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  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
مةً واللَّه عليم فَضلًا من اللَّه ونِع﴿ :احلمد هللا على كمال االصطفاء لنا، حىت صرنا من أُمة حبيبه ومصطفاه

يمكاحلجرات٨[ ﴾ح[ .د أهل الدنيا واإلمام األعظـم جلميـع   والصالة والسالم على إمام املصطفني األخيار، وسي
 ،تابعه على هذا اهلدى إىل يوم الـدين  ندنا حممد وآله األخيار، وصحابته األبرار، وكل مرار، سياخللق يوم الق

  .العاملني رب يا، آمني.. آمني  ،وعلينا معهم أمجعني
إن يف القلـب  { :رمحة اهللا عليهيقول اإلمام ابن القيم  :أمجعني وصية بسيطة أوصى ا نفسي أوالً وإخواين

  .}صلى اهللا عليه وسلمإال حب رسول اهللا  طاقة ال يسدها
ـ  يفدها رسول اهللا، فمن بـد  بحإال بِ دمؤمن طاقة ال تس قلب كلِّ يف عز وجلَّجعل اهللا  حالـدنيا  ب، 

 ﴿ :قول اهللا يفألنه يدخل  ،أُخراه يف وكان غري موفقٍ ،دنياه يف بعت ،واحلظوظ وامللذات ،واألهواء والشهوات
احلقيقة هو رسول اهللا  يفوذكْر الرمحن  ].الزخرف٣٦[ ﴾شيطَانا فَهو لَه قَرِين يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه ومن

عوا إِلَى ذكْرِ يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاس﴿ :كتابه يفألن اهللا يقول  صلى اهللا عليه وسلم
 ريخ كُمذَل عيوا الْبذَرو ونَاللَّهلَمعت مإِن كُنت وهو سيدنا رسول  ،كركم باهللاذي الذياملذكِّر  أي ].اجلمعـة ٩[ ﴾لَّكُم

   .﴾ فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه ﴿ :وإمنا قال ،)فاسعوا إىل الصالة: (فلم يقل اهللا .صلى اهللا عليه وسلماهللا 
كْريفاهللا  فذ ذَألنه هو املُ ،صلى اهللا عليه وسلمدنا رسول اهللا احلقيقة هو سيالذي كِّر كِّذَيرا باهللا وبأيـام اهللا،  ن

جوار اهللا  يفوالسعادة األبدية  ،حنن مقبلون عليها من أيام الربزخ واآلخرة اليتويذكرنا مبا علينا حنو اهللا، وباأليام 
  . القلوب يفا املُذكر البد أن يكون له النصيب األعظم هذ .يف عاله جلَّ

أنه ال يتم اإلميان إال إذا كان هذا احلب املوجود حلضـرته   –نافذ  همكْوح - صلى اهللا عليه وسلموقد حكم 
 يف مصلى اهللا عليه وسـل لنا أو حولنا، وقد قال  من نفوسنا ومالنا وأوالدنا وكل شيءوأنفس  ،قلوبنا أغلى عندنا يف

 ).صحيح مسلم عن أىب هريرة رضي اهللا عنـه ( }الَ يؤمن عبد حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من أَهله وماله والناسِ أَجمعني{ :ذلك
خذٌ وهو آ لسيدنا عمر يوماً صلى اهللا عليه وسـلم ال يؤمن اإلميان الكامل، وقال رسول اهللا  :هنا معناها -وال يؤمن 

در؟ قَالَ{ :هبِيما عين يّبحأَت :بأَح تفِْسي ألنٍء إِالَّ نيكُل ش نم ّإِلَي. ّيبّالن ـىت    :فَقَالَ لَهح هـدفِْسي بِيي نالَّذو
فِْسكن نم كإِلَي ّبأَكُونَ أَح. رمفَأَ: فَقَالَ عبأَح ولَ اللَّهسا ري تن ّإِلَي ّيبّفِْسي، فَقَالَ النن نم : ـرما عاْآلنَ ي { 

  .إىل متام اإلميان اآلن قد وصلت :أي – )رضي اهللا عنه خرجه البخاري عن أيب عقيل زهرة بن معبد أنه مسع جده عبد اهللا بن هشامأ(
ومتام اإلميان يصل إليه اإلنسان إذا كان حب أغلى عليه  -كما وصفنا  - صلى اهللا عليه وسلمالعدنان  النيب

قُـلْ إِن   ﴿ :آية عظيمة قال فيها يفدنياه  يفما يشغل اإلنسان  عز وجلَّهذه الدنيا، وقد ذكر اهللا  يفمن كل غاىل 
ةٌ تارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتريشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو كُمآؤنأَبو كُماؤكَانَ آب ناكسما وهادنَ كَسوشخ

