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  نيلِ سَ رْ املُ  دِ يِّ ى سَ لَ عَ  نيَ احلِِ الصَّ  اءُ نَ ثَـ 
دنا ســيِّ  ،احلمــد Q الــذي أكرمنــا بالفضــل واهلــدى والنــور، والفــتح والفــالح والنجــاح علــى يــد الرســول الكــرمي

جنــاح، ورمــز الوصــول إىل حضــرة الفتــاح، واللغــز الــذي بفضــله يشــرق  صــالح، ومفتــاح كــلِّ  وموالنــا حممــد بــاب كــلِّ 
  .كنز الذي إذا ُفَك بدا على املرء التقى والصالح، والفضل الذي خصَّنا به من األزل املنعم الفتاحاملصباح، وال

تـه وجتعلنـا وترزقنـا gـا معيَّ  ،ه وسـرورهوجتعلنـا مـن أهـل ودِّ  ،ا بنـورهنَ لُ ِصـاللهم صـلي وسـلم وبـارك عليـه، صـالة تَ 
حنــن وإخواننــا  ،والرتحــال لِّ يف احلِــ ،يف اليقظــة واملنــام ،آلخــرةيف الــدنيا وا صــلى هللا عليــه وســلموجتعلنــا معــه  ،gــا يف زمرتــه

  :أما بعد .وأحبابنا واملسلمني أمجعني
صـلى هللا إذا كان احلديث عـن سـيدنا وموالنـا رسـول هللا  ،تقف العبارات وتنعقد األلسنة :فيا إخواين ويا أحبايب

ُ  !!؟، ألنــه مــاذا يقــول القــائلونعليـه وســلم إال إذا كــان هــذا بفــيض علــى قلــوgم مــن  !!؟املعــربون عانيــهعــن م ومــاذا يُعــربِّ
إال  ،ره يف احلقيقـة علـى هيئتـه أو علـى مثالـهيـومل  ،لع على حقيقة حالـهمل يطَّ  صلى هللا عليه وسلمفإنه  !!هللا املكنون مِ لْ عِ 

ولـيس علـى قـدر احلقيقـة  ،بـه صـدره وجـلَّ  عـزَّ هللا  حَ رَ ويبني مبا شَ  ،يقول على قدره وما سوى ذلك فالكلُّ  ،عزَّ وجـلَّ هللا 
  :عزَّ وجلَّ العليم  يا إخواىن محقى إال إذا علمنا نا فيهافكلُّ  ،احملمدية واألنوار املصطفوية

  َملْ َيْدرِِه ِإالَّ اِإللُه الَقاِدرُ     َعَجَز الَوَرى َعْن فـَْهِم ِسرِّ ُحمَمَّدٍ 
قلـوب احملبـني علـى قـدر مـا تتحمـل  عـزَّ وجـلَّ يق هللا ذويـ، وجـلَّ عزَّ من معانيه إال هللا  يئاً ال أحد يدريه وال يدري ش

ه وأمـا سـرُّ  ،وأمـا مجالـه الـوهيب ،أمـا كمالـه الـذايت ،صـلى هللا عليـه وسـلمد األولني واآلخـرين من أنوار ومعاين ومجاالت سيِّ 
  :وأرضاه رضي هللا عنهل البوصريي كما قا  هللا عليه وسلم صلىألنه  ، الرسل واألنبياءفهذه أشياء يتوه فيها حىتَّ  ،القدسي

َا اتََّصَلْت ِمْن نُورِِه gِِـم  ِ◌َها  ُكلُّ آٍي أََتى الرُّسُل الِكــــــــــَراُم ب   فَِإمنَّ
  فـَُيعُرُب َعْنُه نَاِطـــــــٌق  ِبَفـــــمِ            فَِإنَّ َفْضَل َرُسوِل ِهللا لَْيَس َلُه َحدٌّ 

ولعلكـم  ،هللا عليـه وسـلم صـلىيـُْعرب أو يفصح أو يـتكلم عـن فضـل رسـول هللا من اخللق يستطيع أن  أي ال أحد
بالقصــائد واملواجيــد الــيت تــؤجج  الــذي تغــىن يف ذات احلــقِّ  وأرضــاه رضــي هللا عنــهتتــذكرون أن ســيدنا عمــر بــن الفــارض 

دي لقـد أكثـرت مـن مناجـاة يـا سـي :رآه أحـد الصـاحلني يف املنـام فقـال لـه ،هملا انتقل إىل جـوار ربِّـ ،القلوب واألرواح
  :عليه يف املنام  gذين البيتني دَ رَ فَـ  ؟صلى هللا عليه وسلم َملْ متدح حبيب هللا ومصطفاهفَِلَم  ،كومن الثناء على ربِّ  ،كربِّ 

ًرا   وِإْن بَاَلَغ املُْثِين َعَلْيـِه وأكثَـــــــــرَ     َأَرى كل مدح يف النَِّيبِّ ُمَقصِّ
  َعَلْيِه َفَما ِمْقَداُر َما َميَْدُح الَوَرى    ِمبَا ُهَو َأْهلُـهُ  إذا كان هللاُ أَثـَْىن 

دح بعـد مـدح هللا حلبيـب هللا ميـومـن الـذي يسـتطيع أن  على الثنـاء عليـه بعـد ثنـاء هللا؟ من الذي عنده املقدرة
كمـا   - هورآلـه احلجـب  عـزَّ وجـلَّ ولـو حـىت كشـف هللا  -ومصطفاه؟ ومن الـذي يسـتطيع أن يصـف سـيدنا رسـول هللا 

  .ال أحد أبًدا يا إخواين ؟عزَّ وجلَّ وكما حتدث عنه هللا يف آيات كتاب هللا  وصفه هللا يف كتاب هللا؟
عـن  يعـربِّ ربَّ فـال فـإذا عـ ،د األولـني واآلخـرينه لسـيِّ  عن مضنون حبِّـواحد من الصاحلني واملقربني يعربِّ  لكن كلَّ 

