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ـَنِ الرحيمِ   بِسمِ اللّه الرحم
  ﴾ماإِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسلي﴿

  ]األحزاب٥٦[

هذه  يفواحتار احلكماء  ،فقد تاه العلماء ،هذا املقام العظيم يفسنتكلم على قدر أهل اإليقان والتسليم 
بـدأ بذاتـه    عز وجلَّ، وكيف أن اهللا صلى اهللا عليه وسلمفخيماً وتعظيماً لقدر حبيبه ومصطفاه تأنزهلا اهللا  اليتاآلية 

 حـىت يـأيت   !!ومن كدح فكره !!ذهنهومن قدح  !!هناك من خمن !!كيف يصلى عليه اهللا؟ - وثنى مبالئكته
  !!بتأويل مناسب لآلية

الصـالة مـن اهللا    :ومن يقول! والصالة من املالئكة طلب املغفرة! أن الصالة من اهللا الرمحة :يقولفمن 
ولكن كالم الرمحن لـه  ! !راقية ومجيلة كل تلك املعاين. ة من الرمحنوالصالة من املالئكة طلب الرمح ،الرضوان

أدق وأعجب أسرار!!! وال حتتاج إال إىل قلو ،ةفاآلية واضحةٌ وجلي   ة تسمع اآلية عند نطقهـا مـن ربب خلي
 من تلك املعـاين  نتلمس معاً قبساًول. أن تفقهها الربية ينبغي اليتاإلهلية فؤادها باملعاين  عز وجـلَّ الربية، فيمأل اهللا 

!!!!  
ـ معه، وأَحب أن يعرف فخلق اخللق ليعرفوه، فبحبيبه  وال شيء عز وجلَّكان اهللا  عرفوه،  لمصلى اهللا عليه وس

الذيواخللق، وهو امليزاب  فهو الواسطة بني احلق ىلإىل اخللق، فكل عطاءات اهللا إ يترتل منه كل عطاءات احلق 
خلق اهللا بابهاها وميزاب، فيضها وسر، ولذلك يقـول تعـاىل  صلى اهللا عليه وسلمل اهللا وهو رس ،فضلها وسبب ،: 

  ].اإلسراء ٢٠[ ﴾من عطَاء ربك كُال نمد هـؤالء وهـؤالء﴿
هم املسلمون والكافرون، لكن   ،﴾هـؤالء وهـؤالء﴿: بعض إخواننا العلماء أهل الفكر أخطأوا فقالوا

قبله ومـا   هم السابقون والالحقون، ما : ﴾هـؤالء وهـؤالء﴿ :لكنا نقول!! ن هلم عطاء من اهللا؟وهل الكافر
أما مـا   .وما بعده من العلماء العاملني والورثة الروحانيني وأتباعهم ،ني واملرسلني وأممهمبعده، ما قبله من النبي

لكن العطاء إذا كـان   ].اإلسراء ٢٠[ ﴾ هذَا من فَضلِ ربي ليبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُر ﴿ :يعطى للكافرين فهو ابتالء
  !أحد صاحبه عن هدية أهداها له؟ لأسي ض واجلزاء، هلصاحبه يوم العر لأسيال  عز وجلَّاهللا من 

كل عطاء فمصدر، والالحقني مـن الورثـة الروحـانيني     ،خري للسابقني من الرسل واألنبياء كلِّ وباب
 مث منه إليهم سـر  ،د الرسل واألنبياءكلهم يرتل العطاء أوالً على سي - وأُممهم وأتباعهم ،والصاحلني واألولياء

من يرد اُهللا به خرياً «: صحيح البخاري عن معاوية رضي اهللا عنه، ونص احلديث(  }ماسوأنا القَ ،اُهللا املعطي{ :لى اهللا عليه وسلمصقوله 
  ).رونظاهيفَقِّهه يف الدين، واُهللا املعطي وأنا القاسم، وال تزالُ هذه األمة ظاهرين على من خالفَهم حىت يأيتَ أمر اِهللا وهم 

ابٍ ﴿: صريح إهلي وهذا أمرسرِ حيبِغ ِسكأَم أَو ننا فَامنطَاؤذَا عاآلية أن كل  يففأعلمنا اهللا  ].ص٣٩[ ﴾ه
أو نورانيـة أو   ،وكل إمدادات روحانية أو باطنيـة  ،وكل سابقة حسىن أزلية ،وكل هداية ،وكل رعاية ،عناية