رسـول   البد وأن يكون حب أي ].التوبة٢٤[ ﴾ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللّه ورسوله وجِهاد في سبِيله فَتربصواْ
صلى ه قال فيه سرعليه وسلم صلى اهللا رسول اهللا  أغلى من كل ذلك، وحب عز وجلَّاهللا  وحب صلى اهللا عليه وسلماهللا 
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عن ابـن   سنن الترمذي( }أَحبوا اللّه لما يغذُوكُم من نِعمه، وأَحبونِي بِحب اللّه، وأحبوا أَهلَ بيتي حببي{ :اهللا عليه وسلم
  ).عباس رضي اهللا عنه

مجله ا مواله، واملـنن   اليتاهللا، واألخالق الكرمية  زينه ا اليتبالزينة  صلى اهللا عليه وسلمفحب رسول اهللا 
هللا، وذلـك ألننـا    احلقيقة هو حب يفه عاله، فحب يف أفاضها عليه مواله جلَّ اليتو وال حتد ال تعد اليتالعظمى 

احلقيقـة   يفه حبإذاً ه، كمله ا موال اليتأكرمه ا اهللا، والكماالت  اليتمجله ا اهللا، واملنن  اليتحنب األوصاف 
وجلَّ هللا حب ة عزاآلخرة يفاألوىل و يف، ألن هللا املن.   

فما الدليل علـى كمـال   صل اإلنسان إىل كمال اإلميان، البد أن ينمو ويزيد حىت ي هذا احلب يا أحبايب
 هي صلى اهللا عليه وسلم النيبان، فرؤية العدنان ليبشره بأنه قد استكمل اإلمي النيبأن يأتيه  إخواين الدليل يا ؟اإلميان

إما إذا كانت رؤيـة رسـول اهللا    .وعلى بلوغ اإلنسان متام اإلميان ،الربهان ألهل اإلميان على استكمال اإلميان
واإلنسان على حال غري مرضهذه احلالة هي يفة هللا، فرؤية رسول اهللا ي رؤية هنا ميفألنه  ،رة لإلنسانذكِّنبهة وم 

نبهـه   الـذي الة معصية أو سهو أو غفلة، ولكن مثل هذا اإلنسان يكون له نصيب من متام اإلميان مادام أن ح
  .وأيقظه وأخذ بيده هو رسول اهللا، وهذا دليل على أنه سيبلغ كمال اإلميان إن شاء اهللا

ولـذلك كـان مـن     على كمال اإلميان، كان ذلك دليالً صلى اهللا عليه وسلماإلنسان رسول اهللا  أيفإذا ر
 وداعيا إِلَى اللَّـه بِإِذْنِـه   . يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا﴿ :القرآن يفذكرها اهللا  اليتوظيفته 

منني مل حيدده اهللا بأم وتبشري املؤ ].األحزاب٤٧-٤٥[ ﴾االْمؤمنِني بِأَنَّ لَهم من اللَّه فَضلًا كَبِريوبشرِ . وسراجا منِريا 
بكمال  صلى اهللا عليه وسلمرهم رسول اهللا عصره وأوانه، ولكن املؤمنني إىل يوم الدين، يبش يفو ،زمانه يفن املؤمنو
  .اإلميان

يننا ميشى ويسـعى  املنام وهو ب يف صلى اهللا عليه وسلم النيبوقد يتحمل الرجل منا هذا املقام ويبشره حضرة 
املنـام   يفبرؤياه  صلى اهللا عليه وسـلم  النيبوقد يتحمل الرجل مقاماً أعظم من ذلك، فبعد أن يكرمه  .على األقدام

  !!بالصفاء الكبري عز وجلَّهم اهللا العيان، ولكن ذلك لصنف خمصوص خص يفيلوح له 
وكان من أهل اجلذب الشديد، وكانت أمه من  - رضي اهللا عنه هذا املقام سيدي إبراهيم املتبويل يفوأذكر 

 :قالت له.. امسعوا  !!فماذا قالت له؟. املنام يف صلى اهللا عليه وسـلم وقد حكى هلا ما رآه عن رسول اهللا  –الصاحلات 
)ينيا ب ال تيتعـرض  فما زال . )يف اليقظة وليس يف املنام صلى اهللا عليه وسلممقام الرجولية حىت ترى رسول اهللا  غُلُب

بلغـت مقـام    اآلن قـد {  :اليقظة عياناً بياناً، فقالت له أمه عنـدها  يف صلى اهللا عليه وسلملفضل اهللا، حىت رآه 
مـن   لٌض، ولكنه فَدوال بالكَ وال بالسعي دا مقام ال ينال باجلألن هذ ،ويسعى دويك دوال أقول جيِ، }الرجولية

  .ما عليك أن تتعرض لفضل اهللا إمنا كل، واهللا، واهللا ذو فضل عظيم
يقولون نواهلا  ،فيه الكثريون لُّضألن هذا األمر ي :ونعيد بإجياز -والتعرض لفضل اهللا يكون كما قلنا آنفاً 

