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 المضنونمن   : الموضوع 

 إنا انزلناه فى لیلة القدر فى معنى 

 : رضى هللا عنھقال اإلمام أبو العزائم 

 لیالى رسول هللا أشرق نورھا     علینا وفى الكونین فاح عبیرھا                    

 ؟ ھو وألن رسول هللا من 

وفعال رسول  ،وحال رسول اهللا ،نور رسول اهللا، وعلم رسول اهللاليالى رسول اهللا أى أن الليالى هى الهياكل التى أشرق فيها 
وبمالطفات رسول ألهلها بمنازالت رسول اهللا ومواجهات رسول اهللا وسلوك رسول اهللا، وفيها تّجلى الحق  ،وخصال رسول اهللا ،اهللا

 :اس أما باطنه ، حتى أصبح الواحد منهم ظاهره خلق وباطنه حق، ظاهره مثل الناهللا وبمؤانسات رسول اهللا

 محت القيود وفاح طيب وصالى     وفى باطنى صور الجمال تألألت 

.. هو الليلة المباركة  صّلى اهللا عليه وسّلمن رسول اهللا ى رسول اهللا، ألفتكون هذه هى ليال. .فى الباطن صور الجمال كلها 
َلٍة ُمَبارََكٍة  ﴿  ) 3:الدخان( ﴾ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذرِيَن .. فى هيكل رسول اهللا القرآن وأين نزل ؟ إِنَّا أَنـَْزلَْناُه ِفي لَيـْ

 ؟ كذلك  سلى لسانه أليع وهو

 )4:الدخان(ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم : وهو الذى فيها يُفرق كل امٍر حكيم 

َلٍة ُمَبارََكٍة إِ ) 2(َواْلِكتَاِب اْلُمِبيِن ) 1(حم  ﴿ أَْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا ) 4(ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم ) 3(نَّا ُكنَّا ُمْنِذرِيَن ِإنَّا أَنـَْزلَْناُه ِفي لَيـْ
إنه هو السميع : السميع العليم واألخرى أيضًا ..  )الدخان (  ﴾ )6(رَْحَمًة ِمْن رَبَِّك إِنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ) 5(ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِليَن 

إنه ومن أين هذا العلم ؟ .. سُيرسل بأى شيء ؟ بالتعليم ) 5:الدخان(إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسِليَن : لسميع العليم ألن هناك إرسال البصير فهنا ا
َناُه رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا  ﴿: أيضًا رحمة هو السميع العليم، وقبل السميع العليم   )65:الكهف( ﴾َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما : وبعدها َآتـَيـْ

 )6:الدخان( ﴾ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم : فى البادية وبعد ذلك رَْحَمًة ِمْن رَبَِّك  ﴿: وهنا أيضًا نفس النظام .. فالبد من الرحمة أوًال 
نَـُهْم  ﴿: يعنى اول صفة لليالى رسول اهللا هى الرحمة، والرحمة   .رحماء رسول اهللا . .؟ ذلك ك سليأ)  29:الفتح(  ﴾رَُحَماُء بـَيـْ

أين ؟ فى ليلة القدر .. إنا أنزلناه : وهو ليلة البرهان، وهو ليلة تنّزالت القرآن وهو ليلة شروق أنوار البيان الفرقان  وهو ليلة
النصف من  ، وهو الليلة التى نزل فيها القرآن الكريم وهو ليلة النصف التى يُفرق فيها كل امٍر حكيم وهى ليلةصّلى اهللا عليه وسّلم

وهو ليلة األسرار لكل ما فى الوجود من خيٍر وبٍر وبركة وهو ليلة األنوار .. وكذلك هو ليلة اإلسراء وهو ليلة المعراج .. شعبان 
 :وهبات وتفضالت وأعطيات فمنه وردت وإلينا نزلت 