مث منه يتم توزيع  ،إمنا ترتل من اهللا على خري الربية، فضالت إهلية غيبيةأو إحسانية أو إيقانية، وكل تف ،شهودية
  .العطية على املستحق لذلك من أهل السابقية

  هيبِى نلَع اِهللا صالةُ
وكـل   ،وكل عطـاءات اهللا  ،ة، فكل صالت اهللاملعىن العام صلَ يفوالصالة  ﴾﴾إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ﴿﴿
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سـواءاً   -ترتل أوالً على رسـول اهللا   ،وكل نعم اهللا اخلاصة ألهل عناية اهللا ،وكل إكرامات اهللا ،اهللا فتوحات
ألن حضرة الربوبيـة تربيـة   ، تسوقها املالئكة من حضرة الربوبية اليتأو النعم ، النعم الذاتية من احلضرة اإلهلية

لكن نعم حضـرة اهللا  ، ون الُخللق هم املالئكة املوكَّيسوق العطايا من حضرة الربوبية إىل ا الذيلكل الربية، و
هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في ﴿ :قال تعاىل، ترتل على قلوب الصادقني واملخلصني والصاحلني مباشرة منه سبحانه

نِنيمؤلَّ ﴿:وكذلك قوله !!من املالئكة ترتل مباشرة بدون واسطة. ]الفتح ٤[ ﴾قُلُوبِ الْمعـا ولْما عنن لَّدم اهنم﴾ 
  .املقام اللدين - ]الكهف ٦٥[

ل منها والعطاءات تترتَّ ،ومقام اللدنية ،ومقام العندية ،مقام املعية :ثالثة مقامات إخواين واملقامات الذاتية يا
العطاء، ويترتل  يطلب الذيهو  !!على قلوب املستحقني هلا من أهل السابقية على حسب تقرير احلضرة احملمدية

بطلب سيد الرسل واألنبياء، أو بتوجوجلَّد الرسل واألنبياء إىل حضرة اهللا ه سي فيرتل العطاء على حضرته، عز ،
وجلَّعه على عباد اهللا مث يوز م باحلب الصادق حلضرته  عزيفلكـن العطـاءات   ، صلى اهللا عليه وسلماململوءة قلو 

يها املالئكة، وهذه أيضاً ترتل كلها على سيدنا رسول اهللا، وهو يوزعها مبا شـاء علـى   مقام الربوبية تتصرف ف
  .مجيع خلق اهللا

لـه   إذاً النعم الذاتية ألهل اخلصوصية، والنعم الربانية جلميع الربية، فكل ذلك من احلضرة احملمدية، ويأيت
أمسينا وما بنا من نعمة ظاهرة أو باطنة  { :رضي اهللا عنـه إلهلية، ولذلك قال اإلمام الشافعي ذلك من احلضرة ا

 يفوقال أمحد بن عجيبة ( ..} ها إليناأوصل الذيوهو  ،سببها صلى اهللا عليه وسلمدين أو دنيا إال ورسول اهللا  يف
، وما من نعمة هللا علينـا ، بشكره نيفيها من شكر الواسطة يف نعم اهللا علينا املأمورو{ : صلى اهللا عليه وسلم  الصالة على النيب يفتفسري البحر املديد 
فوجب حقـه  ، وإجرائها علينا، السبب يف وصوهلا إلينا إال وهو صلى اهللا عليه وسلم، من نعمة اإلجياد واإلمداد يف الدنيا واآلخرة ؛سابقة وال الحقة

  ).}جه نفتر عن الصالة عليه مع دخول كل نفس وخرو ووجب علينا يف شكر نعمته أالَّ ،علينا
كما تاه السابقون، وقال لنا عطائي كلـه  ه سبحانه لنا، وحىت ال نتوه نا اهللا وأخربنا معاشر املؤمنني حلبفأنبأ

كله مع هذا الص وإكرامي ،مع هذا النيبالذي سواء الذايت ن،في ترتلـه املالئكـة    الذي اينأُنزله مباشرة، أو الرب
 ..﴾﴾يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسـلِّموا تسـليما  ﴿﴿  :نا اهللامثل الرياح واألمطار واألشجار والنباتات، فقال ل

