مــا نحاســبنا علــى نعمــة واحــدة قــدمها إلينــا بكــل مــا قــدم
َّعــز وجــلينــا بنعمــة واحــدة مــن نعــم هللا َّوف  ، ولكنــه مشلنــا بعطفــه، علينــا أو لنــاَّ

كلمــا  فقــال فينــا معــشر املــسلمني الــذين كلمــا ،ووعــد مبزيــد جــوده وكرمــه



  متهِّبشرى النيب أل:           الفصل الثامن)١٢٨(طريق احملبوبني وأذواقهم           
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

بــوا وحفظــوا أنفــسهم مــن املعاصــي والكبــ ائر الــيت ال يرجــو هللا مــن أذنبــوا 
  :عز شأنه وعد فقال ،املؤمنني أن يقرتبوا منها

﴿                            
                          

    ﴾ )افاألحق:١٦(  

 وأن ، وأن يعفــو عــن ذنوبنــا وهفواتنــا،وعــد أن يتجــاوز عــن ســيئاتنا
ـــا  ـــشع صـــــالتنا وركوعنــ ـــا صـــــاحل أعمالنـــــا وأفـــــضل طاعاتنـــــا وأخــ ـــل عنــ يتقبــ

 ال خيلــف امليعــاد، خيلــف َّعــز شــأنه وهــذا وعــد مــن هللا وهــو  ..وســجود 
الوعيــد ولكنــه ال خيلــف امليعــاد، فــإذا توعــد وهــدد قــد يتجــاوز عــن وعيــده 

ميتنع عن تنفيذ قهـره بعبيـده، ألنـه رب غفـور رحـيم كـرمي، ولكنـه إذا وعـد و
َّعـز وجـل ألنـه ً ولـو صـغرياًنفذ وال خيلف وعدا  وسـجل ، وعـد بـذلك املـؤمننيَّ
 وأمـر املكافـأة ضـمنه خـري ، وأمر الوفـاء، فأمر اجلزاء.ذلك يف كتابه الكرمي

َّعز وجلاألكرمني وأجود األجودين   به هللا وضـمنه لنـا يف وأمر العفو وعد. َّ
ــه زاد اليــــوم ببـــشرى مـــن هللا أمــــر حبيبـــه ومــــصطفاه أن ،كتـــاب هللا  ولكنـ

ا فقال له عز شأنه   : )األحزاب:٤٧( َّيبشر 

﴿                        ﴾  



  ِّبشرى النيب ألمته:           الفصل الثامن)١٢٩(طريق احملبوبني وأذواقهم           

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

ًليس أجرا وال ثوا  ال بعمـل ،نـاً وإمنا فضال يتفـضل بـه املتفـضل علي،ً
 ولكنهـا عنايـة مـن هللا هلـذه األمـة الـيت اختارهـا ، وال بـصاحل قـدمناه،عملناه

  .ملسو هيلع هللا ىلصأمة حلبيبه ومصطفاه 

ومن مجلة هذا الفـضل الكبـري أنـه أشـهد علـى األمـم الـسابقة الكـرام 
 ، وأشهد علـيهم منـا العلمـاء العـاملني،الكاتبني واألرض واألنبياء واملرسلني

  .عليه وسلم صلى هللاهد على اجلميع سيد األولني واآلخرين وأش

  شهادة النيب ألمته
  لنــاً فجعلـه شـاهدا،أمـا حنـن معـشر املــؤمنني الـذين آمنـوا خبـري النبيــني

  : )األحزاب:٤٧(

﴿                   ﴾  

، مــــا صــــفة هــــذا ملسو هيلع هللا ىلصرســــول هللا .  .مــــن الــــذي يــــشهد لنــــا أو علينــــا؟
ــــشاهد؟ ـــه؟. ال ــــد ربـ ـــه عن ــــا حقيقتـ ــــشروا . وم ـــني افرحــــوا وأب ـــا أمجعـ ــــال لنـ ق
  : )التوبة:١٢٨( واستبشروا

﴿                          

                    ﴾  



  متهِّبشرى النيب أل:           الفصل الثامن)١٣٠(طريق احملبوبني وأذواقهم           
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

ت حتتاج إ  حـىت تبـني مـا ًىل كـل أقـالم األرض وحبارهـا مـداداهذه اآل
ت لنا لـسيد الـسادات  فجعـل هـذا الرسـول مـن أنفـسنا . ملسو هيلع هللا ىلصفيها من بشر

 مل ، فــإن املالئكــة مــن جــنس آخــر غــري جنــسنا،ومل جيعلــه مــن جــنس آخــر
كلــون وال يــشربون وال يتزوجــون وال ينــامون،يركــب هللا فيــه شــهوة  ، وال 

 ومـرت ، مثلنـاًا وقد كـان بـشرعليه وسلم صلى هللا ولكنه ،نا ال يعذرونفرمبا ل
َّعـز  فإنه يعتذر لنا ويقدم لنا العذر يف كـل أحوالنـا حلـضرة ربنـا ،عليه أهوالنا

  .َّوجل

﴿                       ﴾، ــــري راض ــــ  غــ
 أمارة تطلـب منـا خمالفـة أمـر ًا، فإن لنا نفوسمبا وجد فيه من عنت ومشقة

 فقـدم ، وتوقعنا فيما ال يرضي عنا حضرة هللا، وتستبيح لنا معاصي هللا،هللا
 ولـذلك قـال ،لنا هذا العذر عن هللا حىت يطلب العفو لنا أمجعني يوم لقيـاه

   :)النساء:٦٤ (َّعز شأنهلنا هللا 

﴿                ﴾   

   يفعلوا؟ماذا 

﴿                              

         ﴾  



  ِّبشرى النيب ألمته:           الفصل الثامن)١٣١(طريق احملبوبني وأذواقهم           

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

ذا القدر خوفا  وأكمـل الـدرس عقـب الـصالة ، من اإلطالةًوأكتفي 
التائب حبيب الرمحن والتائب من الذنب كمـن ( :ملسو هيلع هللا ىلص قال .ملن عنده وقت

   .)ب لهال ذن

إلجابةاادعو   . هللا وأنتم موقنون 

  :اخلطبة الثانية

 وفضلنا على كثري مـن خلقـه يف أرضـه ،احلمد  ألذي أوال بنعمائه
 ، ومجــل قلوبنــا بنــور تقــواه واإلميــان بــه وجعلنــا يف الــدنيا مــن أوليائــه،ومسائــه

َعــز وجــلونــسأله   حــىت ،ه ويقــيم جوارحنــا يف طاعتــ،أن حيفــظ لنــا نــور اإلميــان َّ
لصاحلني   .يتوفا مسلمني ويلحقنا 

 حيـــب ، تــوابٌّ بــرٌ إلـــه،وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحـــده ال شــريك لــه
 ، ويعده بغفران ذنبـه يف الـدنيا،العبد السريع إىل حضرته يف الرجوع واملآب