 هيكل المختار ليٌل جامٌع     كل انواع المالئك والعباد

هل : بهوا معى تع المالئك والعباد وهؤالء هم أفاقه وهى الليالى التى يُشرق فيها اآلن، وإنفهو الليل الذى جمع كل أنوا 
صّلى اهللا فكذلك رسول اهللا .. ؟ أليس فى ليالى معينة وباقى الشهر ال يكتمل ى معينة ، ام هل فى لياليكتمل القمر فى كل الليالى

الشمس البد وأن تتم عن طريق القمر إذا كنا المواجهات التى بيننا وبين وهو قمر التجليات وهو قمر المواجهات ألن  عليه وسّلم
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 فى الليل 

فى الليل نستطيع أن نرى الشمس ولكن فى القمر أليس كذلك ؟ ولكن لكن فى النهار هل نقدر على مواجة الشمس ؟ 
قى ليل فال يزال يعيش فى أفق ليله، ولم يرتولكن فى النهار نرى الشمس طبعًا ولكن ال نستطيع ان ونواجهها مادام العبد فى أفق ال

مادام الهيكل لم يستنير بعد فيكون و  ،حانية الصرفة فهو يعيش فى ظالم هذا الليل وهو الهيكلو ر إلى النهار واليزال يعيش فى ال
مة به ــ يراها فى مس ذاتها ــ وانه رحوال يستطيع أن يرى الش ظلمة ويعيش فى ظلمة الهيكل فكيف يرى الشمس ؟ يراها فى القمر

 .القمر فال تُضُره وال تؤذى عينه، ألن القمر اليؤذى العين 

حرارتها الشديدة والتى اليتحملها أحد وال تُضر البصر أليس كذلك ؟ إلى أن يطلع نهاره فيرى الشمس، وهذا  تؤذيهوال ت
 :قال فيه اإلمام أبو العزائم فى الصلوات فى الفتح الرابع الكالم 

لى وسلم على المظهر األكمل الذى أشرقت منه بدور الشرائع األولية فأضاءت فى أفقه ىبه حتى بزغت شمس اللهم ص[ 
 . ]ذاته المحمدية خاتمة لبدورها األولية فانمحت تلك البدور من شدة تلك األنوار القدسية 

 : فالمعنيان متفقان

 الرسل من قبل الحبيب محمد    نوابه وهو الحبيب الهادى

ول اهللا الكلية رسوابه، فكانوا جميعًا هم البدور إلى جاءت الشمس الكلية واتت أيضًا قبل أن تشرق عليك شمس يعنى ن
يح البيان لعلوم وحقائق الفهوم وصر مع البدور تتلقى منها النور وتتلقى منها الدُّر المنثور، وتتلقى منها جواهر ا فالبد وأن تعيش

وآداب المعاملة مع رسول اهللا وآداب الدخول على حضرة اهللا وآداب المرافقة لإلخوان فى القرآن وسّر القرب والتدان، وساطع 
 .اهللا بعد ما ُتشرق عليك البدور بدراً بدراً 

. .فى أفق فرٍد ولكن مرتبة بعد مرتبة، او مرحلة بعد مرحلة، وبعدها ُتشرق عليك الشمس  أن ُتشرق كل البدوروممكن 
أما األنوار الشمسية فانمحت تلك البدور من  ،نوار القدسيةالقدسية أم الشمسية ؟ األ.. نوار لك األإنتهت تلك البدور من شدة ت

 .شدة هذه األنوار القدسية 

فالبد لإلنسان أن يعيش مع البدور إلى أن يفّج من قلبه النور ويرى ظّل انوار الحقيقة ويرى بوارق القرآن ويرى سواطع 
ويرى إشراقات الفتوحات بعد ذلك يأتى الفتح، فإذا فتح الفتاح فيكون قد فُتح الباب فُتشرق  غيث التفضالتالتجليات، ويرى 