رضـي اهللا  العزائم  وضح لنا إمامنا ومرشدنا اإلمام أبو كيف نصله؟! ...صلوه دائماً تأتى لكم العطايا على الدوام
  :األمر فقال عنه

لُّصلَوا عيه ولِّسكُوبِلُقُوا بِمفَ  مهبِاحلَ ويب وشمسقَ هأَ دشقَرت  
ـ  الت وعطـاءات وهبـات   صلِّ عليه بقلبك وليس بلسانك، فبلسانك ستأخذ حسنات، لكنك تريد ص

اهلوى عندك له نصيب، حىت ولـو   يفنورانيات وذاتيات فالبد من أن تعلِّق قلبك باحلبيب، وال جتعل ألحد معه 
  . ن أهل أو قريبكان أقرب املقربني إليك واحمليطني بك م

الةُص لَالصة للمنينِؤم  
  رقتــفهو احلبيب ومشسه قد أش    صلوا عليه وسلموا بقلوبكم

يا نبِلْقَ ورـــظْى نمٍ ةًرملتي    يا بِـيحها فالرش ــوح مىنقَوت  
مـن   رهطْيب البد أن ت، وحىت توصل القلوب باحلبصلى اهللا عليه وسلمكيف نصلى عليه؟ نصلُ قلوبنا بقلبه 

  :رضي اهللا عنهالعزائم  الغري وتطيب، كما قال اإلمام أبو
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  فاخللع يهدى واجلمع يفىن           واخلع سوانا يف اجلمع طُراً
  :وقال أيضاً

  وبعه نفسك واألموال يعطيك      مغرم فاخلع سواه وكن صبا به
د األولني واآلخرين حـىت  ب سيح يفكانوا يتنافسون  -وأولو العزم منهم  -إذا كان األنبياء واملرسلون 

 ه كان كل أمله نظرة من مواله، إذ أخربه وصفيفموسى كليم وجني !عز وجلَّيريدوا من اهللا  اليتينالوا العطاءات 
 ﴾لْجبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِـي قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَـكنِ انظُر إِلَى ا﴿ :عنه اهللا

   ].األعراف١٤٣[
ه اهللا لجع الذيإىل القلب  - إىل اجلبل أنظرن ك، ولعامل األشباح واألجسام واملباين يفوأنت  لن تراين :أي

فَسـوف  ومل يـتغري ومل يتحـول    ،ه وعلى حب حبيبهعلى حب رب مكَانه يفإِن استقَر فَ - حمالً للقرب والتداين
  !.ترانِي

حـىت يتملـى    عليه وسلم صلى اهللاأن يكون على طريقه  عز وجلَّعرف سيدنا موسى احلقيقة فطلب من اهللا 
، فطلب !!إال احلبيب األكرم ،مظهر يفذاته، ألنه عرف أنه لن يشهد أحد اهللا إال  يف عز وجلَّبشهود مجاالت اهللا 

  :ليشهد هذه اجلماالت والكماالت فيه!! عله يقف على طريق املظهر من اهللا أن جي
هددرى يوسي مف را السموإن  هدهشي نيح الهوم نسى حلتجيل  

شاشة األمساء   هو صلى اهللا عليه وسلم  فرسول اهللا  ..حبيب اهللا ومصطفاه يف تجتلَّ اليتلريى أنوار اهللا 
صلى اهللا عليه   مظهر أكمل وهو احلبيب األعظم  يفية، ال تظهر األمساء اإلهلية والصفات الربانية إال والصفات اإلهل

صلى اهللا   جعله  عز وجلَّ  ألنه، للمرادين واملطلوبني  عز وجلَّ  ويلوح مجال اهللا ،شاهدونوفيه وبه ومنه يشهد امل، ، وسلم
  . من بدء البدء إىل اية النهايات ،والصاحلني واملقربني ،رسلنيى فيها لألنبياء وامليتجلَّ اليتالشاشة   عليه وسلم

