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  اجلزء الثاين 
 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

إلميان، ومأل بفضله قلوبنا مبحبة النيب العدانن، ونسأله عز الذي شرح صدوران ل احلمد هلل
عني عيان،  صلى هللا عليه وسلَّموجل أن يُرقينا ويُعلي شأننا هبذه احملبة، حىت نرى وجه حضرته 

يف اجلنان آمني اي أمجعني حضرته  ه يف القيامة، ونكون من أهل جوارحتت لواء شفاعتونكون 
 .رب العاملني

يع األنوار، األسرار، ونورك املفاض منه مجوابرك على سرك اجلامع جلميع  م صل وسلمهالل
اعت كل أصول األخيار واألطهار، سيدان دمحم وآله وصحبه وكل من ونبيك األصل الذي تف

ه سعداء وفائزين يف اي ربنا به مقتدين، ولسنته متبعني، وبإهتدى هبديه إىل يوم الدين، واجعلنا 
 .عني، آمني آمني اي رب العاملنيالدين أمجالدنيا ويوم 

 :أيها األحبة
القرآن حتتاج إىل إستجالء أوصافه يف  صلى هللا عليه وسلَّمن سيدان رسول هللا أكنا نتكلم 

من ابب إهلامه هذه القلوب ما هو  سبحانه وتعاىلالقلوب، وكشف الران عن القلوب، ليعلم هللا 
 ؟ليه وسلَّمصلى هللا عشأن ومنزلة هذا احلبيب احملبوب 

هذا األمر، اآلية اليت على ابل أحدكم  خيطرخذان آيتني متشاهبتني، وميكن أول مرة وأ
 :تقول

 (.التكوير32) ﴾ ُفِق اْلُمِبنيِ ألُ َوَلَقْد رََآُه ابِ  ﴿
 :واآلية الثانية تقول

 (.النجم7) ﴾ ُفِق االْعَلىألُ َوُهَو ابِ  ﴿
 فما األُفق املبني؟ وما األُفق األعلى؟

ول هنا يف رسأال يظن  أغلبهمميكن و معظم الناس مير على هذه اآلايت وال ينتبه هلا،  ميكن
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  هللا وهي آايت يف القرآن وفقطز
 وصاف حضرة هللا لسيدان رسول هللا، ما هو؟أايت خالصة لكن هذه اآل

شرع هللا  ة خلقها لتبني للناس قواًل وعماًل وحاالً هو مبىن، مبىن هذا اجلسم أكمل صور  
 :، ولذلك قال هللا تعاىل له قل هلمارك وتعاىلتب

َا َأََن َبَشٌر ِمثْـُلُكمْ  ﴿  (.الكهف111) ﴾ ُقْل ِإَّنم
حالته البشرية هي  صلى هللا عليه وسلَّمملاذا؟ ألنه ، كلكم  كنين مثلكممع أنين بشٌر واحد، ل

 :يف الشريعة اإلهلية، مثالً اليت نقتدي هبا 
يقولوا ال صوم، وكان  لوا ال يفطر، ويفطر حىتحىت يقو  يصوم صلى هللا عليه وسلَّمكان 

فرييدون متابعته فيها  يصوم صيام الوصال، يعين كان يصوم األايم املتتالية بدون شراب وال غذاء،
 :ال: فقال هلم

 (.لسُت كهيئتكم إين أبيت عند ريب فُيطعمين ويسقيين)
 [.هنع هللا يضرالبخاري ومسلم عن أيب هريرة ]

ال ُيطعمه ويسقيه األكل الذي أكلناه : يت عند ربه فُيطعمه ويسقيه، وهو أوالً فالذي يب
 :ال بل أيكل شيئ آخر يقول فيه اإلمام أبو العزائمحالياً، 

 جعنا فأطعمنا احلقائق ربنا ـ أكلنا احلقائق اإلهلية اليت عندك، وماذا نشرب؟ 
 واسقي اجلميع حمبة الغفارجعنا فأطعمنا احلقائق ربنا   

 وملاذا كان أيكل ويشرب؟ حاجة غري تلك،فهذه  كأس احملبة،إسقنا  
 :كان يقول  هنع هللا يضرسيدي أبو احلسن الشاذيل 

 [.كل إال لنا لُيعلمنا كيف أنكل، وما شرب إال لنا لُيعلمنا كيف نشربأوهللا ما ]
 :كان يقول  صلى هللا عليه وسلَّموهو 

 (.تنام عيين وال ينام قليب)
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 [.هنع هللا يضرن أيب هريرة أبو داود ع]

 ما بعد القيام من النوم،آداب ما قبل النوم وآداب الينام ومل كان يتظاهر ابلنوم؟ لُيعلمنا 
والكمال  ،منها الشريعة الرابنيةلنتعلم فهذه احلالة البشرية  كيف يكون عند النوم،وآداب وضعنا  

 .تبارك وتعاىلالذي حيبه منا رب الربية 
 ، وماذا يبني؟يعين الذي يبنيفاألفق املبني 

َ ِللنماِس َما نـُزَِِل ِإَلْيِهمْ  ﴿  (.النحل44) ﴾ ِلتُـبَـنيِِ
انن هو بيان دفأين بيانه؟ النيب العيعين الذي نزل من هللا وهو القرآن حيتاج إىل بيان، 

 . ـ وهذا وجه صلوات ريب وتسليماته عليهحواله وأقواله وأفعاله وأعماله أالقرآن يف 
 :ووجه آخر