 :الحقيقىة 

 ال بكمٍّ أو بكيٍف ولكن    بأسرار تعالت معنوية

 :ولكنها أشياء ذوقية .. فال يسأل كيف وال ما هيئتها .. فال كمٍّ يا إخوانا 

 نوار الجنانفقم وأخدم طريقنا وسّلم       لنا تحظى بأ

 فأهل طريقنا فى حصن طه     فقد بُشرت لما أن سقانى

   :موضوع الشفع والوتر سئوال عن 

 : وقال تعالى ) إن اهللا وتٌر يُحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن : (  صّلى اهللا عليه وسّلمقال 
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 ) الفجر (  ﴾ )5(َهْل ِفي َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر ) 4(لَّْيِل ِإَذا َيْسِر َوال) 3(َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر ) 2(َولََياٍل َعْشٍر ) 1(َواْلَفْجِر  ﴿

وهذه الليالى يُشرق نورها على من ؟ على البيوت وعلى .. ليالى رسول اهللا أشرق نورها .. فهذه ليالى رسول اهللا يا إخوانى 
ت هى ضرة نّورت البيت كله، فهى نّورت البيوت والبيو هذه الليلة كان فيها نور عظيم، فالح: أحدهم اليوم األرض، فيقول لك 

 :القلوب، فهى نّورت القلبوب 

 أشرقت انوار ِحّبى      يا سرورى بلقاه

ــ ــ ــهرولت روحى إليه     بإجتهـ ــ ــ  اد للقاهـ

 ، فكيف ُتشرق عليها ؟وال على البنيان ركانفتكون أنوار المحبوب ُتشرق على القلوب وليست على األ

ها بالذوق، ثم ُتشرق عليها بالتنزالت، ثم ُتشرق علي، ثم ُتشرق عليها بعد ذلك بالفهم، ثم ق عليها بالبيان فى البدايةُتشر 
 .وهذه هى معنى اإلشراقات .. ُتشرق عليها بالفيوضات، وكل هذه إشراقات وليس لها نهاية 

يأتى لمثلى فى البداية ويُشرق عليه باآليات، فماذا رسول اهللا أإشرق نورها يعنى ماذا ؟ كيف يُشرق نورها ؟ لكن سليالى 
 : ، فُيشرق عليه أوالً بالبيان يعرف فى اآليات

أ الواحد منهم فى آيات  فكيف يكون الفهم ؟ يقر .. يأخذ الفهم فيفهم من نفسه  فإذا إنتهى البيان.. بياٌن، فحاٌل فشهوٌد 
هو مستحضرها وهو يستحضر الروح الكلية أو الروح القدسية أو الروح ى تفهم إشراق الروح إلكتاب اهللا، وأثناء قراءته يجد 

 .الفهم فتّفهمه معانى اآليات كلما قرأ فى كتاب اهللا يجد فيه معانى ال حصر لها وال عّد لها نوار كملية فى قراءته، فُتشرق عليه بأاأل

تبدأ مراتب الشهود، وبعد الذوق .. افية وهذا الذوق شيٌء ملموس وفيه قليل من الشف ،فيذوقاو ُتشرق عليه بالذوق 
ولكى ينال اإلنسان الشهود فالبد وان يكون فاقداً للوجود، فطالما أنت موجود فأنت فى صدود، فإذا فُقد الوجود وإنمحى الصدود 

 .وأشرقت عليك انوار الشهود 

ــ ــإنف أنا وأثبت أنـ ــ ــ  ا    تلقى المّسرة والهناــ

ــبالُحستشهد جماالً ظاهراً      ن يـا من أمنّاــ

كن طالما ل] بآليتك فى وجودى تحظى بشهودى فاسلب وجودك : [ نا يعنى يا من قصدنا، فتشهد على الفور يا من أمّ 
 .فأنت فاقد للشهود انت موجود 

ا النور يا أخى فأين هذ!! هذه الليلة منيرة جدًا : وهذه هى إشراقات الليالى وانوار الليالى، وليس كما يقول بعض إخواننا 
نريد النور هنا ــ وأشار فضيلته إلى .. ور الذى رأيته فأين الن.. أنها كانت ليلة منيرة ومبروكة وكلها نور : الذى تراه ؟ فيقول لك 