ألنه يعلم  - احلقيقة يفليس من أجلنا ، على طريق سيدنا رسول اهللا ويرده  عليه السالم  ولذا وقف موسى
ولكنه  -عليها انا وأعاننا عليه؛ فلو فرض علينا مخسني صالة ألعانناإذا أمرنا بأمر قو  عز وجلَّ  علم اليقني أن اهللا

الح فيه  الذيألنه املظهر األكمل  ،حبيب اهللا ومصطفاه يفيريد أن يتمتع مبا كان يتمناه وهو شهود وجه اهللا 
  .ألنبياء اهللا ورسل اهللا  عز وجلَّ  مجال اهللا

 ،مجـال صـفايتّ   وهناك، اينّوهناك مجال رب ،، فهناك مجال روحاينّيوحذارِ أن تعتقد أن هذا اجلمال حس
مجال ذايتّ وهناك، وهناك مجال أمسائي، صلى اهللا عليـه  كان  وهذا اجلمال احلسي .املشهود وهناك اجلمال احلسي

 أويت -النسوة وقطعن أيديهن  انبهر من مجاله احلسي الذي -له فيه الغاية القصوى، ولذلك سيدنا يوسف  وسلم
رواه أبـو  ( }أُعطى يوسف شطر احلُسن{  ::لى اهللا عليه وسلمص، قال احلسي عليه وسلم صلى اهللانصف مجال رسول اهللا 
  ).رضي اهللا عنهيعلى، وكذا مسلم عن أنس 

يد كل واحدة تفاحة  يف، ومع ذلك ملا رأته النسوة وكان سيدنا يوسف أوتى نصف اجلمال احلسيأى أن 
لك جبمال سيدنا رسـول اهللا  ، فما بااح عند مشاهدن جلمال يوسف احلسيعن أيديهن بدالً من التفوسكني قطَّ

وما بالك جبمـال  !! ؟الرباين صلى اهللا عليه وسـلم وما بالك جبمال سيدنا رسول اهللا !! ؟الروحاين صلى اهللا عليه وسلم
  !! ؟الذايت صلى اهللا عليه وسلمسيدنا رسول اهللا 

وعني القلب تشهد أنوار حضرة الرب ،تشهد احلس صلى  ، وعني الفؤاد تشهد احلبيب األعظمعني احلس
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خري الربية، وعني النفخة القدسية تشـهد   يفبال بعاد، وعني الروح تشهد اجلماالت اإلهلية الظاهرة  اهللا عليه وسلم
ها ومنتهاها ها كماالت، وبدؤوكل ،كلها مجاالت. احلضرة احملمدية عز وجـلَّ اختص ا اهللا  اليتاجلماالت الذاتية 

العشالكامل هلذه الذات ق.  
وينظر إليهـا   ،فيبعث إليها خطابات وحتيات ،ا قهلا أنه متعلِّ رإنسانة، ويريد أن يظهِ أحب اًفلو أن إنسان

إحـدى   .هـذا األمـر   يفويستقبلها ويودعها بابتسامات، مىت تستجيب له؟ إذا تأكدت أنه صادق  ،بنظرات
 الـيت أكثر أم فالنة  حتبين أنت: فقالت له - هابعد أن ادعى أنه حيب - رهذا األم يفالصاحلات ضربت مثالً ملريد 

  !!:أنت ال تنفع لنا ألنك التفت لغرينا: وراءك؟ فالتفت خلفه، فضربته على وجهه وقال
ارن بةٌ واحلَجبجح ةلَفْت نم  اننمرِى ليارِ الغضى سفَوقِ ن نم  

ه، وإذا نام يب، إذا مشى ال يوجد غريه على بالمجال احلب يفأن يعيش دوماً هامي البد  احلبيب حيب الذيف
 يسمع إال من كالمه إال نغمات كالمه، وإذا تكلم اخللق معه ال يفخياله، وإذا تكلم ال يسمع  يفال يوجد غريه 

ا ارتقـى   اليتاألحوال  وهذه هي .)ىلما أَيأَ ولٌغشم كلِّى بكُلِّكُ: (فيعيش كما يقولونفمه ويتلذذ بكالمه، 
العليا ، وبلغوا املنازلصلى اهللا عليه وسلمد األولني واآلخرين الصاحلون واحملبون لسي.  