يقتدوا به يف من هللا ويريدون أن يكونوا يف منزلة عالية عند هللا، الناس الذين يريدون القرب 
 تبارك وتعاىلألنه العبد األكمل حلضرة هللا ثياب العبودية اليت حتلت هبا بشريته يف هذه احلياة، 

يف ختلصه من ـ  تبارك وتعاىل يف إقباله على هللاـ يف إخباته ـ خشوعه ـ يف يف تواضعه ويف إنكساره 
تخلَّص من  يالزهو والفخر واخليالء، وكل من يسعى من فيه الصفات البشرية واملنازعات النفسية 

 :ولذلك قال فيه رب الربية كل هذه األمور،
 (.النجم) (4) ﴾ ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى( 2) َوَما يـَْنِطُق َعِن اْْلََوى ﴿

اي رب مبا يتقرب : يف املنام فقال تبارك وتعاىلى هللا رأ هنع هللا يضرمي سيدي أبو اليزيد البسطا
الذل واالنكسار : ب؟ قالومالذي ليس فيك اي ر : قالمبا ليس يفَّ، : إليك املتقربون؟ قال

عامل، فماذا والفقر واجلهل ـ ال أحد يدخل على ربنا إال هبذه األوصاف، فأنت داخل على ربنا 
سك عامل فتنتهي احلكاية، هل يصح أن تدخل على الغين وأنت ترى فأنت ترى نف؟ يعلمك

 نت الغين؟ غىن عن ماذا؟ أنفسك أنك 
  .نت حتتاج إليه يف كل أنفاسك يف كل حاجياتكفأ



 4{األفق املبني واألفق األعلى}        زيدفوزى دمحم أبو / فضيلة الشيخ 

 الفائزين بدار مناسبات جممع ـ  عشاءاملقطم  ـ بعد ال 2441ربيع األول  21موافق  12/21/1112: اخلميس
 االحتفاء ابملولد النبوي الشريف 

 

 .فصفة العبودية هي اليت هبا متام القرب من رب الربية، وال تظهر إال يف احلضرة احملمدية
  :عون شوية يف الوصالولذلك دائماً أقول لألحباب الذين يطم

اذا مبالذي عملناه، أدخل على الكتاب وأنظر { اجلمال احملمدي}منهجكم ووردكم كتاب 
يف حلظة وأقل ترتقي إىل مقامات أهل ومجِمل نفسك هبذا اجلمال،  ُُيمل رسول هللا،كان 

 .الكمال على الفور ألنك جتملت ابجلمال احملمدي
  :وماذا عن

 وهو ابألُفق األعلى؟
ه اآلية تتكلم عن رسول هللا عندما كان يف مقام قاب قوسني أو أدىن، وترك جربيل هذ

ها هنا أاي أخي اي جربيل : اي رسول هللا إىل هاهنا إنتهي مقامي، فقال: ، وجربيل قال لهاً واقف
وأنت لو تقمَت ـ الحرتقُت، لو تقدمُت قدر أمنلة ـ يعين طرف اإلصبع : يرتك اخلليل خليله؟ قال

 : يبني عدة أمور ـ وهذا األمر قتالخرت 
لصعود بعد هنايته سدرة املنتهى ال يستطيع اأن جربيل من النور امللكويت، والنور امللكويت 

  .ذلك
النورانية  وحضرة النيب من النور الذايت، والنور الذايت املسوح له ابخرتاق هذه احُلجب

 اإلهلية، ملاذا إخرتق هذه احلجب؟
 :ت وإكرامات قال عنها الربيةليحظى بعطاءات وهبا

 (.النجم11) ﴾ فََأْوَحى ِإََل َعْبِدِه َما َأْوَحى ﴿
من يُرد أن يتمتع هبذه العطاءات وهذه اإلكرامات فيكون قد تشبَّه يف ابطنه يف قلبه وبروحه 

وال يريد  ،ال مييل إىل كرامات، وال حيب الظهور، صلى هللا عليه وسلَّمبروحانية احلبيب األعظم 
ال تطرف عينه من ويسارعوا إليه، كل هذه األمور ، أن يكون شيخاً والناس تشري إليه وتقبل يديه

 :تبارك وتعاىلو كثري، ألنه ال يريد إال هللا أقليل 
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 اـــــــــوالعارف الفرد حمبوٌب خالقه      فات املقامات تروحياً ومتكين
 حاً وتعييناً يف كل نفٍس له نوٌر يشاهده      من حضرة احلق تليو 

 ـ هام املالئك شوقاً فيه وحنيناالعبودية هي ميشي على األرض يف ذلٍم ومسكنٍة ـ وهذه 
 اـــــمعناه غيٌب ومبناه معاينٌة       والفرد معىن وليس الفرد تكوين

وصفاء القلب وهيام  ،من يُرد اآلفاق الُعليا ويريد أن يراها، فهذا حيتاج إىل طهارة السر
 .تبارك وتعاىلي نفخة القدُّس من حضرة القدوس األعظم وجتل ،الروح

تبارك هذا ابختصاٍر شديد شرح مبسط لبعض منزلة رسول هللا اليت بينها القرآن يف قول هللا 
 :وتعاىل

 (.التكوير32) ﴾ ُفِق اْلُمِبنيِ ألُ َوَلَقْد رََآُه ابِ  ﴿

 (.النجم7) ﴾ ُفِق االْعَلىألُ َوُهَو ابِ  ﴿
 .، فعرفتم ما األُفق املبني؟ وما األُفق األعلىملعلومة لكماصلت و  وا قدتكون كمليت

 وصلى هللا وسلمم وابرك على سيدَن دمحم وعلى آله وصحبه وسلمم
 

 