 -ء ال متطر ذهبـاً وال فضـة   اوالسم ،وينتظرون فضل اهللا ،وينامون ،بالفضل وليس باجلد أو الكد فيتكاسلون
  :والفيض اإلهلي ،اهلاطلة من مساوات الكرم الرباينِّ ئب الفضلولكن نواهلا بالتعرض لسحا
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حىت تصلح لـرتول هـذه األنـوار    ، بتطهري السريرة وتنقية البصرية :فالتعرض لفضل اهللا يكون بوضوح
ولكـن  ، بالفاين قتتعلَّ دبروح ع يفوال حيلُّ ، بيقلب فيه ع يفال حيلُّ  صلى اهللا عليه وسلماملضيئة، فإن رسول اهللا 

ياليتالقلوب  يف لُّح لَخاليتاألرواح  يفوحيل  .من العيوب ت تلَّعوجلَّ بطلعة املنعم الفتاح قت عز.  
القلب وأجعله صاحلاً هلـذه   هرطَوأُ، هو أن أطهر السريرة التعرضإذاً ! هل هناك وضوح أكثر من ذلك

، النيـة : والبداية ،النية: ال يرجو منا إال النية، والبداية عز وجلَّهللا ارة الكلية على اهللا، لكن اهونوال الطّ .األنوار
إِنما األعمالُ بالنيات، وإِنما لكُـلِّ  : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ونص احلديث صحيح البخاري( }إِنما األعمالُ بالنيات{ :والبداية

املهم أن ينوى اإلنسان نية صـادقة،   ).جرته إِىل دنيا يصيبها، أَو إِىل امرأَة ينكحها، فَهِجرته إِىل ما هاجر إِلَيهفَمن كانت ه: امرِىٍء ما نوى
وجلَّ يكمله اهللا ة الصادقة عليه أن يبدأ، والباقيوبعد الني يف  جـلَّ اهللا ، ويكفينا فرحاً وفخراً وتيهاً وشرفاً قول عز

ذراعاً تقربت منه باعـاً،   إيلَّ بإيلّ شرباً تقربت إليه ذراعاً، وإذا تقر إذا تقرب العبد{ :يف احلديث القدسي هعال
  ).عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم صحيح البخاري( }وإذا أتاين مشياً أتيته هرولَةً

ورمبا أوشك الفضل أن يترتل  وال تكسل فتفتر فتتوقف!! وتداوم األمر أن تنوى وتبدأ وتستمر يفكل ما 
عـز  فاهللا  !!!فتعود أدراجك من حيث بدأت ،ولن يأتك !!مل يأتك شيٌء :وتقولتثبط مهتك  سفْولكن الن! إليك
ـ    وال يباديء القاعدين، لكن يباديء!! ديء الكساىلال يبا وجلَّ  .لنياملتذكرين واحلاضـرين واملتنبـهني واملواص

صـلى اهللا عليـه   الوصول إىل رضاء الكرمي احلنان وإىل كمال معرفة رسول اهللا  يفرغبة  ،وإيقان دالبادئني بداية جِ
  .وسلم

هو بداية الوالية اخلاصة، وال أقـول الواليـة    - إخواين يا - صلى اهللا عليه وسلموكمال معرفة رسول اهللا 
له ) ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: (قام الوالية العامة، فكل مسلم يقولم يفألن املسلمني أمجعني  !!ملاذا؟. العامة

اهللا عليـه   صلىالوالية العامة، لكن الوالية اخلاصة بدايتها أن يتعرف اإلنسان املعرفة الكاملة لرسول اهللا  يفنصيب 
  .وسلم

. أن أتربى على يـديك أريد  ،يا سيدي: وقال، العراق يف يوقد ذهب رجل إىل سيدي أىب الفتح الواسط
 عبد الرحيم القنـائي  وإمنا تلميذ أخي ،أنت لست تلميذي: مث رفع رأسه وقال !!فنظر الشيخ إىل األرض وأطال

مه هلـم  سـلَّ  الذيوإمنا يريدون القيام بالكشف !! ال يريدون مجع مريدين ،وكانوا صادقني .بالد مصر يفقنا  يف
وجلَّعند اهللا د األولني واآلخرين، وهذا يكفيهم سي هذا املقام يفألن اهللا أقامهم  عز.   