يا موسى أتريد أن أكون أقرب إليـك  : عليه السالمأوحى اللـه تعاىل إىل موسى {{    :ولذا ورد أن اهللا تعاىل
ومن نور بصرك إىل عينيـك؟  ، ومن روحك إىل بدنك، بكومن وسواس قلبك إىل قل، من كالمك إىل لسانك

  ).).، وحلية األولياءتفسري البحر املديد((    ..}}صلى اهللا عليه وسلمفأكثر من الصالة على حممد : قال، نعم يا رب: قال
  ونورك يف قليب فكيف تغيب  مجالك يف عيين وذكرك يف فمي

اهللا إىل منتصف الليل، مث يأذن له سيدنا رسول اهللا كان جيلس مع سيدنا رسول  رضي اهللا عنهبكر  سيدنا أبو
وعندما يصل إىل بيته يقول اشتقت إىل رسول  –خارج املدينة  وكان بيت سيدنا أبو بكر بالعوايل – باالنصراف

م كله صلى اهللا عليه وسلم، وكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإىل رسول اهللا  ، ردوينصلى اهللا عليه وسلماهللا 
 صلى اهللا عليه وسـلم على هذه الشاكلة، حىت أن أحدهم وهو سيدنا عبد اهللا بن زيد ملا وصله خرب حلاق الرسول 

  !!.احلال يفحممد أحداً أبداً، فأخذ اهللا بصره  اللهم خذ بصري حىت ال أرى بعد حبييب: الرفيق األعلى قالب
  أنوار اجلمالأنوار اجلمال

، صـلى اهللا عليـه وسـلم   الشوق الدائم إىل حضرته   عليه وسلمصلى اهللايؤجج هذا الغرام لرسول اهللا  الذيإن 
البداية حىت تلوح له بارقة من  يفيزيده هياماً إذا الحت بارقة من أنوار طلعته، فاإلنسان حيتاج إىل اجلهاد  الذيو

 ذلـك  يريد املال واألوالد وغـري  الذيأنوار حضرته، بعد ذلك لن يلتفت ال إىل ميني وال مشال، لكن اإلنسان 
 ٤[. ﴾ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه﴿  !يسع كل ذلك الذيأين القلب ! رة النيبويريد مع ذلك حض

الَ يؤمن عبد حتى أَكُـونَ  { :هذا الباب فقال يففال يدخل القلب إال واحد، ورسول اهللا حدد اجلهاد   ].األحزاب
م هإِلَي بأَحنيعماسِ أَجالنو هالمو هلأَه صحيح مسلم عن أىب هريرة رضي اهللا عنه( .} ن.(  

ويزامحهم ويكثـر مـن    فيذهب إىل أهل هذا املقام العايل فاإلنسان إذا مل يصل هلذا احلال عليه أن جياهد،
حلني، ألن اإلنسان عندما يكـون  زيارم ويكثر من مودم حىت يعديه حاهلم، وهذا سبب تردد الناس على الصا

كُنا عند رسـولِ  {  ::رضي اهللا عنه  قال سيدنا حنظلة  ،،صلى اهللا عليه وسلم   يكون كأصحاب حضرة النيبمع الصاحلني



  صلى اهللا عليه وسلم نور الصالة على النيبفضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد                       

 م٢٠١٠من فرباير  ٢٥هـ املوافق ١٤٣١من ربيع األول  ١١كانت هذه احملاضرة حبدائق املعادى بتاريخ 
 

ارالن ا فَذَكَّرظَنعفَو إِلَٰى: قَالَ. اللّه جِئْت ثُم رالْم تبالَعانَ ويبالص كْتاحفَض تيا : أَةَ،قَالَالْبأَب يتفَلَق تجرفَخ
. يا رسولَ اللّه نافَق حنظَلَةُ: فَقُلْت ،فَلَقينا رسولَ اللّه. وأَنا قَد فَعلْت مثْلَ ما تذْكُر: فَذَكَرت ٰذلك لَه فَقَالَ. بكْرٍ
ولَـو  . يا حنظَلَةُ ساعةً وسـاعةً :فَقَالَ. وأَنا قَد فَعلْت مثْلَ ما فَعلَ: بكْرٍفَقَالَ أَبو . فَحدثْته بِالْحديث ،مه: فَقَالَ

