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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
 كفر درويش ـ الفشن ـ بين سويف

 ىـ ٖٚٗٔ احملرم ٖموافق  ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٙٔ
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل الذي من توكَّل كفاه، ومن استنصره نصره على كل من عاداه، ومن اعتمد عليو 
 عز وجل أغناه عن مجيع من سواه.

سيدنا حممد احملبوب الذي كمَّلو ربو فربَّأه من مجيع العيوب، والصالة والسالم على احلبيب 
 وآلو وصحبو أمجعني.

أن املؤمن الذي يتوكل على  ،لكل مؤمن وعربةٌ  بة دروس اهلجرة فيها عظةٌ احلقيقة يا أح
 وىو يتوىل الصاحلني: ،توالهيفإن اهلل  اهلل توكاًل حقاً،حضرة 

ْل َعَلى اهلل فَ ُهَو "  الطالق(.ٖ" )َحْسُبهُ َوَمْن يَ تَ وَكَّ
يعين كافيو، يكفيو كل ىمٍّ ويكفيو كل سوء ويكفيو كل شرٍّ وكل غمِّ، وماذا تعين حسبو؟ 

  عزه.ويؤيده ويُ 
صلى اهلل عليو ون على املأل أن رسول اهلل ن يقولياىلني بسةرة سيد اوأولني واخآرر بعض اجل

وأنو  ومألىم، وىذا كالٌم غةر حقيقي،  قريشٍ ررج من مكة إىل املدينة فارَّاً بدينو روفاً من  وسلَّم
  سيهاجر من حلظة أُنزل عليو الوحي.يعرف أنو كان 

ماذا ىنا؟ قال: ىا ىنا ، فسألو: و اإلسراء واملعراج سيدنا جربيل قال لو: إنزل ىناويف رحلة 
 .وعاينها وأنظر أماكنهاإنزل  دار ىجرتك ـ

 حبان ابن صحيح( البـَتَـنْيِ  بنْيَ  خنلٍ  ذاتَ  مىجرِتك دارَ  أُريتُ قال وأصحابو: )وملا رجع  
تأييداٌت إهلية رأيت دار ىجرتكم وعاينتها ـ ولذلك قيَّض اهلل عز وجل حلبيبو يف ىجرتو  

، وكان من سخَّر اهلل عز وجل لو اوأكوانوتوفيقاٌت ربانية تعجز عنها أعىت العقول البشرية، 
و الشرر يقة بن مالك ويتطاير من عيندما حلق ُسراعنرىا لو اهلل اوأرض، مجلهة أسلحتو اليت سخَّ 

فقالوا:  ىا الكافرون ملن يأيت بو حيًَّا أو ميَّتاً،جهزَّ وُُيسك بالسيف يريد قتلو ليفوز باجلائزة اليت 
 و ميتاً فلو مائة مجل. أ يت بو حياً من يأ
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 :صلى اهلل عليو وسلَّمفقال  
فقال: يا رسول اهلل  جليو على فرسو،رض وأمسكت بفرسو ور )يا أرض رذيو ـ فانشقت اوأ

عو اهلل أن ينقذين وال أعود ـ قال: يا أرض أتركيو فًتكتو اوأرض ـ عاد مرًة ُأررى وفكَّر ودبَّر يف اد
يا أرض  :صلى اهلل عليو وسلَّمفقال النيب مرًة ثانية ـ  نيو فعادواليت يظن يف الدنيا أهنا ستغاجلائزة 
  وأمسكتو. عادترذيو ف

العهد أنين  قال: كفى يا رسول اهلل فخذ عليَّ  ذلك منو ثالث مرات، ويف النهايةوتكرر 
 سأؤمن الكفار من جانيب، كيف؟

طرقات، ويف كل سراديب اوأرض ليمسكوا يف كل الحضرة النيب  عن وأهنم كانوا يبحثون
 أنا. جانيب: ال زبشاىم من سراقة ، فقال لوبو

طريق من على تركو وأرذ ، فسيدنا رسول اهلل اً مباشر  وكان ىناك طريقًا من مكة إىل املدينة
 كةر وتدبةر النيب الكرمي.حىت ال يعرف أحٌد ذلك، لنعرف دقة تفساحل البحر 

تركوا ىذا الطريق وانظروا طريقًا غةره، ألو أحٌد عن النيب يقول هلم: ال أوعاد سراقة وكلما س 
 .صلى اهلل عليو وسلَّميب فبعد أن كان سالحاً على النيب، أصبح سالحاً مع الن