إلحتاف واإلنعام والسرور يف يوم احلساب   .وأن يلقاه 

 الــذي وعــده ،ه النــيب األوابُورســول هللا ُ عبــدًاوأشــهد أن ســيد دمحم
ن يلــيب لــه كــل دعــاء  وأن ال خيزيــه وأمتــه يــوم ، وأن ال خييــب لــه رجــاء،هللا 

  : )التحرمي:٨(  فقال هلم ولنا أمجعني،العرض واجلزاء

﴿                        ﴾  

رك علــــى ســــيد دمحمِّاللهــــم صــــل ــلم و  ، إمــــام الرســــل واألنبيــــاء وســ
   . يوم العرض واجلزاءًا به مجيعيتمحنل لواء احلمد الذي وحام



  متهِّبشرى النيب أل:           الفصل الثامن)١٣٢(طريق احملبوبني وأذواقهم           
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

بـع ، وصـحابته األتقيـاء،ى هللا عليه وعلى آلـه األمنـاءَّصل  وكـل مـن 
  )أما بعد (.هديه إىل يوم اجلزاء

   .فيا عباد هللا مجاعة املؤمنني

َّعز جلأمر هللا  ن حبيبنـا أن يبـشر  أن نعرف البشائر اليت طلـب مـَّ
ــرم هللا،ـــا لنفـــرح بفـــضل هللا ـــد عطـــاء هللا، ونفـــرح بكـ ـــذي ، ونفـــرح مبزي  ال

  : )يونس:٥٨(  وقال لنا أمجعني،خصنا به دون مجيع خلقه

﴿                               

        ﴾  

  .تك يف الدنيا ويوم احلساباللهم فرحنا بفضلك ورمح

 مـا علمنـا ، وجتاوز عن مجيع ذنوبنا وسيئاتنا، عندك مقامناِاللهم أعل
ــــدينا ــــا ولوالـ ــــا وزوجاتنـ ــــم ألوالد وبناتنـ ـــر اللهـ ــــم، واغفــ ـــا ومـــــا مل نعلـ  ،منهــ

 ، األحيــاء مــنهم واألمــوات، واملــؤمنني واملؤمنــات،وللمــسلمني واملــسلمات
  . العاملنيَّ  رب،إنك مسيع قريب جميب الدعوات

ــك، تفــــضل علينــــا بعفــــوك ورضــــوانكاللهــــم  ، بعــــد صــــفحك وغفرانــ
م،فاجعــل لنـــا مكـــان كـــل ذنـــب حــسنة   واجعلنـــا مـــن الـــذين تقـــول يف شـــأ

   :)الفرقان:٧٠(

﴿                    ﴾  



  ِّبشرى النيب ألمته:           الفصل الثامن)١٣٣(طريق احملبوبني وأذواقهم           

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

ــق حق ــل هالكــــا،ا وارزقنــــا اتباعــــهــــاللهــــم أر احلــ ً زاهقــــا وً وأر الباطــ
  .وارزقنا اجتنابه

 وفعـل النوافـل ، واسـتباق اخلـريات، حبب إلينـا عمـل الطاعـاتمالله
  .  أرحم الرامحني،والصاحلات

 وازرع ، والغـش واحلقـد مـن نفـوس املـسلمني أمجعـنيَّاللهم انزع الغـل
م أمجعني م املودة واحملبة ألنفسهم وإلخوا   .يف قلو

 ،سلمني أمجعـــني ملـــا حتبـــه وترضـــاهاللهــم وفـــق والة أمـــور وحكـــام املــ
م شرعك م الدنيا ودينك وكتابك ،وأقم    .هللا ..  وأصلح 

ـــافرين لكــ ــــافرين  ــك الكـ ــــم أهلـــ ــــاملني يف ،اللهـ ـــود والظـ ـــع اليهــ  وأوقــ
  . وأخرج املسلمني وإخواننا يف فلسطني من بينهم ساملني غامنني،الظاملني

ـــةً واكـــسنا مجيعـــا ،كَّاللهـــم أنـــزل علينـــا خـــريك وبـــر  ،لـــصحة والعافي
  .  خري الرازقنيً طيباً مباركاًواجعل لنا من عندك رزقا

ــــوا هللا ـــ ـــ ـــ ـــاد هللا اتقــــ ـــ ـــ ـــ ــــ  ﴿ :عب                    
                              

                 ﴾  )نحلنحلالال::٩٠٩٠((  

   .وأقم الصالة

  **********٨********  



  :                 الفصل التاسع)١٣٤(طريق احملبوبني وأذواقهم                
 لى األمة احملمدية                                                               فضل هللا ع

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  

  

  الفصل التاسع

  فضل هللا على األمة احملمدية
  

  رسول هللا عن هفوات أمتهإغضاء 

 طريق املغفرة 

 شهادة املؤمنني لبعضهم 



  :                 الفصل التاسع)١٣٥(طريق احملبوبني وأذواقهم                
                                                                 فضل هللا على األمة احملمدية

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

  ٥٠فضل هللا على األمة احملمدية

َّعــز وجــلمــن فــضل هللا  َّعــز ر هللا  علــى هــذه األمــة احملمديــة، والــذي أمــَّ

ِّ ألنه هـو الـذي يبـشر عـن - ملسو هيلع هللا ىلص أن نعرفه، وال نعرفه إال من رسول هللا َّوجل

ًعـــز وجـــل◌ أن نعـــرف أن هللا -هللا  َّ لفــــضل، والفـــضل هـــو الــــذي َّ ـــصنا   اخت
ــة ملــاذا؟ نــسميه اهلديــة، فــاألجر يكــون مقابــل عمــل أ ــه، لكــن اهلدي  عملت

 هديـة فإنـه ال يكـرم ابـين فلو أعطى رجل ابين. َّ يفٌ أو تكرمي أليب، يلًتكرميا
  . ولكنه يكرمين أ يف عطائه البينلذاته، 

َّعز وجلربنا  ، ولـيس مـن أجـل ملسو هيلع هللا ىلصة َّـ يكرم هذه األمة بربكة كاشف الغمَّ
َ رب مل ج: ، فيقـول لـهملسو هيلع هللا ىلصأننا نستحق العطاء، ولكن ألننا حنـن أمتـه  َِ َعلت ِّ ْـ َ

 حــىت يطلعــوا علــى مــساوئ األمــم وال يطلــع علــى :أمــيت آخــر األمــم؟ قــال
 أمــة ًا؛ حنــن عرفنــا كــل مــا عملتــه األمــم الــسابقة مجيعــ.مـساوئهم أحــد غــريي

 ومـن الـذي ،آدم وقابيل وهابيـل، أمـة نـوح، أمـة لـوط، كـل هـؤالء عرفنـاهم
ـــاه؟ ــرف مـــا عملن ــز وجـــلال أحـــد يعـــرف إال هللا . يعـ َّعـ ــى حـــىت يطل(، َّ عـــوا علـ

            
 من مجادى ١٣ درس بعد صالة اجلمعة يف املسجد الكبري ببورفؤاد يوم اجلمعة  ٥٠

  ٣/٨/٢٠٠١ هـ املوافق ١٤٢٢األوىل 



  :                 الفصل التاسع)١٣٦(طريق احملبوبني وأذواقهم                
 لى األمة احملمدية                                                               فضل هللا ع