ق فهذه نريد الحقائ.. فنحن ال نمنع هذه البركات وال هذه األشياء، ولكننا نريد المعانى الحقيقية لكى نسير فى طريق اهللا  الصدر ــ
 .هى ليالى رسول اهللا 

 12مشرب، والمشارب كم مشرب ؟ هم  12ليلة، ولكنها  12يقول البعض أن ليالى رسول اهللا هى ليالى الموالد وهى 
 :مشرب 

ًنا َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربـَُهمْ  ﴿ إثنتى عشرة )  160:األعراف(  ﴾ اْضِرْب بَِعَصاَك اْلَحَجَر فَانـَْبَجَسْت ِمْنُه اثـْنَتَا َعْشَرَة َعيـْ
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عائلة من بنى  12نهم عين وكل عين فيها مشرب سيدنا موسى، يعنى عندما ضرب البحر وجدهم إثنتى عشرة عيناً، أل 12عينًا 
 .إسرائيل بعدد المشارب 

 :صا وكل ما يعطشوا يضربون الحجر بالعالطور فى سيناء تاهوا وكانوا حاملين حجراً معهم جبل وأيضاً عندما اتى 

نًا  ﴿  : عين فى البحر  12اْضِرْب بَِعَصاَك اْلَحَجَر فَانـَْبَجَسْت ِمْنهُ اثـَْنَتا َعْشَرَة َعيـْ

صّلى اهللا عليه بيعة العقبة كانوا كم نقيباً الذين أخذ عليهم رسول اهللا وفى )  160:األعراف(  ﴾ َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربـَُهمْ 
نقيباً  12، وكل جماعة إختاروا نقيباً وقدموا نقبائهم وبايعوا، فكانوا وتسعة من الخزرجوكانوا ثالثة من األوس  نقيباً  12البيعة ؟  وسّلم

 124000لكن المشارب كلها كثيرة وتصل إلى .. وهذه هى المشارب الشغالة وهى المشارب الرئيسية .. مشرب  12وهم ال 
 :مشرباً، ولكن هذه هى المشارب الرئيسية 

ــن اآلالف عشرون بعدهفمائة م ــ ــ ــ ــ ــ  ا       مشارب أهل الرسل باإلجمالـ

 فلى قد تجلت بل وفى قد إنجلت       فسّلم لنا تحظى بخير وصــال

 : وهو أم الكتاب فالمشارب كلها مع من ؟ مع القطب، والقطب يسقى كل واحد من مشرب لكن هو أبو المشارب كلها 

والحضرات الكمالية كم حضرة ] لحقية التى إنتسخت منها أم كتاب الحضرات الكمالية اللهم صلى وسلم على الصورة ا[ 
 .حضرة كاملة وهى جميعها تنطوى فى الرجل  12يا إخوانى ؟ 

، ا اآلن فيها نهار ونحن عندنا ظالمكأمريكبلد آخر فيها ظالم  فى ، ألن الليالى فيها النهار فى بلد و الليالىب فليس لنا دخلٌ 
ليٌل هنا، فتكون ، وهناك النهار يكون هنا نهارعندهم يكون ؟ فالليل فليلة القدر عندنا ام عندهم فى أمريكا ؟ أم فى وقٍت واحد 