من ضمنهم رجاًل مجع و عائلة قريبة من املدينة وملا إقًتب الرسول من املدينة كانت ىناك 
يت إىل املدينة يأن ىذا الرجل وقال هلم: ىيا بنا خنرج وأنين مسعت أسبعني رجاًل من العائلة 

 ذه اجلائزة.هبونفوز فنمسك بو 
، فجمع السبعني رجاًل ومعهم السيوف اوأسلمي صيببن احلكان امسو بُرْيدة ىذا الرجل  

وأنظر لشجاعة حضرة النيب اليت ال مثيل هلا يف  حضرة النيب ـومعهم السالح حىت وقفوا أمام 
 مام الشجاع يقول: اس اهلُ الوجود ـ سيدنا اإلمام عليُّ الفرَّ 

 [.صلى اهلل عليو وسلَّم]كنا إذا إشتدَّت احلرب حنتمي برسول اهلل 
ي غزوة اف إال اهلل ويعلم أن اهلل محميو ومحفظو من مجيع أعدائو بفضلو جل وعال، ففال خي

ُحنني املسلمون كانوا سائرين يف طريقهم ومل ينتبهوا بأن اجلماعة املشركني متحصنني جببلني حول 
؟ حضرة النيب  املسلمني يف الطريق، فخرجوا عليهم بالسهام ففرَّ املسلمون، ومن الذي مل يفرُّ

وتعرفون الفرق بني البغلة والفرس، فالبغلة سبشي ومل يكن راكبًا فرسًا ولكنو كان راكبًا بغلة، فقط 
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 كان يقول:بطيئة عن الفرس، ومل ُيشي وىو ساكت ولكنو   
طَِّلبْ  عبدِ  ابنُ  أنَا َكِذْب، ال النيبُّ  أنَا)

ُ
 صحيح البخاري (امل

 كل من حولو فرُّوا وىو يقول: فىا أنا ذا، 
طَِّلبْ  عبدِ  ابنُ  أنَا َكِذْب، ال النيبُّ  أنَا)

ُ
 (.امل

مع فقالوا: لقد قصَّرنا جدًا رأى بعض املهاجرين واوأنصار رأوا ذلك إىل أن ـ تعالوا إيلَّ 
 ومت النصر. رسول اهلل فهيا جنتمع على حضرة النيب

 وانظروا للرد، قال: ـ  يسأل سيدنا رسول اهللفرُبيدة قال لو: من أنَت؟ 
 مٌد رسول اهلل(.)أنا حم

ونطق بالشهادتني فالرجل إنشرح صدره فوراً لإلسالم : أنا حممد رسول اهلل، قال على الفور
ال فهذا مث قال لو: يا رسول أتدرل املدينة هبذه الكيفية أمام حضرة النيب ومعو السبعني رجاًل، 

  :إنتظر قليالً  يليق حبضرتك،
شال صفًَّا عن اليمني وصفًَّا عن اليسار، ورلع ني، أنا أُصّف ىؤالء السبعني رجاًل صفِّ 

وسار ىو يف بداية الركب، ونصف القوة يف ىذه ، فأمسك بالراية وجعلو راية على ُرحموعمامتو 
أو يف اخآرر، ومشى  املنتصف يفة اوأررى، وسيدنا رسول اهلل هونصف القوة يف اجل اجلهة،

 املوكب.
د، ودبجرد البدء يف املسةر وصل سيدنا عبد الرمحن درل املدينة دبوكب ومعو اجلنود والبنو  

صلى اهلل فقال  فقال: إنتظر يا رسول اهلل،، الشامذبارة من بالد  ومعوبن عوف، وكان قادمًا 
أعجبتين ُحلة من حلل امللوك فبُبصرى يف بالد الشام كنت وماذا بك؟ قال: وأنا   عليو وسلَّم

 .ـ فقد أحضرهتا لك لتلبسها صلى اهلل عليو وسلَّم فقلت ىذه احللة ال يليق هبا إال رسول اهلل
فلبس النيب ُحلة امللوك، وىذا احلرس على اليمني وعلى اليسار والراية أمامو يف املقدمة 

 املدينة درول الفاربني. صلى اهلل عليو وسلَّمودرل 
اهلل، وكان أيضاً ـ وأنظر حلبهم لرسول وبعد أن ربركوا إال وسيدنا الزبةر بن العوام أيضًا قادم 

 فقال: ، بن عوف يف جهة أررىوعبد الرمحن  يف جهة،يف ذبارة من الشام ولكن كان 
 وقيل أهنا للملوك ُحلة أعجبتينىناك يف بالد الشام ُت دإنتظر يا رسول اهلل فقد وج