صـلوات ة الذاتيـة املكنونـة يف فـؤاده وصـدره للحبيـب  عـن احملبَّـوإمنـا يُعـربِّ  ،األوصاف احملمدية أو عن األنوار األمحديـة
 لٍ ُجـرَ  ، ملـاذا؟ ألن كـلَّ صلى هللا عليه وسلمومصطفاه ، ولذلك نعرف مقامات الرجال من توصيفهم حلبيب هللا وسالمه عليه



 نيلِ سَ رْ املُ  دِ ى سيِّ لَ عَ  نيَ احلِِ الصَّ  اءُ نَ ثَـ                     فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد          

  .ملسو هيلع هللا ىلصمبسجد األنوار القدسية باملهندسني بالقاهرة مبناسبة ذكرى ميالد رسول هللا   ١٨/٨/١٩٩٤هـ املوافق ١٤١٥من ربيع األول  ١٠خلميس ا

٢

صـلى هللا هللا غـرام لسـيدنا رسـول ومن صبوة ومن  ،ومن عشق ومن هوىً  ،ومن وجد  على قدر ما عنده من ُحبٍّ يُعربِّ 

  .عليه وسلم
يعـىن مل  ،)عصـفور حـام حـول احلمـى ودنـدن( :قـال مـا رأيـك يف ابـن الفـارض؟: لرجـل مـن الصـاحلني فقد قيـل

 ،والـيت يطلـع عليهـا املقربـون ،اجلماالت أو الكماالت أو اإلشراقات أو التنزالت اليت يراها الصاحلون رَ يدخل ومل يَـ 
  .طان العاشقنيومع هذا مسوه سل

 ،ألن هنـــاك بعـــد ذلـــك ســـلطان العـــارفني !!)ســـلطان العاشـــقني( !!وكـــان النـــاس الـــذين يســـمون عنـــدهم فطنـــة
نـاك كثــري مـن املقامـات فــوق وه ،وسـلطان املخلصـني ،وسـلطان املقــربني ،وســلطان املوحـدين ،وهنـاك سـلطان احملبـني

صـلى هللا لرسـول هللا  لـذي تـأجج يف قلبـه مـن احلـبِّ فا ،فهو أخذ على قدر الذي كـان عنـده مـن العشـق واهليـام .ذلك

ذا رضـاه، وهـأو  رضـي هللا عنـهوالعشـق واهليـام الـذي عـاش فيـه Q عـزَّ وجـلَّ حتـدث عنـه وتكلـم عنـه  ،عـربَّ عنـه عليه وسـلم
  .أنا أتكلم على قدري: وأرضاه يقول رضي هللا عنهالذي جعل اإلمام أبا العزائم 

  َوَمْدُحَك َصاَغُه َريبِّ َصِرحيا    املَِدحيا َعَلى َقْدِري َأُصوُغ َلكَ 
  :حىت أحتدث عن رسول هللا أنا نْ مَ  مث يقول

  ُأَويفِّ َقدَرَك السَّاِمي ُشُروحا    َوَمْن أنا يَا إَماَم الرُُّسِل َحىتَّ 
  إذن عن ماذا تعرب؟

  فََأْسِعْد بِالِوَصاِل َفًىت َجِرحيا    َوَلِكينِّ ُأِحبَُّك ِملَء قـَْلِيب 
  .صلى هللا عليه وسلمأنا أعرب عن الشيء املوجود يف وجدي ويف فؤادي ويف قليب لرسول هللا أي 

  صور احلبيب املصطفى
إذا يا إخواين كل ما حتدث عنه املتحدثون من البدء إىل اخلتام إمنا هو تعبـري عـن شـوقهم وغـرامهم للمصـطفى 

يف القـرآن، مل يـتكلم عنـه  ةنـمدحه هللا بآيات واضحة وجليـة وبيِّ  يـهصلوات هللا وسالمه علألنه  ،عليه أفضل الصالة وأمت السالم
لـذين امثـل هـذه اآليـة الـيت مسعناهـا حيـث يقـول لنـا و  ،لّ بل تكلم عنه بأسلوب فصيح وواضـح للُكـ ،ةِ بَ يْ بأسلوب الغَ 

ـــْن َأنُفِســـُكمْ ﴿ :مـــن قبلنـــا والـــذين مـــن بعـــدنا  عمـــر وعثمـــان وعلـــيٍّ هـــل جـــاء أليب بكـــر و   .﴾َلَقـــْد َجـــاءُكْم َرُســـوٌل مِّ
ـْن َأنُفِسـُكْم َعزِيـٌز َعَلْيـِه َمـا َعنِـتُّْم َحـرِيٌص ﴿ :ولكن كما جاء هلم جاء لنا ،ومعاصريهم فقط؟ كالَّ  َلَقـْد َجـاءُكْم َرُسـوٌل مِّ

فقــد جــاء  .يــهصــلوات هللا وســالمه علفقــد جــاء لنــا مثلمــا جــاء ألصــحابه  .)التوبــة١٢٨( ﴾َعَلــْيُكم بِــاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف رَِّحــيمٌ 
  .نو ى منها األنبياء والرسل السابقاليت تلقَّ  ،ألصحابه بالصورة احملمدية وجاء لنا بالصورة األمحدية الروحانية

لكـــن الصـــورة  ،الصـــورة احملمديـــة الـــيت حنتفـــي gـــا يف هـــذه الليلـــة لـــذكرى وجودهـــا وظهورهـــا يف عـــامل األكـــوان
وكانـت هــذه الصــورة  ،يكــون هنـاك زمــان أو مكــانقبــل أن  عــزَّ وجـلَّ  ها هللاوأعـدَّ  ،األكــوان قبـل خلــق تْ زَ رَ األمحديـة بـَــ

وقبــل خلــق  ،وقبــل خلــق القلــم ،وقبــل خلــق الكرســي ،قبــل خلــق العــرشعــزَّ وجــلَّ ان ان املنَّــتطــوف حــول قــدس احلنَّــ
عبـد هللا بـن  مسـلم عـن( )إن هللا قدر مقادير كل شـيء قبـل خلـق آدم خبمسـني ألـف عـام(: عليه وسلم صلى هللاقال  ،اخللق

  . )عمرو رضي هللا عنه
ولـذلك ملـا جـاء سـيدنا عيسـى خيـرب قومـه عنـه أخـربهم مبـا رأى ومبـا  ،ومنذ هذه البداية كانت الصورة األمحدية