 - رضـي اهللا عنـه   صعيد مصر، وملا وصل إىل سيدي عبد الرحيم القنائي فسعى الرجل حىت جاء إىل قنا يف
 صـلى اهللا عليـه وسـلم   يل مع رسول اهللا { :عبد الرحيم من أصحاب األحوال اخلاصة إذ كان يقول وكان سيدي

فيجيبين عنها  ،يأتيين ليلة االثنني وليلة اجلمعة فأعرض عليه كلَّ ما استشكل على من األسئلة ليلتان كلَّ أسبوع،
أن يخرجـه   عز وجـلَّ نسأل اهللا  -كتاب خمطوط  يفهذه األسئلة  رضي اهللا عنهوقد ذكر  .}صلى اهللا عليه وسلممجيعاً 

يده قال لهفلما وصل إليه مر –العاملني  للنور قريباً إن شاء اهللا رب: صـلى اهللا عليـه   هل عرفت رسول اهللا  ينيا ب
املعرفـة   صلى اهللا عليه وسـلم فاذهب إىل بيت املقدس حىت تعرف رسول اهللا : قال! ال: املعرفة احلقيقية؟ قال وسلم
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  .احلقيقية
راجـع  من قنا إىل القدس ومل ي –وبعزمية وإصرار إىل بيت املقدس  -بال تكاسل وال متلمل  -فرجع املريد 
واملوجـودة اآلن   –ذات يوم، نام هناك حتت الصخرة  يفورجع متعرضاً لفضل مواله، و -شيخه بكلمة واحدة

اليت نشر اليهود صوره املشهورة من اخلارج على أا صور املسجد األقصى ليلفتوا املسلمني عـن   مسجد قبة الصخرة هي( .بأسفل القبة املعروفة بقبة الصخرة

واملنطقة كلها تسمى بيت املقدس وـا مئـات    وهذا خطأ بدأ الناس يف تداركه مؤخراً، فمسجد بيت املقدس أو املسجد األقصى يقع جبوار مسجد قبة الصخرة،املسجد األقصى، 

ت بني السماء واألرض عندما كان عارجاً إىل السماء فأشار إليها فوقف النيبتعلقت بقدم  اليتوهى الصخرة  ).اآلثار
صـلى  فرأيت رسول اهللا  :قال –حىت بىن حتتها اليهود األعمدة ليخفوا تلك املعجزة عن األبصار شيءال يسندها 
وبعد هـذه   - نوراً وقد أخذ هذا النور يتسع حىت مأل ما بني السماء واألرض، فلما أن كان ذلك اهللا عليه وسلم

 وسـلم  صلى اهللا عليـه هل عرفت رسول اهللا  يا بين: يف قنا بصعيد مصر، فقال رضي اهللا عنهرجع إىل شيخه  - الرؤيا
  .عز وجلَّ نبدأ معاً السري إىل اهللاإذاً : نعم، قال: املعرفة احلقيقية؟ قال

، ملاذا؟ ألن الطريـق إىل  وسلم صلى اهللا عليهرؤية رسول اهللا  هي :إذاً فبداية السري والسلوك خلاصة الصاحلني
 كـلُّ  ال يطلع عليه إالَّ! في، وإن شئت قلت طريق خ!ريق معنوي، وإن شئت قلت ط!طريق باطين عز وجـلَّ اهللا 
  !فيص

وال تشري إليه عبارات، ومن أين متشـى؟ ومـا حمطـة     ،ال حتيزه جهات عز وجلَّإذ إىل أين متشى؟ فإن اهللا 
  خالل ذلك؟ يفتواجهك  اليتالسفر؟ وما حمطة الوصول؟ وما بني ذلك؟ وما العقبات 

وأَنَّ ﴿ :وهـو نِعـم الـدليل    عز وجلَّيقول فيه اهللا  الذين سلك هذا السبيل، وال يطلع على ذلك إال م
ولذلك مل يقل فامشوا عليه لو كـان معنـاه    ].األنعام ١٥٣[ ﴾صراطي مستقيما فَاتبِعوه﴿ صلى اهللا عليه وسلم ﴾هـذَا

  !الطريق املعروف
اللغـة،   يفورمحة اسم مؤنث  ﴾حمت اللّه قَرِيب من الْمحِسنِنيإِنَّ ر﴿ :هذا الشأن يف عز وجلَّوقد قال اهللا 

صلى اهللا  ﴾قَرِيب﴿ولكن " قريبة"يقل  ملَفَ ].األعراف  ٥٦[ ﴾قَرِيب من الْمحِسنِني﴿ :ولكن اهللا فاجأنا وأدهشنا فقال

، وهو وسلم اهللا عليه لىصهو رسول اهللا  أياملذكر فقريب ب. الذين بلغوا مقام اإلحسان ،﴾من الْمحِسنِني﴿ عليه وسلم
  .قريب من احملسنني

 الـنيب وأن يأخذ  ،النيب؛ البد وأن يأمت بينوطريق الغيب النورا شى اإلنسان إىل طريق الفتح اإلهليمي ولكي
الطريق، ولن يسـتطيع أن   يففإنه سيتعثر من أول خطوة  وإالَّ ،هذه الغيوب يفبيده ليسلك به  صلى اهللا عليه وسلم