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

مساوئ األمم وال يطلع على مساوئهم أحد غريي، وحىت ال يطول مكـثهم 
  . يكون القرب هلم حملة أو أقل) ..يف القبور

إذا دخـل العبـد املـؤمن القـرب (: ، يف حديثـه الطويـلملسو هيلع هللا ىلصولذلك قال 
 -  السالم عليك  فـالن: يقول لهًفأول ما يدخل يرسل له هللا رفيقا

ــاب،الرجــل شــديد بيــاض الــوجوهــذا  ــه رائحــة ،ه شــديد بيــاض الثي  ل
 ومـن الـذي ..مـن أنـت؟ :  وعنـدما يلقـي عليـه الـسالم يقـول لـه،طيبة

وأ ،  أ عملــك الــصاحل  ..!أو مــا تعــرفين؟: فيقــول.  .َّأرســلك إيل؟
  .٥١)معك هنا إىل يوم القيامة

ــؤال القـــرب ــة سـ الئكـــة  هـــؤالء امل ..مث يرســـل هللا لـــه املالئكـــة، مالئكـ
نيــة ــسألوننا حنــن بطريقــة  ــسابقني بطريقــة وي ــسألون الــسابقني . يــسألون ال ي

  لكـن حنـن يـسألوننا بطريقـة فيهـا تـشريف،بطريقة فيها تعنيـف وفيهـا تـوبيخ
، فقــد حــضر رجــال حيتــضر مــن عليــه وســلم صــلى هللا لوصــية النــيب احلنيــف ..

ــؤمن:إخوانــــه فقــــال لــــه ــه فإنــــه مــ ــق بــ ــك املــــوت ارفــ  ه مطــــاع وأمــــر-   ملــ
   :)النساء:٦٤(

            
  .. رواه أمحد وأبو داود وابن خزمية واحلاكم والبيهقي عن الرباء  ٥١



  :                 الفصل التاسع)١٣٧(طريق احملبوبني وأذواقهم                
                                                                 فضل هللا على األمة احملمدية

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

﴿                      ﴾  

كـــل شـــيء يف الـــسماوات أو يف  (:ملسو هيلع هللا ىلصقـــال ، الكـــل البـــد أن يطيعـــهف
هـؤالء فقـط هـم . ٥٢)األرض يشهد أين رسـول هللا إال عـصاة اجلـن واإلنـس

لنبوة والرسـالة  ،أرفـق بـه فإنـه مـؤمن(:  فقـال لـه. ..الذين ال يشهدون يل 
 كـل :أي. ٥٣) فـإين بكـل مـؤمن شـفوق ورءوف، أبـشر،  رسـول هللا:فقال

 فيقولــون مـاذا بعــد ،مـا يـسألوه بعــد...  !!مـؤمن يكـون علــى هـذه الـشاكلة
َْمن كـالعروس يف : فريبتـون علـى كتفـه ويقولـون لـه(: ذلك  رسول هللا؟ قـال

َليلــة عرســها، ال يوقظهــا إال أحــ َ ًإذا يقــوم يــوم القيامــة  . ..)َّب أهلهــا إليهــاَّ
لنــسبة هلــذه األمــة: يعــين ..مثــل مــن ينــام يف ليلــة الدخلــة .  حلظــات، هــذا 

ـــورًإذا ـــا يف القبــ ــــول مكثنــ ـــان ، ال يطـ ـــــساعات واألزمــ ــــذه ال ــــا هـ ـــر علينـ  ومتــ
ـــل ـــني أو أقـ ـــة عـ ــات كطرفـ ـــىت يــــوم القيامــــة...  !!واألوقــ   مــــا مقــــداره؟ !!حـ

  ):املعارج:٤(

﴿                      ﴾  

            
  والدارمي عن جابر  رواه أمحد ٥٢
  .ْعن احلارث بن اخلزرج عن أبيهالطرباين   ٥٣



  :                 الفصل التاسع)١٣٨(طريق احملبوبني وأذواقهم                
 لى األمة احملمدية                                                               فضل هللا ع

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 وحنـن  رسـول هللا مـاذا نفعـل يف ،طوله مثل طول مخـسني ألـف سـنة
ــذا األمــر: هـذه اخلمــسني ألــف ســنة؟ قـال  خــذوا - أنــتم لــيس لكــم شـأن 

ت العظيمـة ميـر يـوم القيامـة  (:!!! والفـضل الكبـري،لكم من هـذه البـشر
مثـــل الـــذي يـــصلي ركعتـــني . ٥٤)كعتـــني خفيفتـــنيعلـــى املـــؤمنني كـــصالة ر
ت هللا والفـــضل الكبـــري ،خفيفتـــني، ال يطيـــل فيهمـــا  ملـــاذا؟ ألن هـــذه بـــشر

  . ملسو هيلع هللا ىلصالذي وعد به هللا على لسان حبيبه ومصطفاه 

 هـــل ينفـــع واحـــد نعمـــل لـــه قـــضية ؟مـــن الـــذي يـــشهد لنـــا  إخـــواين
لكــن هللا كــسر .. ال . مــن عائلتــه؟يـشهد لــه ابنــه أو أبــوه أو أخــوه أو أحـد 

ـــدة ـــذه القاعـ ـــم ال ،هـ ــــسابقة فقــــط، هـ ـــى األمــــم ال ـــذه القاعــــدة علـ  قــــال هـ
ن الــذين ويــشهدون علــى بعــضهم الــذي يــشهد عليهــا إمــا األنبيــاء واملرســل

ــلوا فــــيهم ــن العلمــــاء العــــاملني واألوليــــاء ،أرســ ــن أمتنــــا مــ ـــا العــــدول مــ  وإمـ
 قـال  ..لكـن حنـن. ملسو هيلع هللا ىلصخـرين  وفوق كل هؤالء سيد األولني واآل،والصاحلني

  .ملسو هيلع هللا ىلصلنا الذي يشهد عليكم رسول هللا 

            
يف صحيحه، وغريمها، من  وابن حبان يف املسند، أمحد روى اإلمام ٥٤ 

ِّأيب سعيد اخلدري  حديث ِ ْ ُْ ٍَ ِ َ َقال ِ َقيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :َ ََّ ََّ َُ ِ َِْ َ ُ َ ِ ِ ِ ًيـوما : َ َْ
َكان  َمقداره مخسني أْلف سنة، ما أطول هذا اْليـوم؟َ ْ َ َ ََ َ َْ َ ََ ٍَ َِ َُ َ ْ ُ َ ْ ُفـقال رسول هللا صلى هللا ! ِ ََّ ِ ُ َُ َ َ َ

َعليه وسلم َّ َ َ ِ َْ َّوالذي نـفسي بيده، إنه ليخفف على اْلمؤمن، حىت يكون أخف : (َ َ ََ َ ُ َْ ََّ َِ ِ ْ َُ ََ َ ُ َّ ُ ََُِّ ِ ِ ِ ِِ َّ
ِعليه من صالة مكتوبة يصلي ٍّ َْ ُ َ ٍَ ُِ َ َ ْ ِ َْ َها يف الدنـياَ ْ ُّ ِ َ(. 