صـحيح  ( .}لِّم علَيكُم في الطُّـرقِ تس كَانت تكُونُ قُلُوبكُم كَما تكُونُ عند الذِّكْرِ، لَصافَحتكُم الْمالَئكَةُ، حتٰى
  ).مسلم

احلال، فكانوا يرون املالئكة وتراهم املالئكة، وكانوا يتمتعون بـاألنوار   يفيطَّبقون  عليهم ضوان اهللار وكانوا
حيام الدنيوية، فإذا فارقوا الدار الدنيوية فهم  يفكل أنفاسهم  يفذات خري الربية  يفالذاتية والربانية والنورانية 

الربيـة   مقامات القرب من رب يفقاب قوسني أو أدىن  يفوكلهم  ،ةاللدني يفالعندية، وإما  يفاملعية، وإما  يفإما 
  . عز وجلَّ

، ويرغِّبوهم الفاين يفولذلك يذهب الناس للصاحلني، حىت يحضروا قلوم، ويشوقوا نفوسهم، ويزهدوهم 
، مجال أحوالـه ومجـال   وسلمصلى اهللا عليه هؤالء الصاحلني مجال سيد األولني واآلخرين  يف، ويلوح هلم الباقي يف

مث بعد ذلك إذا داوموا يلوح هلم مجال أنواره ومجال أسراره  !!أخالقه ومجال صفاته ومجال تواضعه ومجال علمه
يقَوى الوجد واهليـام إال   الناس إىل الصاحلني، وال يوجد شيء وهذا سر تردد، صلى اهللا عليه وسلموكماالت ذاته 

ال حيتاجون إىل أحد من اخللق، بل إن كل واحد منهم يريد أن يفر من اخللق حىت يظـل  ا األمر، والصاحلون هذ
  :رضي اهللا عنهالعزائم  ذلك يقول اإلمام أبو يفجلوة وخلوة مع احلق، و يف

  فرارا ائحاًــكلِّ اخلالئق س    لوال الذين حتبهم لفررت من
  ناراأوصلْ إليك الصب أعلِ م    قلىب لديك وبالربلس هيكلى

يـام، وهـم الـذين يزيـدون الوجـد      فالصاحلون هم الذين يؤججون نار الغرام، وهم الذين يقوون اهل
لألنام، فلذلك تتردد عليهم اخلالئق، ألن التـردد   فيصطالم، وهم الذين يظهرون كماالت احلبيب املصطواال

! واملستحسنات واملسـتلذات  ،واألهواءواحلظوظ  ،يجلى القلب من الدنيا والشهوات الذيعلى الصاحلني هو 
   .جيلى القلب من هذه األمور مودة الصاحلني واجللوس معهم الذيف

يذهب للصاحلني البد أن يذهب وهو مسافر من الدنيا وذاهب إىل اآلخرة، ويترك كل أمور الدنيا  الذيو
وجيـد معـارج    ،وجيد النور املبني ،فيجد اليقني ].آل عمران١٥٣[ ﴾والرسولُ يدعوكُم في أُخراكُم﴿ :وراء ظهره

 يفجيد كل هذه النعم واملنن النورانية واإلهليـة   .وجيد طلعة الكرمي املنعم الفتاح ،وجيد شراب األرواح ،املقربني
  .حضرات الصاحلني

أن  بطنه ناراً، لكن قبل أن تذهب للصاحلني البد يفيذهب للصاحلني ليأكل ويشرب فإنه يأكل  الذيلكن 
علهذه احلضرات، لكـن   يفواملواجهات الراقية املوجودة  ،واملقامات السامية ،تك من أجل األنوار الراقيةى مهَّت

يـذهب   الـذي الطعام والشراب جعلوه من أجل املالطفات واملؤانسات، ألنه لو مل يكن الطعام والشراب فإن 
حبب إيلَّ من الدنيا { :صلى اهللا عليه وسـلم الدنيا، قال إليهم لن يعود مرة أخرى لألنام ألنه سيشرب الراح ويترك 

الةنِي يف الصيةُ عقُر لَتعجو ،ملاذا؟ حىت يظل بيننا ).رضي اهللا عنهمسند اإلمام أمحد عن أنس بن مالك ( }النساُء والطِّيب.  
احلياة  يفخرى إىل البشرية حىت يظل اإلهلانية يعود مرة أ يفكثري من الصاحلني عندما يعلو ويرتقى ويصبح 