 : سأل الحاج سيد و .. الليالى هى ليالى القرب 

 ؟ مشرب شجرة واحدة ومن اصل واحد  12هل ال 

 :كله من شجرة القرب : الجواب 

 راٌط ومراقى بدٌل أّم كتاٌب     وص

 : الذين يأّمون أهل الحضرة، واهل الحضرة هم الحضور اإلمامين 

 :ليس للناس ولكن للمتقين وهم أهل الحضرة  وإجعلنا للناس إماماً أم للمتقين ؟

 ن لدينه       والمرشدون لحضرة الفتاحإخوانه والناصرو 

 .. وليس لحضرة األشباح، ولكن لحضرة الفتاح على الفور 

ينطوون فى اإلمامين، واإلمامين  12يعنى األبدال ال ) الفجر (  ﴾) 3(َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر ) 2(َولََياٍل َعْشٍر ) 1(َفْجِر َوالْ  ﴿
ينطوون فى إثنين  12وانهار هدايته ال  يتفّرع أنهار معرفة وانهار هداية، ..لوارث الكامل، يعنى الفجر يتفّرع ينطويان فى الفرد ا

 .مامين واإلمامين ينطوون فى النهاية أيضاً فى الغوث منهم وهما اإل

 :أليس كذلك ؟ فالبداية هى واحد والنهاية هى واحد ية هى النهاية، والنهاية هى البداية اديعنى الب
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فى كيف ؟ تظهر .. فالقيومية عدد ولكى تظهر القيومية ] كثرة وإستقامة القيومية اللهم صلى وسّلم على وحدة ال[ 
بمعنى ان الحق كان وال شيء معه، فأراد ان .. وبعد اإلنسان مايرى المظاهر فُتعتبر األمور التى فى المظاهر هى التوحيد  المظاهر
أو فى ذات الفرد القائم، وبعد ذلك الناس ال تستطيع أن ترى الفرد القائم، فتنوّعت المظاهر فأين يظهر ؟ فى رسول اهللا .. يظهر 

تعود وتراه فى رسول حد بلون لكى يرى كل واحد أصحاب هذا المشرب، وبعد ما تراه فى هذا المشرب فى كل وافيبدأ فى الظهور 
 .اهللا 

 .فتكون الكثرة بالنسبة هنا وحدة ولكن هى أصالً وحدة 

 :نيا ال يستطيعون على هذا الجهاد وأهل الجهاد الد

 وأمارتى سارعت للجفا     جهادى لها فوق قدر البطل 

، فعندما يأتى فى الليل ويقول لك انا ال أريد لك فهو مخبولٌ الشمس مباشرًة ؟ فمن يعتقد ذ يع ان يواجهالذى يستطفمن 
وأين الشمس ؟ إنها هنا فى القمر، وأصل القمر من الشمس، وهل القمر عنده شيء ؟ إنه جسٌم معتم ونوره القمر واريد الشمس، 

 :من الشمس 

 فى كل فرٍد فى أميننورتنا الشمس أصبح نورها      مشرقاً 

 وصل إلى مقام األمناء وأصبح من األمناء، ومن هم األمناء ؟ نورها فى من ؟ فى كل فرٍد 

َر َمِن اْستَْأَجْرَت اْلَقِويُّ االِميُن  ﴿ مين وهذا هو األمين وليس األ )26:القصص( ﴾قَاَلْت ِإْحَداُهَما يَا أََبِت اْستَْأِجْرُه ِإنَّ َخيـْ
وأشيرى لى عن الطريق ــ : ويقول لها نما القوى فى دينه، وبعد أن أمرها أن تمشى خلفه بعد ان كانت تمشى أمامه فى قوة الصحة وإ

إن خير من إستأجرت القوى يا أبت إستاجره : فقالت ال إمشى خلفى ودلينى على الطريق : يعنى هى كانت تمشى أمامه فقال لها 
 األمين 

، وأمانة الرجل متى فى الجسم ولكن القوى فى دين اهللا، وهو األمين على أسرار اهللا فكان عندها بصيرة يعنى القوى ليس
 عند المال وعند النساء أليس كذلك ؟  أكثر ؟تظهر 

منفوش ؟ هن ومن هو ال) الصالة عادة والصوم جالدة فاختبروهما بالمنفوش والمنقوش : (  صّلى اهللا عليه وسّلمقال 
 . اتُظهر الرجال فاختبروهم بهمالتى قوش هو النقود وهى ن، والمعليه قليل من اللحمعظم و النساء فهن قليل من ال