الروحانيـة النورانيـة، وقـال فيهـا كمــا  صـلى هللا عليـه وســلموهـي صـورة رسـول هللا  ،وبالصـورة الـيت كـان يتلقـى منهــا ،عـاين
ًرا ِبَرُسوٍل يَْأِيت ِمن بـَْعِدي اْمسُُه َأْمحَدُ ﴿: أخرب عنه هللا فأمحد بالصورة الروحانية وبالصـورة النورانيـة  .)الصف٦( ﴾َوُمَبشِّ
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م gـا النبيـون واملرسـلون قبـل بـروز الصـورة احملمديـة الـيت يف عـامل اليت يتنعم gـا املقربـون ويتـنعم gـا الصـاحلون كمـا نعِّـ
  .األكوان

ويف حضـرة الواحـد هـي الصـورة  ،ومنهـاج واحـد ،ويتمتع gا الكل يف وقـت واحـد ،لِّ لكُ والصورة اليت تكون ل
َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما حمَُّْموًدا﴿: احملمودية ملـاذا؟ ملعرفـة الفضـل  .يشـكره :يعين ،حيمده فالكلُّ  .)اإلسراء٧٩( ﴾َعَسى َأن يـَبـْ

ــا بــه بربكتــه ، بعنايتــهوالفضــل الــذي ســاقه إلينــا هللا ،الــذي تفضــل علينــا بــه هللا بربكتــه فالكــل . والفضــل الــذي غمرن
، وهــذا هــو املقــام احملمــود الــذي وســلم صــلى هللا عليــهعلــى رســول هللا وجــلَّ  ســيكون مــن البــدء إىل اخلتــام يشــكر هللا عــزَّ 
   .إىل يوم القيامة عزَّ وجلَّ هم به وبربكته هللا يغبطه بشأنه األولون واآلخرون على ما خصَّ 

، بـل وال تتغـري وال تتبـدل ،وال تنحـرف وال تتحـول ،محديـة موجـودة يـا إخـواين ال تغيـب وال ختتفـيفالصـورة األ
رضـي هللا وفيهـا يقـول سـيدي عبـد القـادر اجلـيالين  ،هذه الصورة مستمرة إىل يوم الـدين .أنوارها يف ازدياد اً وأبد اً دائم

   :وأرضاه عنه
  َلِك الُعال ال تـَْغُربأبداً َعَلى فَـ     أفلْت مشوُس األولني وَمشُْسَنا

وهــي الــيت تســمع الســالم الــذي نلقيــه يف كــل تشــهد  ،هــذه الصــورة الــيت تســمع الصــلوات الــيت نصــليها عليــه
ورمحـة  ِيبُّ السـالم عليـك أيهـا النَّـ( :ولكـن نقـول ،السـالم علـى النـيبِّ  :ومل نقـل ،)السالم عليك: (ألننا نقول له ،عليه

هللا روحــي  دَّ رَ  مــا مــن مسـلم ُيســلم علــيَّ إالَّ (: يقــول صـلى هللا عليــه وسـلموهــو  ،د فــرضالـرَّ ة و نَّ والســالم ُســ ،)هللا وبركاتـه
السالم على كـل مـؤمن  - صلوات هللا وسالمه عليه فالبد أن يرد. )أبو داود عن أيب هريرة رضي هللا عنـه( )حىت أرد عليه السالم

مـن  يـة الكاملـة النورانيـة الـيت ال تغيـب عـن أي بقعـةكيـف؟ مـن الصـورة األمحد  .وعلى كـل مؤمنـة يلقـي عليـه السـالم
 ،وتبصـر بـاQ ،وتسمع بـاQ ،عزَّ وجـلَّ ة باQ ألÁا حيَّ  ،ةحيَّ  اً وأبد اً ، بل دائممن الكون سٍ فَ يف أي نَـ  وال تنقطع ،الكون

  .عزَّ وجلَّ وترد بلسان حضرة هللا 
يف ليلنــا ويف  ،معنــا يف كـل أحوالنـا ى هللا عليـه وسـلمصــلوقــد أعلـن هللا لنـا gــذه اآليـات أنـه ، هـذه الصـورة موجـودة

ــِه َمــا َعِنــتُّمْ ﴿: ائنا ويف كوارثنــا ومصــائبنا وآالمنــا حيــث قــال فيــهيف ســرَّ  ،Áارنــا ــٌز َعَلْي والعنــت يعــين ). التوبــة١٢٨( ﴾َعزِي
أســف علــى أحــوال يت عليـه وســلم صــلى هللاإذا كــان  .وحيــزن ألجلهـا ،فكــل مشــقة نتعــرض هلـا يتأســف هــو عليهــا ،املشـقة

فـََلَعلَّـَك بَـاِخٌع نـَّْفَسـَك ﴿ :حـىت قـال لـه هللا اتـركهم !!!فكلما يزيد عنادهم وكلما يزيد كفرهم حيزن علـيهم ،الكافرين
  !!؟خوانه املؤمننيإفما بالك مبشاعره وأحاسيسه حنو  ،)الكهف٦( ﴾َعَلى آثَارِِهْم ِإن ملَّْ يـُْؤِمُنوا gََِذا اْحلَِديِث َأَسًفا

  

  كمال احملمديال
  

  َهْل ِعْندَُكْم َتْسِليمُ   ِإَذا ُكْنُت ُأْظِهُر َغْيباً 
  َملْ يـُْبِدِه تـَْعِليــــــــــــمُ    َغْيباً َوَغْيباً َعِليÂـــــــــــا

ألننـا كلنـا واحلمــد Q  - بـه علينـا عـزَّ وجــلَّ علـى حسـب مـا فـتح هللا  -ا يف اآليـة الـيت مسعناهــا حنـن سـنتمعن مليÂـ
وهــذه  ،لكنــا نريــد أن نتمتــع بالكمــاالت احملمديــة وبــاألنوار املصــطفوية ، للســرية النبويــة وأحــداثها وتوارخيهــاحــافظني