إىل  فيـرد   ].األنبيـاء ٢٣[ ﴾وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا ﴿ :هذه اُألمة احملمدية عز وجلَّنادى ا اهللا  اليتالوسطية 



  صلى اهللا عليه وسلم نور الصالة على النيبفضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد                       

 م٢٠١٠من فرباير  ٢٥هـ املوافق ١٤٣١من ربيع األول  ١١كانت هذه احملاضرة حبدائق املعادى بتاريخ 
 

  . لن ينتفع به اخللق وال أحد من األنام وبالتايل ،على الدوام اإلهلانية يفوإال سيظل !! الوسطية
واجهات سيد األولـني  يتم فيها جتهيز املقربني واملرادين مل اليتاملقار  رياض الصاحلني هي عز وجلَّفجعل اهللا 
تدرب القلوب التقية النقية وتؤهلها وتفتح هلا الباب ملواجهة خري  اليتمراكز التدريب النورانية  واآلخرين، فهي

  .وا اهللا بصدق ويقنيوطلب عز وجلَّ الربية، وذلك ملن أخلصوا هللا
والشراب فإم يضـحكون  لكن الذين يترددون على الصاحلني ولو لسنني، وهمهم طلب الدنيا والطعام 

 :قلبه إال احلبيب يفلكن الشراب املخصوص ال خيرج إال ملخصوص، وهذا املخصوص ال يوجد  !!!على أنفسهم
ـ ٢١[ ﴾وسقَاهم ربهم شرابا طَهورا﴿ املُربى، ووصف الشراب بأنه طهور ألنـه يطهـر    والرب هنا أي ].اناإلنس

حـىت   ومن كل األغيار، من كل الشواغل، وومن كل بعد ومن كل صدود، ومن كل غري القلب من كل غني
  :يصبح هذا القلب مؤهالً لألنوار

  الواىل رِسإال لنا وبنا بِ    من غرينا يف عصرنا ال تكشفن
  :رضي اهللا عنهالعزائم  قال اإلمام أبو رفني والواصلني؟كيف نكون من العا
إىل اجلَ الوصولِ سرابِن العىال    حب النىب محمواآللِ د  
وال شهوة زائلة وال دنيا فانيـة، ال يريـدون إال    ،وال نفس ،ليس فيه شريك وال هوى ولكن هذا احلب

صلى اهللا عليه وسلموقرباً حلبيب اهللا ومصطفاه  ،ضوان اهللاوطلباً لر ،الصادق رغبة فيما عند اهللا احلب:  
  د تعطى ما له تتشوقــــــوبالزه   أال يا أخى باحلب ترقى وترفعن

****************  
وخنتم بسؤال جاءنا من أحد احملبني الذين يترددون على روضات الصاحلني ليتعلم حقيقة وأسرار الصـالة  

    :السائل على سيدنا رسول اهللا إذ قال
يراه ويتمتع برؤية طلعته  لكي صلى اهللا عليه وسلم ة أحياناً ويصلى على حضرة النيبأن السالك قد يعقد الني

  ولكنه يرى شيخه  فما تفسري ذلك؟، البهيه وحمياه
إن الشيخ املرىب هو صورة من صور رسول  اعلموا :ونقول للمحب السائل ولكل إخواننا وقرائنا الكرام

فإنه إن رأى شيخه فهو ! .. صلى اهللا عليه وسلم، ولذا فإن املصلى على رسول اهللا بنية أن يراه صلى اهللا عليه وسلم اهللا
بذلك قد رأى صورة من صور رسول اهللا، وذلك ألن صور رسول اهللا ال حتد وال تعد، وكل رجل من الصاحلني 

ألن اإلهلام مرتبـة مـن    أنه ال يوحى إليه، وإمنا يلهم، إال صلى اهللا عليه وسلمعلى قدره صورة لسيدنا رسول اهللا 
  .مراتب الوحي

وعلى آلـه وصـحبه   ، وشفيع كل العاشقني لصفاته، وصلى اهللا على سيدنا حممد ملهم كل احملبني لذاته
 .نوعلينا معهم أمجعني إىل يوم الدي، والتابعني