فنعم من إستأجرت القوى األمين، وقالوا هذا هو الصادق األمين والذى وصل إليها سيدنا موسى فى البدايات هم وصلوا 
 .لها فى النهايات وهؤالء هم السادة األمناء 

فه ونقاه من الحرارة ونقاه من البرق الخاطف مس، ولكن القمر أخذ من ضوء الشمس ولطّ فاليستطيع أحٌد ان ينظر فى الش
لكن القمر يأخذ الضوء ويلطفه من الحرارة .. ونحن ال نريد هذا الكالم فيخطف روحك فتهيم على وجهك وهو برق التجليات 

 :التى نؤذيك وتُضّر عينك 

ظّل .. انظر إلى الظّل  )16:الكهف( ﴾بُُّكْم ِمْن رَْحَمِتِه َويـَُهيِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمرُِكْم ِمرفـًَقا فَْأُووا إَِلى اْلَكْهِف يـَْنُشْر َلُكْم رَ  ﴿
 .الشجرة المحمدية فلو نظر أحٌد فى عدسته أو كاميرته للسينيما، فماذا يرى فيها ؟ لكن لو نظر على الشاشة فسيرى 
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لترى بنفسك فيأتى فال يرى شيئًا فيقول هؤالء جماعة كذابين ويفّر  أحدهم ويقول له أنا رأيت كذا وكذا وتعالى فُيسيئ
 :بسرعة ألن الذى جذبه قد كذب عليه وتكون انت السبب فى ذلك 

 وافى السرور وساقى الراح ناولنى       وسار حتى لحان الصفا أوصلنى

شهود حقيقتك هى عشرة  فالذى فيه منه، والذى حجبك عن.. و حقيقتك أنت هفجرك وهو حقيقتك أنت والذى ف
الحقيقة الطينية والحقيقة  تفأصبححجب او عشر ظلمات أو عشر كثافات أو عشر غطاءات، فإذا إرتفعت اللعشر غطاءات 

فيكون هنا وتراً وفى الروحية فهذا هو الشفع مثنوية فاتحدا اإلثنين فى بعضهما فأصبحت الطينة نورانية والنورانية إتحدت من الطينية 
 .قت تشهد فجرك هذا الو 

فيكشف غطاءاته، فالجسم هو غطاء،  حل العشرة والتى حجبته لكى يرى حقيقتهيعنى اإلنسان البد وأن يرجع لهذه المرا
والنفس والعقل أيضًا غطاء وغطاء يعنى حجاب لإلنسان والنفس الجمادية والنفس النباتية والنفس الحيوانية والنفس السبعية 

فالجسم يعنى من العناصر وهى حجاب، والعقل حجاب وحّكّمناه فى كل شيء ألن .. يال وعددهم تسعة اإلبليسية، والوهم واللخ
 . ىالعقل ال يعقل إال الدان

 .النفس الجمادية ُتجّمد اإلنسان وال تريده أن يتحّرك ف

ون عنده ماالً ويكون رجالً عنده  تريد اإلنسان أن يكون وجيهاً وعنده نمو ورقّى، ويكون رجًال له منزلًة ويك: النباتية والنفس 
 .كذا وكذا 

 .المنكح واألكل والشرب والملبس وهى شهوات : والنفس الحيوانية 

 .وهى المكر والوسوسة : والنفس اإلبليسية 

 غير صالح او انه نافعأنه ويُهيء له وهى الغضب والقّوة والتباهى والتعاظم والوهم والذى يُعمى اإلنسان : والنفس السبعية 
وكل هذا من دائرة الوهم والخيال والذى ُيصّور لإلنسان خالف .. وجيد، ويُهيء له أنه ُمنَتهى ولن ينفع نهائيًا وليس فيه فائدة 