ْن َأنُفِسُكمْ ﴿ :مبثوثة يف ثنايا اآليات القرآنية َوِمْن آيَاتِـِه َأْن َخلَـَق َلُكـم ﴿ :وقال يف آية أخرى ﴾َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ
ْن َأنُفِسُكْم َأْزَوا    .)الروم٢١( ﴾ًجامِّ
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ـ﴿ :وورد بـالقراءة الثانيـة ،أزواجنـا مـن أنفسـنايعـين   سَ فْ وهـذا يعـين أن الــنـَّ  .﴾ِسـُكمْ فَ ْن َأنْـ َلَقــْد َجـاءُكْم َرُسـوٌل مِّ
تبحـث عـن األكـل والشـرب والنكـاح  وهـي الـيت - وفيهـا ناحيـة حيوانيـة ،وفيهـا ناحيـة مجاديـة ،فيها ناحيـة شـهوانية

وهـذه النورانيـة الـيت فينـا مـن رسـول هللا  ،انيـة تبحـث عـن هللا وعـن كتـاب هللا وعـن رسـول هللاور وفيهـا ملعـة نُ  - وغريه
، وليســت عــزَّ وجــلَّ احليــاة ممتــًدا إىل أن ينفــذ أمــر هللا  ، لكــن الشــهوة الــيت فينــا الغــرض منهــا بقــاء ســرِّ صــلى هللا عليــه وســلم
   .احلياة حىت متتد احلياة وإمنا لبقاء سرِّ  ،الشهوة للشهوة

نــا إىل هُ مــن النورانيــة الــيت فينــا والــيت توجِّ  لكــن رســول هللا كيــف جنــده يف صــدورنا وجنــده يف حاجاتنــا وذاكرتنــا؟
وجند فيهـا فضـل رسـول هللا جيـذبنا إليـه،  ،ني لناوجند فيها نور رسول هللا يبِّ  ،حيث جند فيها إهلام رسول هللا لنا ،اخلري
صـلوات هللا وسـالمه فكأÁا إذاعة خاصة تؤثر يف قلوبنا خاصة باحلبيب احملبوب  ،فيها مشائل رسول هللا تدفعنا إليه وجند
إن هللا خلق اخللق يف ظلمة مث رشَّ علـيهم مـن نـوره (: حيث يقول عليه وسلم صلى هللا، وهذا ما عربَّ عنه رسول هللا عليه

والرتمـذي عـن عبـد هللا بـن عمـرو  البخـاري رواه(. )ومـن مل يصـبه ذلـك النـور ضـلَّ وغـوى ،فمن أصابه ذلك النور وفق واهتـدى

  .}رضي هللا عنهما

  انميَ واإلِ  Qِ  بِّ احلُ  رُّ سِ 
ومبعـىن  .صـلوات هللا وسـالمه عليـهفاهلداية اليت معنا واليت حوالينا كلها جاءت من النور الذي فينـا مـن رسـول هللا 

ة كهربـاء نـور احلنـان املنـان ليوصـلوا لـه آخر كل واحد آمن باQ ورسوله يكون معـىن اإلميـان أنـه عمـل عقـد مـع شـرك
وال ميشـي وال يتحـرك يف طريـق  ،ومن غري هذا النور ال يقدر يروح وال جييء ،نور النيب العدنان يف القلب ويف اجلنان

لكــن ال يســتطيع أن ميشــي مــع املــؤمنني، ال يســتطيع أن ميشــي إال إذا  ،ميشــي يف الــدنيا مثــل أهـل الــدنيا .عـزَّ وجــلَّ هللا 
   :ولذلك كانوا يغنون ويقولون ،صلى هللا عليه وسلممن النور من حضرة الرسول  لوا له تياراً وص

  َوَحِنينُـــــــَها َدْوماً َألوَِّل َمْنـــــِزلِ   أبـًدا حتـن نفوســـنا وقلوبنـــا
  َما اُحلبُّ ِإالَّ ِللَحِبيِب اَألوَّلِ    نـَقِّْل ُفؤاَدَك َحْيُث ِشئَت ِمنْ 

وعنــدما حتضــر  ،بكل هــذا يضــحك عليــه،فقلبــه حبــب فالنــة أو عالنــة أو األمــوال أو املناصــب فالــذي يشــغل
، فالـذي صـلوات هللا وسـالمه عليـهألن احلب ال يكـون إال للحبيـب األول  ؛ساعة الصفاء يعرف أن كل ذلك كان باطالً 

تتخبطـه يف صـحراء ائـه يـا إخـواين والـذي مل يصـل إليـه يبقـى ت ،وقع عليه يبقى هذا فضل هللا غامره، وفضل هللا عليه
َإن تـَتـَُّقـوْا ﴿: إىل فضـل هللا الـذي يقـول فيـه هللا هلـريد عـزَّ وجـلَّ وهذا حيتاج لعناية من هللا  ؛الشهوات وتتالطمه األهواء

هــو  ألنــه ،منــه أحــب مــا فيــك( :وأرضــاه رضــي هللا عنــهفقــد قــال إمامنــا أبــو العــزائم  .،)األنفــال٢٩( ﴾اÈَّ َجيَْعــل لَُّكــْم فـُْرقَانــاً 
، وهـذا السـبب الـذي مـن أجلـه اختصـنا صـلى هللا عليـه وسـلمأي أنه حيبـك ملـا فيـك مـن رسـول هللا ، )احملبوب له ال أنت

   .)املائدة٥٤( ﴾حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَهُ ﴿: باحملبة يف قوله عزَّ وجلَّ هللا 
مــن نــور  اً عنــدما وضــع فينــا قبســ بــات احلــبِّ ون وزرع احلــبَّ  ،احلــبِّ  ألنــه وضــع فينــا ســرَّ  أحبنــا أوالً  فهــو الــذي

 ،بالقصـص العجيبـة واألحـوال الغريبـة نحـىت ملـا جيـئ النـاس يتحـدثون عـن احلـب ويـأتو  ،صـلوات هللا وسـالمه عليـهحبيبه 
واحـد عــادي أو عـامي مــن مجــوع  مــن األولـني أو اآلخــرين سيصـل إىل حــبِّ  اً إيـاكم أن تظنــوا أن أحـد: يقـول هلــم هللا