  :                 الفصل التاسع)١٣٩(طريق احملبوبني وأذواقهم                
                                                                 فضل هللا على األمة احملمدية

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

  إغضاء رسول هللا عن هفوات أمته
 ًكــان أشــد حيــاء(: ، كمــا وصــف وكمــا قيــل يف حقــهملسو هيلع هللا ىلصورســول هللا 

 مــن البكــر خلــف الــستار، بلــغ بــه : أي ...٥٥)مــن العــذراء يف خــدرها
 عنــدما يــتكلم .إىل درجــة أنــه كــان ال يثبــت بــصره يف بــصر أحــد قــطاحليــاء 

فــسيد رســول هللا مــن شــدة .. شــخص مــع آخــر ينظــرون يف أعــني بعــض 
هــل يطلــع علــى أحــد وهــو يفعــل . حيــاءه كــان ال يثبــت بــصره يف عــني أحــد

 ، وال ينظــر إىل هــذه العيــوب،يتغاضــى عــن هــذه الــذنوب.  ..ال. الــذنب؟
  .ملسو هيلع هللا ىلصرب إىل حضرة عالم الغيوب ألنه حبيب وحمبوب ومق

 ليـشهد ال بـد أن .٥٦)َّتعرض علـى أعمـالكم كـل ليلـة(: فعندما يقول
ت ويغـــض .  .يــرى أعمالنــا فمــاذا يــرى؟ يــرى الــصاحلات والنوافــل والقــر

ــسيئات ــاء ،طرفــه عــن املعاصــي والــذنوب وال  وعنــدما .ملسو هيلع هللا ىلص ألن ســيمته احلي
َّعــز وجــلهللا يكــون مثلمــا أعطــاه هللا يــشهد لنــا عنــد  ﴿ :  وأمــرهَّ         

              ﴾. ،ـــه هنـــــاك ــق هنـــــا يـــــذهب إليــ  والـــــذي مل يلحـــ
  .والذي مل يلحق هناك يذهب إليه يف املوقف العظيم

            
   . رواه البخاري ومسلم وأمحد وابن ماجة عن أيب سعيد ٥٥
  . رواه ابن سعد عن بكر بن عبد هللا ٥٦



  :                 الفصل التاسع)١٤٠(طريق احملبوبني وأذواقهم                
 لى األمة احملمدية                                                               فضل هللا ع

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 والـذي مل ...فالذي ينهض إليـه هنـا  هنـاه . يعين ال بد يذهب إليه
والــــذي مل يــــنهض هنــــاك يــــذهب لــــه يف ... يــــذهب لــــه هنــــاك يـــنهض هنــــا 

ــــيم ـــف العظــ ﴿ .. املوقـــ              ﴾،،  ــب أن ـــ ـــــد للطلـ والبـ
شــرية رســول هللا ﴿ :يكــون عليــه               ﴾ ،مــاذا جيــدوا؟! 

﴿              ﴾ )النساء:٦٤(.   

ــل ذلــــك جيــــد املغفــــرةأي الــــذي يف ــول .عــ أ مــــين  : أمــــا الــــذي يقــ
ــــه ــــول ل ـــرة نق ـــة :مباشـ ــــو لبابـ ــول، ســــيد أب ـــحيح املنقــ ــر إىل صـ ـــال ننظــ  تعـ

 قريظـة رســول هللا يف غـزوة األحــزاب، وحتــالفوا ، ملــا خـان بنــواألنـصاري 
 وخــانوا الرســول يف ،مــع األعــداء؛ مــع قــريش ومــن معهــم مــن قبائــل العــرب

:  مجــع أصــحابه، وقــال هلــم- ، وكــانوا عاهــدوه أن يقفــوا معــههــذه الغــزوة
مــــن كــــان يــــؤمن  واليــــوم اآلخــــر فــــال يــــصلني العــــصر إال يف بــــين (

   .٥٧)قريظة

أ :  ألن مــنهم مــن فــسرها وقــال،وعرفنــا أن األمــر هنــا علــى الــسعة
أذهـــب إىل : أصـــلي العـــصر هنـــا وأذهـــب إىل بـــين قريظـــة، ومـــنهم مـــن قـــال

            
  . رضي هللا عنهما رواه البخاري ومسلم وغريمها عن ابن عمر ٥٧



  :                 الفصل التاسع)١٤١(طريق احملبوبني وأذواقهم                
                                                                 فضل هللا على األمة احملمدية

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

: لى العــصر، واختلفــوا مــع بعــضهم وذهبــوا إليــه فقــال هلــم مث أصــًهنــاك أوال
 طاملـا األمـر علـى الـسعة، ومل. ون؟ملاذا ختتلفـ.  .هذا صحيح وهذا صحيح

 حـىت يعرفنـا ، وأقر هـؤالء وأقـر هـؤالء!!؟ فلماذا حتددوه ..يكن فيه حتديد
 وإذا ، فال جيب لرجل أن يفسر دين هللا علـى هـواه،أن دين هللا حبره واسع

ـــيس معـــه كـــان م ـــه، أمـــا إذا كـــان ل عـــه تـــصريح مـــن حـــضرة هللا يطلعنـــا علي
بــشرط  - وإن أصــاب فلــه أجــران ،تــصريح فمــن اجتهــد فأخطــأ فلــه أجــر

   .االجتهاد مع نص

: فقـالوا لـه -قبـل إسـالمه  -فاليهود كان صـديقهم سـيد أبـو لبابـة 
شي ســر مــا رأيــك ؟ مــا نيــة رســول هللا؟ فخــاف أن يــتكلم ألنــه لــو تكلــم يفــ

صــبعه علــى رقبتــهل هللا ورســو  يعــين ســوف ،هــذه خيانــة عظمــى، فأشــار 
صـــبعه شـــعر أنـــه خـــان رســـول هللا، وقـــال أ  ــرد أن أشـــار  يـــذحبكم، ومبجـ

ــود ،خنـــت رســـول هللا ـــط نفـــسه يف عمـ  فـــذهب إىل مـــسجد رســـول هللا ورب
  . وجلس يتوب إىل هللا ويرجع إىل هللا

وا له حدث كذا وكذا قال. وعندما سأل عنه رسول هللا أين أبو لبابة؟
ــه هللا َْ ملَِومل(: ملسو هيلع هللا ىلص فقــــال ،وربــــط نفــــسه يف املــــسجد ت إيل فأســــتغفر لــ  َّعــــزَّ 



  :                 الفصل التاسع)١٤٢(طريق احملبوبني وأذواقهم                
 لى األمة احملمدية                                                               فضل هللا ع

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

، مـا الـذي جعلـه يفعـل ذلـك األمـر، فهـذا أمـر صـريح ٥٨) فيغفر له هللاَّوجل
َّعـز وجــلأعطـاه لـه هللا  طـه  رســول : فقــالوا لـه، أن يـستغفر لنـاَّ  هـل نفــك ر

ذن فيه هللا ،ال: قال. هللا؟ َّعز وجل طاملا اختار هذا الطريق حىت  َّ.  