بدايـة   للمحققني هي صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا سيقف مع حظه وهواه، فكانت رؤية رسول اهللا شيء أييصل إىل 
  .عز وجلَّ من رب العاملني الفتح اإلهلي النوراين السري والسلوك إىل

ام، ولكنهم إذا أحبوا بإخالص حضـرة  أما أهل الوالية العامة فإم رمبا ال يستطيعون الوصول إىل هذا املق
فإن اهللا يوافيهم ب ،النيبعنـد   صلى اهللا عليـه وسـلم  عند خروجهم من الدنيا ودخوهلم إىل الربزخ فيشهدونه  النيب

 :بقـول اهللا  ىنِعهو املَ صلى اهللا عليه وسـلم  النيبهلم خبري، ويكون  عز وجلَّاخلتام، فيكون ختامهم مسك، وخيتم اهللا 
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﴿ري اآلخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتواْ بِالْقَونآم ينالَّذ اللّه تثَبيإبراهيم ٢٧[ ﴾ة.[  
بكمـاالت   االنشـغال الطريق يعـىن   يفعند أهل التحقيق  يا إخواين صلى اهللا عليه وسلموحب رسول اهللا 

وال يستحضرون بقلوم  ،أفضل الصالة وأمت السـالم  عليه فيباملصطالعوام عندما يتغنون هياماً  انشغالحضرته وليس 
جيعل اإلنسان الصادق منا يستحضر  للنيب لك العالم، لكن حقيقة احلبله ا املمج اليتأوصافه ومجاالته وكماالته 

  .بلوغ مقام الوالية العظمى وهذا هو سر ،نفسه يفوحياول جاهداً أن يتجمل ا  ،النيبل اهللا ا مج اليتاجلماالت 
وبلوغ مقام الوالية العظمى ليس بالعبادات ألن ذلك مقام العباد، والعباد هلم أجرهم يوم القيامة عند اهللا، 

 ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين﴿ :جنات النعيم، لكن بلوغ املراد أن يبلغ اإلنسان مقام يفويزيدهم اهللا أضعافاً مضاعفة 
آتيناه رحمـةً  ﴿ :وراثة الكتاب، أو أن يبلغ اإلنسان مقام يعلِّمه فيه ملك اإلهلام ].فاطر٣٢[ ﴾اصطَفَينا من عبادنا

 أو يبلغ اإلنسان مقاماً أعلى ال يصل إليه ملك اإلهلام، بل يعلِّمـه اهللا  ].الكهف٦٥[ ﴾من عندنا وعلَّمناه من لَّدنا علْما
  ].البقرة٢٨٢[ ﴾واتقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه﴿ :فوراً

قُلْ هـذه سبِيلي أَدعو إِلَـى  ﴿ :قوله رس ،أو يصل اإلنسان إىل مقام البصرية النورانية وراثةً للحضرة احملمدية
 )من آمن يب(ألن هناك فرق بني  ملاذا؟"!! ومن آمن يبأنا "ومل يقل  ].يوسف١٠٨[ ﴾اللّه علَى بصرية أَناْ ومنِ اتبعنِي

 :للخاصـة  عز وجلَّهو مقام العامة، ولذلك يقول اهللا  ، فاتبعين مقام خاصة اخلاصة، وآمن يب﴾ومنِ اتبعنِي﴿وبني 
املظهـر   يفة جامعة، فإن املتابعة واملتابعة البد أن تكون متابع ].آل عمران٣١[ ﴾قُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي﴿

العبادات واألخـالق واملعـامالت،    يفاملظهر العام تكون  يفاملظاهر، لكن املتابعة  يفوالشكل متابعة ناقصة ألا 
حركات النفس، ولذلك يقول قائل من الصاحلني عندما سـئل عـن    يفب القلب وتقلُّ يفواملتابعة اخلاصة تكون 

ـ  أَنسٰى تسلَ{ :احلديث يفمع أنه قال ! الصالة؟ يف سهالم : الصالة يف عليه وسلم صلى اهللاسهو رسول اهللا  ولكن 
فسـئل الرجـل    - السهو وغـريه  يفوإال كيف كنا نعلم هذه التشريعات العظيمة ، )شرح الزرقاين( }نَألس أُنسٰى
؟ فقـال  عز وجلَّ وقلبه ال ينام عن ذكر مواله مع أننا نعلم أنه تنام عينه! الصالة يفرسول اهللا  سهاكيف :الصاحل
  :الرجل

  والسهو من كل قلب غافل اله  يا سائلي عن رسول اهللا كيف سـها
عما ســـــــــــــــــوى اهللا     فسها قد غاب عن كل شئ سره