ِّ وَ ﴿ :املؤمنني ِّÈ ـاÂحيـبُّ  اً فكلمـا تـرى أحـد .)البقـرة١٦٥( ﴾الَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحب Âـا َمجـÂتعلـم  ،ا ميلـك شـغاف قلبـهشـيًئا حب
  !!فما بالك بأهل اخلصوصية؟ ،عزَّ وجلَّ من عوام املؤمنني Q  ه رجلٌ علم اليقني أن مل يصل إىل عشر معشار ما حيبُّ 
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٥

رأيـت  :يل السـري فقـال ىحكـ :لتلميذه اجلنيد فيقـولوأرضاه  رضي هللا عنهوحيكي عنهم سيدنا السري السقطي 
 .ال يـا ربِّ  :قلـت :قـال علم من أحبايب وما مقدارهم عنـدي؟ت ،يا سري :وأوقفين بني يديه وقال ،ة يف النومالعزَّ  ربَّ 
ففتحـت هلـم  ،رب تسعة أعشارهم إليها ومل يبق إال العشـرفه ،اخللق مث فتحت عليهم أبواب الدنيا إين خلقتُ  :قال

فهـرب تسـعة  ،فسـلطت علـيهم النـار ،فهرب تسعة أعشار العشر ومل يبـق إال عشـر العشـر ،وعرضت هلم نعيم اجلنة
فلــم يتغــريوا  م بــالءً فــزدÌُ  ،فســلطت علــيهم الــبالء فلــم يفــروا ،أعشــار عشــر العشــر ومل يبــق إال عشــر عشــر العشــر

ال نريــد إال  :قـالوا ومـا تريـدون؟: فقلـت هلـم ،ا مــا حتولنـا عنـكوجاللـك لـو صـببت علينـا الـبالء صـبÂ  زتـكوع: وقـالوا
  .اً أنتم عبادي حقÂا وأوليائي صدق: فقال ،مجال وجهك

  .﴾حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَهُ ﴿ :فيهم وهلم عزَّ وجلَّ ولكن يكفيهم قول هللا  ،ما مبلغ حب هؤالء؟ ال أحد يقدر أن يصفه
  وببُ حْ املَ وَ  بِّ حِ املُ  ْنيَ بَـ 

ــ ــد أن يكــون قريب ــاتَِّبُعوِين ُحيْبِــْبُكُم اÈُّ ﴿ :عــزَّ وجــلَّ فعليــه بقــول هللا  ،مــنهم اً ومــن يري ــُتْم حتُِبُّــوَن اÈَّ َف ــْل ِإن ُكن  ﴾ُق
وبــني اÎتبــني بــني املطلــوبني وبــني الطــالبني، بــني الســالكني اÎــدين  ،وإن كــان هنــاك فــرق بــني املنــزلتني .)آل عمــران٣١(

  .وشتان بني الصنفني، عزَّ وجلَّ العاملني  والذين اختارهم من األزل ربِّ  واملصطفني
  َعَجبا َكالشَّْمِس ِيف املَاِء تـَْبُدو ُصورَةٌ   َشتَّاَن بـَْنيَ َمْطُلوٍب َوَمْن طََلبَ 

ب مــن غــري ســؤال فــاملطلو  ،هــل الشــمس الظــاهرة يف األفــق كالشــمس أثنــاء ظهورهــا يف املــاء؟ وكــذلك األمــر
 ﴾َربِّ اْشــَرْح ِيل َصــْدِري﴿ :واآلخـر يــدعو بإحلــاح ويقــول ،)الشــرح١( ﴾َأَملْ َنْشــَرْح لَــَك َصــْدَركَ ﴿: عــزَّ وجـلَّ يقـول لــه هللا 

أريـد وزيـًرا يسـاعدين يكـون معـي  :والطالـب يقـول ،)الشـرح٤( ﴾َورَفـَْعنَـا لَـَك ِذْكـَرَك ﴿ :املطلوب يقـول لـه هللا. )طه٢٥(
 :أنـا وزيـرك وأنـا أسـاعدك وأنـا ظهـريك وأنـا معينـك :أما املطلوب فيقول لـه ،يف شئون النبوة وشئون الرسالةويعاونين 

َ ُهــَو َمــْوالَوِإن َتظَــاَهَرا َعلَ ﴿ َّÈــِإنَّ ا ــِه َف ــُل َوَصــاِلُح اْلُمــْؤِمِننيَ ْي ــ، ﴾ُه َوِجْربِي ــَد َواْلَمال﴿ ؟ن أرقــى أم املالئكــةو املؤمن ِئَكــُة بـَْع
وهــذا كــالم هللا  ،عــزَّ وجــلَّ املالئكــة بعــد صــاحل املــؤمنني ألÁــم األرقــى يف الرتبــة عنــد هللا  فــذكر ،)التحــرمي٤( ﴾َذلِــَك َظِهــريٌ 

   .عزَّ وجلَّ والرتتيب يدل على التقدمي ألن هذا تكرمي من حضرة الكرمي 
ــه وســلموهــذا الرســول  ــْيُكم﴿ :يف شــأنه عــزَّ وجــلَّ قــال لنــا  صــلى هللا علي ــو أن  ،)التوبــة١٢٨( ﴾َحــرِيٌص َعَل أي حيــزن ل

مــا مــن أمل وال نصــب وال هــم وال شــيء يصــاب بــه (: صــلى هللا عليــه وســلمحــىت قــال  ،أو نكــد أو غــمٌّ  أحــدكم أصــابه هــمُّ 
حـىت لـو اشـتكى رأسـه فـإين أجـد (: ويف روايـة ،)رواه البخاري يف صحيحه عن عائشـة( )العبد املؤمن إال وأجد أمل ذلك عندي

فعنـدما جيـد املشـقة والعنـت يف أي أمـر مـن أمـور الـدنيا واملشـقة والعنـت ال تكـون إال يف . )أمل ذلك عندي يف رأسـي
 ﴾َوِإنـََّهـا َلَكبِـريٌَة ِإالَّ َعلَـى اْخلَاِشـِعنيَ ﴿: أما طريق هللا والسري إىل هللا فليس فيه عنـت وال مشـقة ،أمور الدنيا يا إخواين