  طريق املغفرة
 الــذي هــو مــن ملسو هيلع هللا ىلصفــالطريق املختــصر للمغفــرة هــو طريــق رســول هللا 

ب بـه عليـه الـرب املعبـود ْمـن أول مـن وقـع يف اخلطيئـة . أخطأ يف الوجود  َ
ب عليه هللا؟. .ونزل من اجلنة، عليه السالمآدم .  إخواين؟ سـيد   كيف 

عمــر يــروي عــن رســول هللا احلــديث الــصحيح الــذي رواه اإلمــام احلــاكم يف 
ــو داود   املــستدرك ورواه اإلمــام ابــن خزميــة واإلمــام الرتمــذي واإلمــام أب

  : قال أمجعني

رب: آدم يف اخلطيئــة قــالعملــا وقــ(  حبــق دمحم إال غفــرت يل، فقــال ، 
ـــت دمحما، آدم :هللا تعــــاىل يت بعــــد؟ً  كيــــف عرفـ ـــا  ـــا ،رب: قــــال.  وملـ  مـ

 أشـهد أن ال إلـه -نظرت إىل شيء يف اجلنـة إال وجـدت امسـه جبـوار امسـك 

            
٥٨    



  :                 الفصل التاسع)١٤٣(طريق احملبوبني وأذواقهم                
                                                                 فضل هللا على األمة احملمدية

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

 فعلمـت أنـه أعـز اخللـق -إال هللا جبوارها وأشهد أن سـيد دمحما رسـول هللا 
  .) سألتين حبقه فقد غفرت لك، وإذ صدقت  آدم: قال.عندك

وهــذا النمــوذج الــذي اعتمــده حــضرة .. وأول توبــة فهــذا أول ذنــب 
َّعـــز وجـــلالتـــواب  الـــذي لـــه طلـــب عنـــد هللا ويريـــد أن :  قـــالملسو هيلع هللا ىلصواحلبيـــب . َّ

يقضي هذا الطلب يف احلال يضع كارت علـى الطلـب ليـستجيب هللا علـى 
حلمـــد(: الفـــور ـــدأوا  ـــصالة علـــي،إذا دعـــومت هللا فاب ل ـــوا   واذكـــروا ،َّ مث ثن

لـصالة علـي -ج الطلب ذ هذا منو - جاتكمحا  فـإن هللا يقبـل ،َّواختمـوا 
قال يف هذا املعىن سـيدي . ) وهو أكرم من أن يدع ما بينهما،َّالصالة علي

  :مصطفى البكري 

ب هللا أي امرئ  ه من غريك ال يدخل  وأنت      أ

ر  هــل أحــد يــدخل احلــضرة مــن غــري مــدي،أنــت الــذي معــك الطريــق
َّعــز وجــل مــع التعظــيم والتنزيــه لــذي اجلــالل واإلكــرام !!املكتــب لكنــه هــو ، َّ

يت إليـــك أنـــت : وقـــال لـــه،الــذي أعطـــاه التفـــويض  الـــذي يريـــد أن يتـــوب 
 ألنـه جــاء مـن البــاب الــصحيح ،والـذي تؤشــر علـى طلبــه قبلتـه وغفــرت لــه

  .ملسو هيلع هللا ىلص رسول امللك الوهاب سيد دمحم ؛حلضرة التواب

  



  :                 الفصل التاسع)١٤٤(طريق احملبوبني وأذواقهم                
 لى األمة احملمدية                                                               فضل هللا ع

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  شهادة املؤمنني لبعضهم
 ومـن كرمـه ،وهو شاهد كـرمي، وسلم صلى هللا عليهفعرفنا أنه شاهد علينا 

 مـاذا ، قال انتهـزوا هـذه الفرصـة وهـذا املنـصب الـذي أعطـاه يلملسو هيلع هللا ىلصوجوده 
 وهللا يقبــل ،أ أفوضــكم أن تــشهدوا لبعــضكم: قــال. نعمــل  رســول هللا؟
   !!تشهدون له يقبله هللا والذي ،شهادتكم لبعضكم

ً كـان رجـال مؤمنـا: مع أصحابه ومرت جنـازة فقـالواًافقد كان جالس ً، 
نيـة فقـالوا،وجبت: ملسو هيلع هللا ىلصفقال  : ملسو هيلع هللا ىلص، فقـال ً طاحلـاً كـان رجـال: ومرت جنازة 
األول شـهدمت لـه (:  مـا الـذي وجـب  رسـول هللا؟ قـال:فسألوه. وجبت

لفـسق فوجبـت ،جبت له اجلنةلصالح فو  واآلخـر شـهدمت عليـه 
 هـذا احلـديث يف البخـاري ... ٥٩)له النار، أنتم شـهداء هللا يف األرض

  .ومسلم

اعطنـا املقيـاس : اشـهدوا لـبعض، فقـالوا لـه: وماذا نفعـل؟ قـال: قالوا
إذا رأيـــتم الرجـــل يعتـــاد املـــسجد (: الـــذي نـــشهد بـــه علـــى بعـــضنا، قـــال

            
  . رواه البخاري ومسلم وأمحد والنسائي عن أنس  ٥٩



  :                 الفصل التاسع)١٤٥(طريق احملبوبني وأذواقهم                
                                                                 فضل هللا على األمة احملمدية

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

إلميــان لــصالح(: ويف روايــة. )فاشــهدوا لــه  قولــوا كــان . )فاشــهدوا لــه 
 ويقولـون مل !! يف الدينًا عصر هذا مجاعة ال يعرفون شيئووجد يف. ًاصاحل

ــه مل!!هــــذه الــــشهادة؟ ــــا نــــص ال تــــشهدوا لــــبعض ألنــ  مــــع أن !! .. يــــرد 
 يعـــين مواظـــب علـــى اجلمعـــة - إذا رأيـــتم الرجـــل يعتـــاد: (احلـــديث صـــحيح

إلميان -واجلماعات يف املسجد     .٦٠)فاشهدوا له 

ؤ األميون كانوا فطنني  فعندما كـانوا يـصلون علـى رجـل ميـت !!وآ
ـم . ًاكـان صـاحل: فيقولـون. ا تـشهدوا لـه؟صالة اجلنازة، كانوا يقولون مـ أل

ن هـذه الـشهادة تنفعــه عــن . ملـاذا؟. أمـا حنـن فنقــول ال تـشهدوا. يعلمـون 
اس ومل يعيننـا خمـربين علـى بعـضنا،  وأعطـا األسـ،النيب هو الذي قال ذلك

وال جتســسوا وال ( ، أو اطلعــوا علــى العــورات،وال قــال انظــروا إىل امللفــات
بـــل طاملـــا تـــراه يـــذهب إىل املـــسجد . ً)حتســـسوا وال يغتـــب بعـــضكم بعـــضا

 وإذا شـهد  ..ً كـان تقيـاً، صـاحلاً كان مؤمنا: تقول،وحيافظ على فرض هللا
مــن شــهد لــه أربعــون مــن أمــيت ( :ملسو هيلع هللا ىلصل قــا !!مــاذا تفعــل هــذه الــشهادة؟