  فالترتيه هللا
هذا اجلمال عـن   يف ذَخأُفَ ،وكوشف جبمال مواله ،جالل اهللا يفقد استغرق  صلى اهللا عليه وسلمأنه  :واملعىن

 يفلنا كيفية قضاء السهو إذا سهونا  رعشلنا وي نسيل! الصالة يفنراه  الذينفسه وعن حسه ليحصل له السهو 
لكن شتان بني هذا وذاك، ألن هذا سهو نعلمه مجيعاً، أما سهو رسول اهللا فهـو سـهو عـن الـدنيا     !! الصالة

  .عز وجلَّ حبضرة الرمحن واملشاغل واألكوان، شغالً كلياً
  املتابعة الرافعةاملتابعة الرافعة



   صلى اهللا عليه وسلميف رحاب احلبيب  فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد      

   .     م٢٠١٠مارس  من ١١هـ املوافق ١٤٣١من ربيع األول  ٢٥ت هذه احملاضرة باإلسكندرية بتاريخ كان

 يفاإلقبال على اهللا و يفاخلوف والرجاء، و يفاملتابعة القلبية  املتابعة اخلاصة خلاصة اخلاصة هي ولذلك فإن
متابعة خاصة الصاحلني،  وهذه هي .الل اهللا وكمال اهللاخلشوع جل يفاهللا، و التواضع بني يدي يفاإلخبات هللا، و

عنـدما   عز وجـلَّ  ، فإن احلقعز وجلَّ بعة ال يطلِّع عليها اخللق ولكن يراها وينظر إليها ومينح بسببها احلقوهى متا
  ].املؤمنون ٢-١[ ﴾الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ. قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ ﴿ :أعلى شأن الصالة قال فيها

كن فيكـون،   اخلشوع واخلضوع واحلضور بني يدي من يقول للشيء يفال املتابعة األعظم ال تكون إإذاً 
صحيح البخاري عـن عائشـة   ( }ا أعلمكم باهللا وأشدكم له خشيةأن{ :ملن أراد أن يتبعها صلى اهللا عليه وسلموفيها يقول 
وليست متابعة ! لعباداتا يفاخلشية وليست  يف هذا واضح؟؟ -اخلشية  يفهذا الباب  يفاملتابعة إذاً  ).رضي اهللا عنها

الشـهادة،   يفالغيـب و  يف عز وجلَّخشية اهللا  يفالسنن الظاهرات، ولكنها متابعة  يفوليست متابعة  ،العادات يف
  :رضي اهللا عنهالعزائم  وفيها يقول اإلمام أبو

  ـــــــىــــلكنــــــــــه كلَّفنــ   ى حبيىبــما غاب عن
  قد عرفىن بالفضل  ــــىـــــفصرت بعد يقين
  من بالصفا أحتفىن  ن يف وجودىــأنا مب

  رفىنــــــــــــــلَما ا ش  زـــــتلك التكاليف رم
عـز  سريه حنو ربه  يف وسلم صلى اهللا عليهأما متابعته . باطنه يفظاهره و يف صلى اهللا عليه وسلمفيتابع رسول اهللا 

! ))ذق تعـرف ذق تعـرف ((: ن يتحدث عنه لسان، وإمنا يقول فيه أهل العيـان وال يستطيع أ ،فإن هذا أمر ال يكفيه بيان وجلَّ
   .عاله يفألن األسرار ال يطلع عليها إال من غاب عن سوى اهللا، وكان سره باق مبواله جلَّ  ،وهذا مقام ذوقي

  :رضي اهللا عنه كما قال سيدي أبو احلسن البكري صلى اهللا عليه وسلموإمجاالً نقول أن رسول اهللا 
  أتاه من غريك ال يدخل    ب اهللا أي امرئوأنت با

  .وال يستطيع اإلنسان أن يدخل على حضرة اهللا إال بعد كمال معرفته برسول اهللا
  مجال العبوديةمجال العبودية

ال يدخل حضرته إال من جتمل جبمال العبودية، كيف نتجمل  عز وجلَّإن اهللا  :أزيد األمر وضوحاً فأقولسو
لينا أن ننظر إىل من مجله اهللا بكمال العبودية، ونتأدب بآداب العبوديـة مـن   إذا أردنا ذلك ع جبمال العبودية؟

  .مسريته يفحضرته، ونتابعه 
متابعاً  ،فإذا صار اإلنسان منا عبداً هللا ،ويتابعه بالذهاب واإلياب! أن جيد العبد املتجمل !!وهذا هو الباب

ألنـه   ،وصار من األحباب ،وأُذن له بدخول الرحاب ،فُتح له الباب ،العبودية واآلداب حلبيب اهللا ومصطفاه يف
وأَنه لَما قَام عبـد   ﴿ :األواب النيبناب من مبتابعة ذلك العبد املُ ،هذا الباب يف وسلم صلى اهللا عليهتابع رسول اهللا 