4 

  فلم تأتيو واحدة فقط ولكن آتاه إثنتني. فاشًتيتها لك ـ 
كما قلنا حىت لو ربنا   جهزَّهد وذىب إىل بيتو الذي فلبس حلل امللوك ودرل يف حشد اجلنو 

 ال ينزل عند أحد آرر:
 املنافقون(.ٖ" )َوهلل اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنينَ "

وخُيلص القصد  تقي اهلل ويُقبل بصدٍق على مواله،ربنا علمنا من ىذه السةرة أن كل من ي
فيعمل معو ـ على قدره ـ كما فعل مع حبيبو ال رضاء اهلل ررة إدنيا واخآوال يريد من الحلضرة اهلل، 
فُيغنيو عن مجيع من سواه بالفضل الذي يتنزَّل عليو ومحيطو بو اهلل، وينصره على كل ومصطفاه، 

 من عاداه، وجيعلو دائماً وأبداً يف كنف اهلل ورعاية اهلل، ملاذا؟ 
ه، وعمل بقول اهلل جل يف حبيب اهلل ومصطفاوأنو ُيشي على املنهج الذي كان عليو 

 عاله:
ِخَر َوذََكَر اهلل  َواْليَ ْوَم اآل َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اهللَ "

 اوأحزاب(.ٕٔ) "َكِثيًرا
نريد أنا أن نشكر اهلل على ىذه النعمة العظيمة اليت أرسلها لنا اهلل وىي نعمة حبيب اهلل 

 مصطفاه.و 
 أول الشكر: أن نعمل بقول اهلل:

 "َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما ِإنَّ اهللَ "
 اوأحزاب(.ٙ٘)

 قال:، اً وشفوق اً وعطوف اً نصلي عليو كم مرة يف اليوم والليلة؟ ىو كان رحيم
 ( الطرباينالقيامةِ  يومَ  شفاعيت أدرََكْتوُ  عشراً  ُُيسي وحنيَ  ، َعشراً  يصبحُ  حنيَ  عليَّ  صلَّى َمن)

؟ مخس دقائق، وال يكمل وأنت ماشي وأنت منا باهلل عليكم عشر مرات ماذا تأرذ
 .إذباه للقبلة وال ربتاج ملسجد وال وأى شيئإىل وضوء وال إىل جالس، وال ربتاج 

ىل يوجد صالة ولكن صالة بدون وضوء،  ،فهي صالةمتوضئ فأنت متوضئ أو غةر 
، ىل يوجد صالة بدون إذباه للقبلة؟ نعم الصالة على بدون وضوء؟ نعم الصالة على النيب

 انع.بغةر وضوء فال مكانت ، والوضوء يكون أفضل ولكن لو  حضرة النيب، فال ربتاج لوضوء
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 :داومةا املنكثةرة علينا؟ ال ولكنها رباتج م  ىل عشرة مراتٍ   
 ( صحيح البخاريَقلَّ  وإنْ  أْدَوُمها اللَّوِ  إىل اوأْعمالِ  أَحبَّ )

، رأيتهم عندنا ويف البالد حولنا،  ولكنهم كانوا حاذقنيني أميِّ كانوا كان آباءنا مع أهنم  
، وال يقومون صالة الفجر البد وىم جالسني يصلون على حضرة النيب عشر مراتكانوا بعد 

، ملاذا؟ يقول لو ررجت رارج املسجد غرب نفس احلكايةقولوىا، وبعد املمن املسجد حىت ي
 .فهذا يكلمين وىذا يشغلين أو أنساىا

، اسيقوهلف، ويف السر من يعرف وجاء اجلماعة يف زماننا ىذا يقولون: إجعلوىا يف السر
 من أين يتعلم؟ فومن ال يعرف 

أليس كذلك؟ جعلناىا يف  يعرف، فاوأئمة قالوا: إجهروا خبتام الصالة حىت يتعلم من ال
فهاذ يقابلو يكلمو وىذا يقابلو  ،السر فلم يتعلم أحد، أو يقول: أقوهلا وأنا ماشي يف الطريق

لكنهم كانوا عقالء وىم يف املسجد بعد رتام الصالة يصلون على يشغلو فال يقول شيئاً، 
 حضرة النيب عشر مرات وبعد املغرب كذلك.

 .منا قدر استطاعتو محافظ على ذلكوحنن ال مانع كل واحد 
 :فقال ربنا يف القرآن حالياً ذكر اوأمر الثاين: كما 

 اوأحزاب(.ٕٔ) "َوذََكَر اهلل َكِثيًرا"
  على بعثة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم.، ملاذا؟ شكراً هللنذكر اهلل ذكراً كثةراً 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

 
 

 