جلــرائم واجلــنح والكبــائرًرمبــا كــان ملفــه مملــوء... . ٦١)وجبــت لــه اجلنــة  ، 

            
  .والدارامي وابن خزميه وابن حبان عن أيب سعيدرواه الرتمذي   ٦٠

َوعن أبي األسود قال ٦١  َ ِ َ ْ َ ِقدمت المدينة، فجلست إلى عمر بن : َ َ َ ُ َ َ َِ ُ ِ ُ ِْ َ َ َ ْ َ

ِالخطاب َّ َ فمرت بهم جنازة، فأثني َعلى صاحبها خيرا، فقال عمر ،ُ ًَ َُ َ َْ َ ُ ََ ِ ِِ َ َِ ٌَ ْ َ ْ ِ ْ َّ :



  :                 الفصل التاسع)١٤٦(طريق احملبوبني وأذواقهم                
 لى األمة احملمدية                                                               فضل هللا ع

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 كيــف شــهدمت : إذا كــان يــوم القيامــة يــسأل هللا املــؤمنني فيقــول.وكــذا وكــذا
رب الذي قلت لنا:فيقولون. لعبدي؟    :.)يوسف:٨١(  أنت 

﴿                                  ﴾   

لــنص الــذي قالــه حــضرة النــيب َّعــز  فيقــول رب العــزة ، حنــن شــهد 

 أدخلــوا ،قبلــت شــهادة عبــادي يف عبــدى وجتــاوزت عــن علمــى فيــه(: َّوجــل
   . ..٦٢)عبدي اجلنة

 حنـن الـذين نـشهد لـه مـن أجـل أن يـدخل ،فيدخل اجلنة بشهادتنا له
ـــا ليـــست شـــهادة رســـول هللا فقـــط ..ةاجلنـــ  ولكـــن ، يعـــين وصـــل األمـــر أ

مر رسول هللا وتفويضه الذي أعطاه لـه هللا  ،شهادتنا لبعضنا تدخلنا اجلنة 
  :)الضحى:٥ (فكيف عندما تقرأ التفويض العظيم الذي قال له فيه

                         
َوجبت، ثم مر بأخرى، فأثني  ِ َْ ُ َ ُْ َّ ُ َّ ُ ْ َ َُعلى صاحبها خيرا، فقال عمرَ ًَ ُ َ َ َ َ ِ ِ َ َّوجبت، ثم : َ ُ ْ َ َ َ

ُمر بالثالثة، فأثني َعلى صاحبها شرا، فقال عمر َ ُ ََ َ ُ َ َّ َُ ِ َ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ُوجبت، قال أبو : َّ َ َ َ ْ َ َ َ
ِاألسود ْ ُفقلت: َ ْ ُ َوما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: َ َ َ ِ َُ َ َ َْ َ ُّقلت كما قال النبي : ََ َّ َ َ ُ ُ

ُأيما م: ملسو هيلع هللا ىلص َ ُّ َسلم شهَد له أربعة بخير أدخله  الجنةَ ٌَّ ُ َّ ٍُ َُ َ َْ َ ٍَ ِ ِ َ ِ َ، فقلناْ ُ ٌوثالثة؟ : َ َ َ
َقال ٌوثالثة: َ َ ِ، ثم لم نسأله َعن الواحدِواثنان: ِواثنان؟ قال: ، فقلناَ ِ ُ ْ َ ْ َ َّ رواه . ُ

  .البخاري
   عامر بن ربيعة عن نذري يف الرتغيب والرتهيبامل ٦٢ 



  :                 الفصل التاسع)١٤٧(طريق احملبوبني وأذواقهم                
                                                                 فضل هللا على األمة احملمدية

  
  من الكتب املطبوعة)٢٥(  الكتاب              فوزى دمحم أبو زيد    / فضيلة الشيخ

﴿               ﴾  
طاء هنا القرآن أو تعاليم عأن ال فنظن ،مل يقل لقد أعطاك هللا

 لكنه سوف يعطيه يف املستقبل إىل ، ألن هذه أعطاها له من قبل،الدين
﴿: يوم القيامة         ﴾ .إىل أن ترضى. إىل مىت؟. . 

﴿، ولكن )ترضى(حىت مل     ﴾فورا البد أن ترضى ،ً.  

ذا املقــــام ســــيدي اإلمــــام  قــــال يف هــــ .. فــــا حــــريص أن يرضــــيهًإذا
 ).، وواحــد مــن أمتــه يف النــارملسو هيلع هللا ىلصلــن يرضــى ( : هللا عنــه رضــيجعفــر الــصادق 

مــر ممــن يقــول :أي ح إال إذا أخــرج لــه قــرار عفــو يدخلــه بــه اجلنــة   ال يــر
  . للشيء كن فيكون

ــا بنــيب هللا . .. خبتنــا برســول هللا  ــد أن أطيــل  وال ...ملسو هيلع هللا ىلصو هن  أري
ال واسع ال ألن هذا ا   .عليكم يف هذا ا

   سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا على

 **********٩********** 



  السرية الذاتية                          )١٤٨(طريق احملبوبني وأذواقهم                
 فوزى دمحم أبوزيد/ لفضيلة الشيخ

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  فوزى دمحم أبوزيد/ السرية الذاتية لفضيلة الشيخ

 م، املوافق ١٩٤٨ أكتوبر١٨ولد فضيلته يف : نبذة
جلميزة، مركز ١٣٦٧ من ذى احلجة ١٥ هـ 
نطة، غربية، ج م ع، وحصل على ليسانس كلية الس

م، مث عمل ١٩٧٠دار العلوم من جامعة القاهرة 
لرتبية والتعليم حىت وصل إىل منصب مدير عام 

 .م٢٠٠٩مبديرية طنطا التعليمية، وتقاعد سنة 
  

 ٢٢٤يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إىل هللا مبصر، واملشهرة برقم : النشاط 
لقاهرة، وهلا فروع يف مجيع أحناء ١٠٥ شارع ١١٤ى ومقرها الرئيس  املعادى 

، كما يتجول مبصر والدول العربية واإلسالمية لنشر الدعوة اإلسالمية، .اجلمهورية
حلكمة واملوعظة احلسنة إلضافة إىل . ُوإحياء املثل واألخالق اإلميانية؛  هذا 

ت اهلادفة إلعادة جمد اإلسالم، من التسجيال ت الصوتية الكثرية والوسائط الكتا
املتعددة للمحاضرات والدروس واللقاءات على الشرائط واألقراص املدجمة، 
وأيضا من خالل موقعه على شبكة اإلنرتنت 

www.Fawzyabuzeid.com وهو أحد أكرب املواقع اإلسالمية ىف 
به وجارى إضافة تراث الشيخ العلمى الكامل على مدى مخسة وثالثني عام 

للغة اإلجنليزيةم  .ضت، وقد مت إفتتاح واجهة للموقع 
  



  السرية الذاتية                            )١٤٩(طريق احملبوبني وأذواقهم                
  فوزى دمحم أبوزيد/ لفضيلة الشيخ