وهعدي اجلن ١٩[ ﴾اللَّه.[ من عاهللا هنا؟ ب د  
 ﴾تبارك الَّذي نـزلَ الْفُرقَـانَ علَـى عبـده    ﴿، ]اإلسراء١[ ﴾أَسرى بِعبده سبحانَ الَّذي﴿ :هو رسول اهللا
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  ].الكهف١[ ﴾الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب﴿، ]الفرقان١[
ولذلك  .سيةة عند دخوهلم احلضرات القديلبسها أهل الوصول لنيل اخلصوصي اليت فثياب العبودية هيإذاً 

 ،يا رسول اهللا يا سيدي :يف املنام وقلتصلى اهللا عليه وسـلم  رأيت رسول اهللا { :رضي اهللا عنه يقول أبو احلسن الشاذيل
كل  يف اِهللا ددمبِ ، حتظَّسنك من الدثياب رطه ،]املدثر ٤[ ﴾وثيابك فَطَهر﴿ :يا على: أريد الوصل حبضرة اهللا، فقال

وتـأدب   –وليست الثياب اليت نلبسـها   –ر ثياب العبودية طه: ؟ قاليا رسول اهللا وما ثيايب :قلت :الق .نفَس
  .}عز وجلَّ الربية حتظى بالوصل بالكلية برب ،بآداب أهل اخلصوصية

 أو بعض! فَسِليحظوا بن وسلم صلى اهللا عليهآداب خاصة يتابعون فيها رسول اهللا !! مراتب اخلاصة وهذه هي
أو بذرة! أو بشميمٍ! فَسن !كتاب اهللا يفقال له فيه  الذيو ،ا حباه به موالهمم: ﴿  ِسـكأَم أَو ننا فَامنطَاؤذَا عه

  ].ص٣٩[ ﴾بِغيرِ حسابٍ
 صحيح البخاري( .}القاسم اُهللا املعطي وأنا{:األلباب كما ذكرنا سابقاً خطابه ألويل يف صلى اهللا عليه وسلمفقال 

من يرد اُهللا به خرياً يفَقِّهه يف الدين، واُهللا املعطي وأنا القاسم، وال تزالُ هذه األمة ظاهرين على من خـالفَهم  : ، ونص احلديثرضي اهللا عنهن معاوية ع
 ،ات واملشـاهدات واملكاشـف  ،فهو الذي يقَسم هذا العطاء من النور والضياء والصفاء ،)حىت يأيتَ أمر اِهللا وهم ظاهرون
على حسب تأهيل العبد لنفسه يف مقامات العبودية  ،وغريها من أنواع الغيوب العليات ،واملؤانسات واملالطفات

  :، ولذلك قال أحد الصاحلنيعز وجلَّملواله 
  مبا تقضى املواىل من مراد  وكن عبداً لنا والعبد يرضى

! فهناك عبدية ،صلى اهللا عليه وسلمة د الربيمقام العبدية هو سي يفم ة، واإلمايدبه هو مقام العفاألساس كلُّإذاً 
ودرجات، منهم  واالصطفاءألهل الوصل  عز وجـلَّ وهى كلها مقامات جعلها اهللا  !!وهناك عبودة! وهناك عبودية

مقـام   يفومنهم من يكون ، ]النحل١٢٨[ ﴾نونَإِنَّ اللّه مع الَّذين اتقَواْ والَّذين هم محِس﴿ :مقام املعية يفمن يكون 
ومنـهم مـن   ، ]األعراف٢٠٦[ ﴾إِنَّ الَّذين عند ربك الَ يستكْبِرونَ عن عبادته ويسبحونه ولَه يسجدونَ﴿ :العندية
هـذا   يفأين جربيل هنا؟ ليس لـه   ].النمل٦[ ﴾يمٍوإِنك لَتلَقَّى الْقُرآنَ من لَّدنْ حكيمٍ عل﴿ :مقام اللدنية يفيكون 

  !!املقام قبيل وال مقيل
ألنه فـاتح أبـواب    ،وسـلم  صلى اهللا عليهفكل هذه املقامات البد وأن يتابع اإلنسان فيها سيدنا رسول اهللا 

 :ينا، ولذلك قـال لـه  واصطفاه وعلَّمه ليعلِّمنا ويأخذ بأيد عز وجلَّومعه مفاتيح كنوز الغيب، وآتاه اهللا  ،القرب
﴿نِنيمؤلْمل كاحنج ضفاخوذلك ليحملهم على جناحه فيصلوا بفضل اهللا إىل نور الوصل مـن   ،]احلجـر ٨٨[ ﴾و

  .حضرة اهللا
مناسـبة   - وكرم احلضرة احملمدية ،معىن املعية يف، أو قل إشارة لطيفة رائعة مفيدة أحب أن أضيفهاوهنا 