ذÌم عندما يتنعمون بنعيم املناجاة أكثـر مـن لـذة أحـدنا يف كالمـه مـع ول ،ألن هؤالء يسهل هلم هللا أمرهم ،)البقـرة٤٥(
هــذا ال  :ويــرى أن هـذا نعــيم كبــري نقـول لــه ،افالـذي حيــب امـرأة ويتمــىن أن يســمع صـوÌَ  ،مـن حيبهــا مـن نســاء دنيــاه

بــل إن  ،وســلم عليــه صــلى هللايســاوي بعــض ذرة مــن نعــيم أهــل املناجــاة وأهــل املصــافاة مــع حضــرة هللا أو مــع رســول هللا 
  :أحدهم يعرب عن ذلك فيقول

نـَْيا َوَما ِفيَها  فـََنْظَرٌة ِمْنَك يَا ُسؤِيل َويَا َأَمِلي   َأْشَهى َعَليَّ ِمْن الدُّ

  ألحبابهصلى هللا عليه وسلم تفقد الرسول 
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 - عر gــاويشــ ،وملــن حيــس gــا ،وملــن يــدركها ،ملــن يعرفهــا -صــلوات هللا وســالمه عليــه نظــرة واحــدة مــن رســول هللا 
لكـن علـيهم أال  ،ألÁم مل يذوقوا مثـل هـذه األحـوال أشهى من الدنيا وما فيها، أما اخلائنون فيقومون وهم معذورون

حـىت كـان  ،ه عـزَّ وجـلَّ ه وحبِّ املعرتضني على أهل ودِّ  عزَّ وجلَّ يتمادوا يف العزل واللوم حىت ال يصابوا مبا يصيب به هللا 
ويشــعر مبــا يكــون  ، يــزال يتفقــد أحــوال إخوانــه يف اخــتالف اجلهــات ومــع بعــد املســافاتوالصــلوات هللا وســالمه عليــه 

  .أحواهلم ويصف ألحبابه وملن حوله ،عندهم
وهـو جـالس علـى  ،كيلـو مـرت  ٧٠٠فهؤالء أصـحابه حيـاربون الـروم يف بـالد الشـام وبينـه وبيـنهم مـا يزيـد علـى 

قطعـت يـده  ،أمسك الراية جعفر :فيقول ملن حوله ،ء مباشرةمنربه يصف أحواهلم كمعلق تليفزيوين يصف على اهلوا
جاءتـه حربـة يف صـدره فرأيتـه يطـري يف اجلنـة  ،قطعت يده اليسرى فأمسكها بعضـديه ،اليمىن فأمسكها بيده اليسرى

رايـة أمسـك ال :مث قال ،نهمأمسك الراية عبد هللا بن رواحة وقبل ذلك زيد بن حارثة وهم الثالثة الذين عيَّ  .جبناحيه
يصــف احلالــة علــى مــا كــان  .ســيف هللا املســلول :ويف روايــة أخــرى ،عــزَّ وجــلَّ خالــد بــن الوليــد ســيف مــن ســيوف هللا 

  .صلوات هللا وسالمه عليهعليها كأنه كان معهم ويراهم 
صـلى هللا عليـه كـم مـرة شـاهد فيهـا وجـه رسـول هللا   !!هللا؟ وال مرةكم مرة حضر فيها لرسول ،وكذلك النجاشي 

 :ولــذلك يف يــوم قــال ،لكــن كــان صــحايب ولــه قــدر عظــيم يف معيــة ســيدنا وموالنــا رســول هللا !!وال مــرة. اً ظــاهر  لموســ
فقـد وضـع  ،وهيـا بنـا نصـلى عليـه صـالة الغائـب ،كم النجاشـيو مـات اليـوم أخـ :قال ،فلما اجتمعوا ،الصالة جامعة

  .ازةنفهيا نصلي عليه صالة اجل ،على سريره اآلن بعدما غسلوه وكفنوه
لكــن هــذا يعرفنــا أن عينــاه الشــريفتان ال تغيــب عــن أصــحابه  ،والنجاشــي مل حيضــر جبســمه وال أحــد رآه برمســه

صـلى هللا إال أنـه  ،أو يف خمتلف اجلهـات املتفرقـات ،وإن كانوا يف أبعد مسافات ،طرفة عني وإن كانوا يف أقصى البالد

  :فهو كما قال القائل، وجلَّ  عزَّ يراهم بنور هللا الذي أعطاه له هللا وسلم  عليه
  تـَُواِجُه َمْن ُأِحبُّ بُِنوِر نُوِري  فـَُروِحي َملْ َتِغْب َوالرُّوُح نُورٌ 

حاضرة ال تغيب إال عن الذي مل يقدر أن يلتقط أمواج سيد األولني واآلخـرين لتعطـل  صلى هللا عليه وسلمفروحه 
ولــيس لــه وقــت حمــدود وال زمــن  ،اء األثــريي ال ينتهــيرغــم أن إرســال رســول هللا موجــود يف الفضــ ،جهــاز اســتقباله

، فالذي له جهاز استقبال عطالن هـو الـذي ال يسـتطيع أن يسـتقبل صلوات هللا وسالمه عليـهد الوجود ألنه سيِّ  ،معدود
   .صلى هللا عليه وسلمأنوار النيب العدنان 

  جهالقلوب وعالصدأ 
لـه ذلـك؟ جـاء لـه صـدأ القلـوب الـذي يـأيت مـن الغفلـة مـا الـداء الـذي سـبب ، والذي جهـاز اسـتقباله عطـالن

ومواجـه حببيـب هللا ومصـطفاه  ،ر بنـور هللاوَّ نَــفهـذا القلـب مُ  ،فطاملا القلـب عـامر بـذكر هللا ،عزَّ وجلَّ عن عالم الغيوب 
 :هالمه علـيصـلوات هللا وسـما الذي جيعله يصدأ؟ الغفلـة عـن هللا والغفلـة عـن حبيـب هللا ومصـطفاه . صلى هللا عليه وسلم

ـَن الشَّـْيطَاِن تَـذَكَُّروْا فَـِإَذا ُهـم مُّْبِصـُرونَ ﴿ الـيت جتعلـه  فالغفلـة هـي .)األعـراف٢٠١( ﴾ِإنَّ الَِّذيَن اتـََّقوْا ِإَذا َمسَُّهْم طَـاِئٌف مِّ
   .عزَّ وجلَّ وعالجها دوام ذكر هللا  ،يصدأ