  الكتب املطبوعةمن ) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

 يدعو إىل نبذ التعصب واخلالفات، والعمل على مجع الصف -١: عـوتهد 
اإلسالمى، وإحياء روح اإلخوة اإلسالمية، والتخلص من األحقاد واألحساد 

نية وغريها من أمراض النفس،  لرتبية - ٢واألثرة واأل  حيرص على تربية أحبابه 
ما ذيب نفوسهم وتصفية قلو  يعمل على تنقية - ٣، .لروحية الصافية بعد 

التصوف مما شابه من مظاهر بعيدة عن روح الدين، وإحياء التصوف السلوكى 
 .املبىن على القرآن والسنة وعمل الصحابة الكرام

  د اإلسالمى ببعث الروح اإلميانية، ونشر األخالق اإلسالمية، : هدفه إعادة ا
  . سيخ املبادئ القرآنيةوبرت



   قائمة مؤلفات                             )١٥٠(طريق احملبوبني وأذواقهم                
 فوزى دمحم أبوزيد/ لفضيلة الشيخ

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  

  فوزى دمحم أبوزيد/ فضيلة الشيخقائمة املؤلفات 
  

  )٥(ىف تفسري القرآن الكرمي : ًأوال 
) ٤٨( ،)٢ج( نفحات من نور القرآن  )١٧(، )١ج(نفحات من نور القرآن ) ٤(

 اآلداب القرآنية مع خري الربية) ٩١(، )ط٢( عليه السالم أسرار العبد الصاحل وموسى
ت املقربني ) ٩٦(، عليه السالم أسرار خلة إبراهيم) ٩٣( ،ملسو هيلع هللا ىلص   ).١جزء (تفسري آ

  )٧(الفقه : ًنيأ

ترجم ) (ط٢(مائدة املسلم بني الدين و العلم ) ٥(، ،)ط٢(زاد احلاج واملعتمر ) ٢(
خمتصر زاد احلاج ) ٥٤(ًكيف تكون داعيا على بصرية ) ٥٢*) (إجنليزى وإندونيسى

صيام ) ٩٥(إكرام هللا لألموات ) ٧٢(الصيام شريعة وحقيقة ) ٧١( ،)ط٢(عتمر وامل
  .األتقياء

  )١١: (احلقيقة احملمدية: لثا 

إشراقات اإلسراء ) ١٣(، )ط٣(حديث احلقائق عن قدر سيد اخلالئق ) ٧(
واجب ) ٣٣(الرمحة املهداة، ) ٢٣(، )ط٢(الكماالت احملمدية ) ٢٢( ،)ط٢(١ج

إشراقات ) ٣٥(، )ترجم لإلجنليزية) (ط٢ (صرين حنو رسول هللا املسلمني املعا
اجلمال احملمدى ظاهره ) ٨٥(ىن اثنني، ) ٧٠(السراج املنري، ) ٦١(، ٢اإلسراء ج

طنه،    .شرف شهر شعبان) ٩٠( جتليات املعراج،) ٨٧(و



   قائمة مؤلفات                             )١٥١(طريق احملبوبني وأذواقهم                
  زى دمحم أبوزيدفو/ لفضيلة الشيخ

  الكتب املطبوعةمن ) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  )٦: (من أعالم الصوفية: ًرابعا

دد الصوىف) ١( الشيخ دمحم على سالمه سرية ) ٣(، )ط٢(اإلمام أبو العزائم ا
ىن السيد أمحد البدوى، ) ٤١( وسريرة،  شيخ اإلسالم السيد ) ٤٥(املرىب الر

) ٩٧.(الشيخ الكامل السيد أبو احلسن الشاذىل) ٥٩(، )ط٢(إبراهيم الدسوقى 
  .اإلمام أبو العزائم سرية حياة

  )٧: (الدين واحلياة: ًخامسا

تمعات ىف) ٢٦( ) ط٣(ُّكيف حيبك هللا ) ٣٤) (ط٢( اإلسالم إصالح األفراد وا
) ٥٠(، )مرتجم إجنليزى)(ط٢(كونوا قرآ ميشى بني الناس ) ٣٩(،)مرتجم إجنليزى(

أمراض األمة ) ٧٥(بنو إسرائيل ووعد اآلخرة، ) ٦٧(قضا الشباب املعاصر، 
 نسخة إليكرتونية من هذا الكتاب من ٢٨٠٠٠مت تنزيل أكثر من (وبصرية النبوة 

  ).١إجابة أسئلة املوقع ج( فقه اجلواب) ٩٢(، )ملوقعا

  )٧: (اخلطب اإلهلامية للمناسبات: ًسادسا

ليلة شهر شعبان و) ١٨(،إسراء واملعراجشهر رجب وال) ١٧(املولد النبوى، ) ١٦(
) ٢١(احلج و عيد األضحى، ) ٢٠(شهر رمضان و عيد الفطر،) ١٩(الغفران، 

  ).ط٣(املناسبات الدينية :  اإلهلامية جملداخلطب) ٥٥( اهلجرة ويوم عاشوراء،

  )١: (اخلطب اإلهلامية العصرية : ًسابعا

  .األشفية النبوية للعصر) ٧٨(



   قائمة مؤلفات                             )١٥٢(طريق احملبوبني وأذواقهم                
 فوزى دمحم أبوزيد/ لفضيلة الشيخ

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  )٤(املرأة املسلمة : ًمنا
املؤمنات القانتات ) ٤٣(، )ترجم إجنليزى) (ط٢(تربية القرآن جليل اإلميان ) ٩(
احلب واجلنس ىف ) ٧٤(، )ط٢(فتاوى جامعة للنساء) ٤٤(، )ترجم إجنليزى(

  اإلسالم،
  )١٢: (الطريق إىل هللاً:سعا

  ،)ترجم لألندونسية( )ط٢(طريق الصديقني إىل رضوان رب العاملني ) ٦(
اهدة للصفاء و املشاهدة ) ٢٨(طريق احملبوبني وأذواقهم، ) ٢٥(   ،)ط٢(ا
مراقى ) ٣٢(رسالة الصاحلني، ) ٣١(عالمات التوفيق ألهل التحقيق،) ٣٠(

حتفة احملبني ومنحة املسرتشدين فيما يطلب ىف يوم عاشوراء ) ٥٧( حلني،الصا
دعوة الشباب ) ٧٩(أحسن القول،) ٦٤(نوافل املقربني،) ٦٠( ، )حتقيق(للقاوقجى 

  . ٢جمالس تزكية النفوس ج) ٨٩(،١جمالس تزكية النفوس ج) ٨٨(، العصرية لإلسالم
  )٧(األذكار واألوراد ًعاشرا 

  أذكار األبرار،) ١٥(، )ترجم إجنليزى وأندونيسى) (ط١٢(مفاتح الفرج ) ٨(
  ،)ط٣)(صغري(أذكار األبرار ) ٣٨) (ط٥(خمتصر مفاتح الفرج  )٣٧(
لورد القرآىن،) ٥٦(، )ط٢)(ختريج وشرح(أوراد األخيار ) ٤٠(   نيل التهاىن 
  .جامع األذكار واألوراد) ٧٣(