  :إذ قال السائل بارك اهللا فيه ،ه إليناوج سؤال يفهلذا املقام، وقد جاءتنا 
 ،)ما ظنك باثنني اهللا ثالثهمـا ( :الغار أثناء اهلجرة يفأن سيدنا رسول اهللا قال مطمئناً لسيدنا أىب بكر ومها 



   صلى اهللا عليه وسلميف رحاب احلبيب  فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد      

   .     م٢٠١٠مارس  من ١١هـ املوافق ١٤٣١من ربيع األول  ٢٥ت هذه احملاضرة باإلسكندرية بتاريخ كان

فما السر  ،!)معناال حتزن إن اهللا (: قال له صلى اهللا عليه وسلم النيببدليل أن  !!حزيناً رضي اهللا عنهبكر  وكان سيدنا أبو
  !!ألن املقام هنا مقام خوف وليس مقام حزن! ذلك اللبس يف

وإمنا كان حزيناً من أجل رسول اهللا، ألنه ، مل يكن عندها خائفاً هناهللا عرضي بأن سيدنا أبا بكر :وأجيب هنا 
 ::شـأم  يفياء قـال اهللا  ن األولأ :بدليل –واحلزن ال يكون إال على الغري  -ال يستطيع أن يفعل من أجله شيئاً 

﴿يلونَاء اِهللاأَال إِنَّ أَونزحي مالَ هو هِملَيع فووال حيـزن   ،فال خياف الواحد منهم على نفسه ].يونس٦٢[ ﴾ الَ خ
سيدنا ذاً إ .ويأخذ بأيديهم معه إىل املقام الكرمي ،فيهم هعسيشفِّ سبحانه وتعاىلألن اهللا ! على حمبيه ومريديه الصادقني

 :، ولذلك قال له احلبيـب صلى اهللا عليه وسـلم وإمنا كان خيشى على رسول اهللا  ،أبو بكر مل يكن خيشى على نفسه
   ].التوبة٤٠[ ﴾الَ تحزنْ إِنَّ اللّه معنا﴿

 وعطفـه  ،وفيها يظهر املقام األعظم لرسـول اهللا  -إليها قلوبكم  ألفتأود أن  اليتوهنا اإلشارة الراقية 
  !وكيف خيفض جناحه للمؤمنني ليأخذهم معه إىل أعلى املقامات ،وترتله لنا ،علينا

 أنا وحـدي ؟ ؟ من  ﴾إِنَّ معي﴿ ::يقول .]الشعراء٦٢[ ﴾إِنَّ معي ربي سيهدينِ﴿ :قال عليه السالمفسيدنا موسى 
 -أدخلنا مجيعاً  رضي اهللا عنـه طب سيدنا أبا بكر ملا خا صلى اهللا عليه وسلملكنه ! مقام الربوبية معي ﴾ربي سيهدينِ﴿
  .هذا املقام يف، فنحن مجيعاً اإللوهيةمقام  ﴾إِنَّ اللّه معنا﴿: : قوله يف - أدخل كل األمة احملمدية أي

أسقط  ﴾إِنَّ معي ربي﴿: ألن سيدنا موسى عندما قال ،فهنا تتجلى رمحة احلبيب وشفقة احلبيب وحنانه بنا
 :فقد قـال  صلى اهللا عليه وسلمأما رسول اهللا ! أيضاً وكان نبيا! رهه هارون من حساباته، مع أنه كان وزيحىت أخا

    .﴾إِنَّ اللّه معنا﴿
 }ما ظنك بـاثنني اهللا ثالثهمـا  { :مقام املعية اإلهلية يففنحن أمة احلبيب !! وانظر إىل الفرق بني هذا وذاك

فَأَنزلَ اللّه سكينته علَيه وأَيده بِجنود لَّم تروها وجعلَ كَلمةَ الَّـذين كَفَـرواْ    ﴿ :فكانت النتيجة ).صحيح البخارى(
 يمكح زِيزع اللّها ولْيالْع يه ةُ اللّهمكَلفْلَى وفرتلت عليه هو بذاته سكينة اهللا وتأييده ونصـرته ، ]التوبة٤٠[ ﴾الس ،

، معيته يفوكل من هو ، تلك املعية يفعت تلك السكينة والعطايا واهلبات إىل من معه توز اهللا عليه وسلم ىصلمث منه 
  !!ضاً نفسه لفضل اهللا وبركته إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها معر، أو اندرج حتت لواء أمته

وكل من  ،وصحبه األطهار ،راروعلى آله األب، وصلى اهللا على سيدنا حممد الشفوق الرءوف الرحيم بأمته
  .وسلم تسليما كثريا إىل يوم العرض والقرار ،هذا املضمار يفم هِبِرأثرهم وسار على د فيتابعهم واقت

  

 