ألن كــل  ،وتركــت العنايــة برســالة احلبيــب أمــا الــذي يقطــع عنــك األنــوار بالكليــة فمــاذا؟ إذا اشــتغلت بالــدنيا
ألنـــه البـــد لـــه أن يكـــون لـــه دور يف  ،خيتـــار الـــدور الـــذي يناســـبه ،مســـلم مطالـــب بـــأن يكـــون لـــه دور مـــع رســـول هللا

ن من الذي يؤدي دورًا يف املسرحية يف هذا العصر؟ حنـن منـا مـ .)الفـتح٢٩( ﴾حمَُّمٌَّد رَُّسوُل اÈَِّ َوالَِّذيَن َمَعهُ ﴿ :مسرحية
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فـال بـد  ،وكـل واحـد لـه دوره ،ومنـا مـن تشـبه بـأيب ذر ،ومنـا مـن تشـبه بعثمـان ،ومنـا مـن تشـبه بعمـر ،تشبه بأيب بكر
   .ولو حىت معاون أو مساعد ،لكل مؤمن أن يكون له دور

صـلى هللا فكيف يكون له راتب نوراين وإمياين مـن سـيد األولـني واآلخـرين  ،لكن الذي جيلس مع املتفرجني فقط

والــذي جيلــس يف كراســي املتفــرجني مــاذا يــدفع؟ يــدفع نفســه ومالــه Q حــىت يكرمــه هللا ويدخلــه يف روض  ؟وســلم عليــه
والبــد أن  ،تــوالهيفالبــد أن  ،ا مــن جنــود هللاوالــذي مــع رســول هللا أصــبح جنــديÂ  .ومــن معــه صــلى هللا عليــه وســلم حبيبــه

ملــاذا؟ ألنـه مكلــف  ،واحلاجــات الظـاهرة والباطنـة ،ظـاهرة والباطنـةه بــاألنوار الوالبـد أن ميـدَّ  ،ينــهعِ والبـد أن يُ  ،لـهيكفُ 
  .صلى هللا عليه وسلمبل رسول هللا من ق

يكفيــه شــرفًا وفخــًرا أنــه  ، ملــاذا؟وهــذا الــذي جعــل الصــاحلني كــل واحــد مــنهم يكلــف نفســه مبهمــة يف ديــن هللا
ا من جنود هللا ورسوله يف هـذا الكـون، ه يكون جنديÂ ، ويكفيه عّزا وفخًرا أنموسل صلى هللا عليهيكون يف معية رسول هللا 

  .بسنة حبيب هللا ومصطفاه قائماً  ،عامالً بأوامر هللا
أو إن   ،ا إن كانــت يف أمل جســماين أو أمل نفســاينهلــحيــزن مــن املشــقة الــيت نتعــرض  صــلى هللا عليــه وسـلمفرسـول هللا 

لكـن ملـاذا مل يرفـع هـذا ، عليـه وسـلم صـلى هللاحيزن رسول هللا  ،حياتنايف بيوتنا أو يف أوالدنا أو يف بناتنا أو يف  كان شيئاً 
فقــد  ، عنــا مــا نــزل بنــا؛ ألنــه يــرى بنــور هللا أن مــا حيــدث لنــا خــري لنــااألمــر إىل هللا ودعــاؤه مســتجاب حــىت يرفــع هللا

عـزَّ فعـة لـدرجاتنا عنـد هللا وقـد يكـون ر  ،لسـيئاتنا اً ، وقـد يكـون تكفـري لعيوبنـا اً ، وقد يكون تطهـري لقلوبنا اً يكون تطهري 

عجًبــا ألمـر املــؤمن إن أمــره كلـه لــه خــري (: صــلى هللا عليـه وســلمولــذلك يقـول  .لنــا اً فيكــون علـى كــل األحــوال خـري  ،وجـلَّ 
رواه مســلم يف ( )ولــيس ذلــك إال للمــؤمن إن أصــابته ســراء شــكر فكــان خــريًا لــه وإن أصــابته ضــراء صــرب فكــان خــريًا لــه

  ). ه عن صهيب الروميصحيحه وأمحد يف مسند

علــى التحقيــق ولــو  ِيل  عــزَّ وجــلَّ لكــين ال أرى مــا اختــاره هللا  ،عــزَّ وجــلَّ فهــو يف تلــك احلــالتني علــى خــري مــن هللا 
ولكـن رسـول هللا  ؛فأنـا ال أرى اخلـري املناسـب يل. )كشـف احلجـاب الخـرتمت الواقـع لـو( :جـاء يف األثـرفقد  !!رأيت

وهـو اخلـري البـاقي  ،هو الذي حيـرص علينـا فيـه -نتوه واخلري الذي يراه لنا حىت ال  - خلرييرى لنا ا وسلم صلى هللا عليه
وإن  ،عـزَّ وجـلَّ واخلـري الـذي سـيدخره لنـا هللا والـذي سـنلقاه يـوم لقـاء هللا  ،الذي نأخذه وحنن خارجني مـن هـذه احليـاة

ألنـه حيبنـا وحيـرص علينـا فهـو يريـد  عليـه وسـلم صـلى هللالكن رسـول هللا  ،أكثر الناس نظرهم قاصر فهم يريدون العاجلة
وهــو زاد  ،خبــري زاد يقبــل بــه العبــاد علــى هللا عــزَّ وجــلَّ  عــزَّ وجــلَّ يريــد أن خنــرج مــن الــدنيا وقــد أكرمنــا هللا  ،لنــا اآلجلــة

   .التقوى
 ﴾َلــْيُكمَحــرِيٌص عَ ﴿: ولــذلك فكــل الــذي حيــرص عليــه رســول هللا بالنســبة إلينــا وبالنســبة لنــا هــو أمــور اآلخــرة

ولـــذلك كـــان يعطـــي الـــدنيا للمنـــافقني وال  ،ظهـــاوشـــهواÌا وحظو  ،حـــريص علـــيكم مـــن الـــدنيا وأهوائهـــا ،)التوبـــة١٢٨(
ســتني ألــف رأس مــن  ،فعنــدما جتــىب لــه األربــاح والغنــائم يف غــزوة حنــني ال عــدَّ هلــا وال حــدّ  ؛يعطيهــا خلاصــة املــؤمنني