  )١٦: (دراسات صوفية معاصرة: حادى عشر
أبواب القرب ) ١٢(الصفاء واألصفياء،) ١١( و احلياة املعاصرة، الصوفية) ١٠(

  ،) ترجم لإلجنليزية) (ط٣(الصوفية ىف القرآن والسنة ) ٢٩(ومنازل التقريب، 
موازين ) ٤٩(الوالية واألولياء،) ٤٢(املنهج الصوىف واحلياة العصرية،) ٣٦(

سياحة ) ٥٨ (النفس وصفها وتزكيتها،) ٥٣(الفتح العرفاىن،) ٥١( الصادقني،



   قائمة مؤلفات                             )١٥٣(طريق احملبوبني وأذواقهم                
  زى دمحم أبوزيدفو/ لفضيلة الشيخ

  الكتب املطبوعةمن ) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

العطا الصمدانية ) ٦٨(نسمات القرب، ) ٦٥(منهاج الواصلني،) ٦٣(العارفني، 
آداب احملبني ) ٩٨(مقامات املقربني، ) ٨٣(شراب أهل الوصل،) ٧٧( لألصفياء،

.  
  )٥(الفتاوى : ىن عشر

  ،٢فتاوى فورية ج) ٨٠(،١فتاوى فورية ج) ٧٦(فتاوى جامعة للشباب،) ٢٤(
  ٤فتاوى فورية ج) ٨٦(، ٣فورية جفتاوى ) ٨٤(

  )٣(أسئلة صوفية : لث عشر
األجوبة ) ٦٩( ،)ًترجم أيضا للغة اإلجنليزية(نور اجلواب على أسئلة الشباب ) ٢٧(

نية يف األسئلة الصوفية،   .إشارات العارفني) ٩٩(الر
  )٣(حوارات مع اآلخر : رابع عشر

أسئلة حرة ) ٩٤( ن املعاصر،حوارات اإلنسا) ٨٢(سؤاالت غري املسلمني، ) ٨١(
  .عن اإلسالم واملسلمني

  )٤: (شـفاء الصدور:  عشرخامس
 ،)ط٣(بشائر املؤمن عند املوت ) ٤٧(، )ط٢. (عالج الرزاق لعلل األرزاق) ٤٦(
ت املؤمن يف اآلخرة) ٦٣(   .بشائر الفضل اإلهلي) ٦٦.(بشر



             الفهرس                              )١٥٤(طريق احملبوبني وأذواقهم              
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  الفهرس

ــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ   الصفحة  ـــــــــــــــــوعاملوضـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم ــــــــــ   ٣  ةــ

  ٧            هللاَىلِ إُيقِرَّالط: الفصل األول
  ٩       طريق إىل هللا ال-
       ةَّوحيُّ الرتبية الر-
   طريق الصالح -
  ة اإلهليةَّ املعي-
  ةَّورانية النَُّّوُ األخ-
  ل الوصوُّ سر-
  نعام حقيقة اإل-
   اجلهاد املوصل-

١٠  
١١  
١٣  
١٥  
١٦  
١٨  
٢١  

  ٢٥    طريق احملبوبني : الفصل الثاىن



                  الفهرس)١٥٥(            طريق احملبوبني وأذواقهم         

  الكتب املطبوعةمن ) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  طريق احملبوبني  -
 ةَّقدر الني -

 اإلخالص طريق اخلواص -

 منزلة احملبني -

ت الصادقني -  بشر

 حياة املوقنني -

  أهل حمبوبيه هللا -

٢٧  
٣٠  
٣٤  
٣٦  
٤٠  
٤٢  
٤٤  

    ٤٩  واملريدينآداب الدعاة : الفصل الثالث
  آداب الدعاة واملريدين -
 .األدب الذي حيبه الشيخ من مريديه -

 .حقيقة القيام للحبيب -

 .بغية الدعاة واملرشدون -

 .جهاد آل العزائم -

 .أدب الطالبني -

الس -  .آداب ا

 .صدق النية -

٥١  
٥٥  
٥٨  
٦٠  
٦٢  
٦٤  
٦٦  
٧١  



             الفهرس                              )١٥٦(طريق احملبوبني وأذواقهم              
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  ٧٤  .ب الصدق -

  ٧٩      حميط الكماالت: الفصل الرابع
  ماالتحميط الك -
صـلى هللا معجزات األنبياء بعـض معجزاتـه  - 

 عليه وسلم

 ملسو هيلع هللا ىلص كرامات نوابه وورثته - 

 حميط الكماالت -

  ملسو هيلع هللا ىلص الذين معه - 

٨١  
  

٨٣  
٨٥  
٩٠  
٩٦  

  احتفاء املقربني : الفصل اخلامس
  ١٠٣ مبيالد سيد املرسلني               

  نياحتفاء املقربني مبيالد سيد املرسل -
  الصورة احملمدية -

١٠٥  
١٠٧  

  ١١١ حقيقة وجه احلبيب: الفصل السادس

  ١١٣  حقيقة وجه احلبيب -



                  الفهرس)١٥٧(            طريق احملبوبني وأذواقهم         

  الكتب املطبوعةمن ) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  ملمح العبودية -
 أعباء الرسالة -

 مجال الوجه -

  إشراقة النور -

١١٤  
١١٦  
١١٧  
١١٨  

  ١٢٣  ملسو هيلع هللا ىلصقراءة رسول هللا : الفصل السابع

  ملسو هيلع هللا ىلصقراءة رسول هللا  -
حلبيب لقاء جربيل ا -  ملشوق 

 ملسو هيلع هللا ىلص   

 ماذا يقرأ؟ -

  اخلطبة الثانية - 

١٢٥  
  

١٢٨  
١٣٠  
١٣٤  

لفضل ألمته: الفصل الثامن   ١٣٧ ِّبشرى النيب 

لفضل ألمته -   بشرى النيب 
لفضل -  . معاملة هللا للمؤمنني 

   شهادة  النيب ألمته -

١٣٩  
١٤٢  
١٤٤  

  ١٤٦  اخلطبة الثانية -



             الفهرس                              )١٥٨(طريق احملبوبني وأذواقهم              
 

 من الكتب املطبوعة) ٢٥( زيد                   الكتاب فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو

  فضل هللا : الفصل التاسع
  ١٤٩        على األمة احملمدية            

  فضل هللا على األمة احملمدية -
 إغضاء رسول هللا عن هفوات أمته -

 طريق املغفرة -

  شهادة املؤمنني لبعضهم -

١٥١  
١٥٥  
١٥٨  
١٦٠  

          / السرية الذاتية لفضيلة الشيخ
  ١٦٤  فوزى دمحم أبوزيد

قائمــــــــة املؤلفــــــــات اخلاصــــــــة بفــــــــضيلة 
  دمحم أبوزيدفوزى / الشيخ

 ١٦٦  

  ١٧٠  الفهرس 

  مت حبمد هللا وتوفيقه
--------  

    م٢٠٠٢/ ٣٤٢٩رقم اإليداع 

  