عها كلهـا علـى املـؤمنني وزَّ  ،غري الذهب والفضة ،رأس من البقر وعشرة آالف ،وأربعني ألف رأس من اجلمال ،الغنم
   .اً أو كثري  املهاجرين واألنصار ومل يوزع عليهم قليالً  وترك ،اجلدد وعلى املنافقني الذين مل يثبت اإلميان يف قلوgم

بــني  اً فأعطــاه غنمــ ،اً لــيس حمتاجــأميــة بــن خلــف و صــفوان بــن حــىت جــاء لــه واحــد مــن أغــىن األغنيــاء يف مكــة 
وهللا مــا ( :فقــال ،حــىت أنـه أدرك أن هــذا لــيس مــن فعــل البشــر - يعــين تســد الطريــق والــوادي بــني اجلبلــني - جبلـني

لكـن الـذي يعطـي مثـل هـذا  ،يعطـي حبـرص ؛عنـدما يعطـي كُ ِلـيعـين املَ  .)إن هـي إال النبـوة ،كٍ ِلـمَ  سُ ْفـجادت gـذا نَـ 
فمـا زال يعطيـه وقـد كـان أبغـض  :قـال .مـن رسـل هللا أو رسـولٌ  ،ألنبيـاءمـن ا الغفري من العطاء ال يكون إال نيبٌّ  اجلمِّ 



 نيلِ سَ رْ املُ  دِ ى سيِّ لَ عَ  نيَ احلِِ الصَّ  اءُ نَ ثَـ                     فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد          

  .ملسو هيلع هللا ىلصمبسجد األنوار القدسية باملهندسني بالقاهرة مبناسبة ذكرى ميالد رسول هللا   ١٨/٨/١٩٩٤هـ املوافق ١٤١٥من ربيع األول  ١٠خلميس ا

٨

وعالجــه يف هــذا  ،، أن عالجــه يف هــذا األمــرصــلى هللا عليــه وســلمألنــه يعلــم  ،إليــهاخللــق  حــىت صــار أحــبَّ  ،اخللــق إليــه
  . الشأن

وهـم الـذين هربـوا  ،مأنـتم الـذين حـاربت :سوس بعض املنافقني لألنصار واملهاجرين وذهبوا إلـيهم وقـالوا هلـمو و 
األنصـار أطمعـتم يف  يـا معشـر(: فقـال صـلى هللا عليـه وسـلمفذهبوا إىل رسول هللا  .وأعطاهم ومل يعطكم ،من أول املعركة
وأكلكـم إىل قلـوبكم اململـوءة  ،أتـألف gـا قلـوب املنـافقني - يعـين شـيء ال يلقـى لـه بـال :لعاعـة – لعاعة من الـدنيا

  . )هللا ورسوله حببِّ 
فالــذي ميــأل اجليــوب  ،وعطــاء القلــوب خــري مــن عطــاء اجليــوب ،هــم ملئــت جيــوgم وأنــتم ملئــت قلــوبكم :أي

عـزَّ لكن الذي يودع يف القلـب هـو الـذي يظهـر ويتضـح يـوم لقـاء حضـرة عـالم الغيـوب  ؟ماذا يأخذ منها عند املوت

  .فبني هلم هذه احلقيقة وبينها لنا مجيعا. وجلَّ 
ومنهم من  ،من يريد أن يكون أمرياً  ،اعة الذين مل يثبت إمياÁم ليثبتهم منهمكان يويل على الواليات اجلم

 ،اجعلين والياٍ  :مثل أيب ذر يقول له ،وأئمة املتقني يعتذر هلم بعذر لطيف ،... ومنهم من ،يريد أن يكون وزيراٍ 
أن الوالية حتتاج إىل  :أي ).عنهرواه مسلم عن أيب ذر ضي هللا ( )إنك ضعيف وإÁا أمانة( :فيقول صلى هللا عليه وسلم

  .رجل قوي وأنت رجل رقيق القلب
وإنا ال نويل هذا األمر من  ،من طلبها وكلناه إليها ،يا عماه( :وكذلك عمه العباس يطلب الوالية فيقول له

 ،أنا ورجالن من بين عميدخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم : عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قالالبخاري ومسلم  روى( )طلبه
أو  ،سأله إنا وهللا ال نويل هذا العمل أحداً " :فقال ،وقال اآلخر مثل ذلك ،وجلَّ  ا على بعض ما والك هللا عزَّ نَ رْ يا رسول هللا أمِّ  :فقال أحدمها

  .يعين يعتذر إليه بعذر لطيف. )حرص عليه أحداً 
 - فرفض أن يـويل أصـحابه والـذين شـهدوا غـزوة بـدراه رضي هللا عنه وأرضوقد فقه هذا األمر أبو بكر الصديق 

 Âمـن عـزَّ وجـلَّ ممـا هلـم عنـد هللا  كرهـت أن يتعجلـوا شـيئاً   :فلما خاطبوه وكلموه قـال - اوكان الواحد منهم يسمى بدري
  .عزَّ وجلَّ وأردت أن خيرجوا من الدنيا موفور نصيبهم عن هللا  ،الواليات واألموال والدنيا

 ،وأهـــواء الـــدنيا وشـــهوات الـــدنيا ،وحقـــارة الـــدنيا ،ه رســـول هللا كـــان حيميـــه مـــن زخـــارف الـــدنياإذن الـــذي حيبُّـــ
 Qيثري الفنت على املؤمنني ويصطنع املشاكل للمؤمنني ويفعل خالفـات وقلـق بـني  هوالذي يرى أن ،عزَّ وجلَّ ليشغله با

لكـن خاصـة أصـحابه  ،نـه يعـرف أن هـذا يبعـدهأل ،املؤمنني كان يشغله بالدنيا لكي يبعده عن طابور وساحة املؤمنني
  .على أن خيرجوا من الدنيا بال ذنوب وال عيوب اً وحريص ،عليهم اً كان حريص  صلى هللا عليه وسلموُكّمل أصحابه 

  وصلى هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
*********** 