 .ولكنها مثال وهى األمثال فُتمّثل له حقيقة ليست بالحقيقة نفسها ، وكذلك الظالل الحقيقة

، ثم يعود تجّرد من هذه الحجب فُيصبح الهيكل هيكًال نورانياً فهذه هى حجب اإلنسان والبد له أن يتجّرد منها، فإذا 
 : فيُضم اإلثنين معاً فُيصبح فى مقام اإلتحاد فيكون وتراً 

ه أن أحدًا له عقل وله ظّل وله نفس وله خيال، ولكنه يريديريد ، وال اً فربنا ال يريد أحدًا ُمتعّدد )إن اهللا وتٌر يحب الوتر ( 
 .واحد فقط  يكون

 د الواحد المعبود من أحٍد       حتى ينادى رياض الُمبتدى سيدىماوحّ 

 روالليالى المباركة والتى هى العشر األواخر من رمضان أو العش والناس نقول لهم على قدرهم أن الفجر هو الفجر العادى،
ل اهللا، والليالى العشر هم المبشرين أما للخاصة فهو الذى قلناه اآلن، فنقول لهم ان الفجر هو سيدنا رسو .. األوائل لذى الحجة 

 : بالجنة وهم 

وسيدنا سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا على، وسيدنا سعد بن أبى وقاص، وسيدنا الُزبير بن العوام،  [
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لعشرة افهؤالء هم ] .. ة بن ُعبادعبد الرحمن بن عوف، وسيدنا طلحة بن ُعبْيد اهللا، وسيدنا أبو ُعبيدة بن الجراح، وسيدنا سعد 
، وال ينتهى التبشير يكون هناك عشرة ُمبشّرين بالجنةبنص حديث رسول اهللا، وإن كان هؤالء فى كل زمان ومكان المبشرين بالجنة 
 .، وهذا للخاصة وليس للعامة بهم إلى يوم الدين

من شهر رمضان فهذه هى الليالى العشر  أما للعامة فهى الليالى العشر وهن العشر األوائل من ذى الحجة، أو األواخر
أما الشفع للخاصة فهما سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، .. والشفع هما الركعتان بعد صالة العشاء، والوتر هى الكعة األخيرة بعد الوتر 

 : ليه وسّلمصّلى اهللا ع، وقال ) سنُبعث هكذا وندخل الجنة هكذا( : فقد كان سيدنا رسول اهللا يتكئ عليهم هكذا ويقول 

 : ، اما الوتر فهو سيدنا علّى فقال فيه )أبو بكر وعمر منى فى منزلة السمع والبصر (  

 :ولذلك ذكر بعدها .. ) أنا مدينة العلم وعلٌى بابُها : ( وقال ) علٌى أخى فى الدنيا واآلخرة ( 

 )  4:الفجر ( ﴾َواللَّْيِل ِإَذا َيْسِر  ﴿

يسر من اإلسراء يعنى يكون بعد ذلك الليل فى إسراء يسر، فلم يعد ليالً ا الليل على الفور وسبحان اهللا قد ذكر اهللا بعده
 :ولكن أصبح صبحاً ألنه فى إسراء على الدوام 

 ) 4:الفجر ( ﴾َواللَّْيِل ِإَذا َيْسِر  ﴿

ــ ــ ــ ــأسرى بك اهللا من بيت المن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــليالً لتحظى حبيبى بالمواجهــ  ازلة    ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـةِ ـ

ــ ــ ــ ــعلى البراق لكشف السّر عن نسٍب      ألن ذاتك ُخّصت بالمؤانسـ ــ ــ ــ ــ ــةِ ــ  ــ

ــبالروح أسرى بكل الرسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـل قاطبًة      والروح والذات فى رُتب المواصلةِ ـ

هذه سهلة وهى ان ُتحافظ على صالة : تقول له ياشيخ، فأريد األجر : الجماعة الُعّمال أوالُعبّاد ويقول لك أحد فيسألك 
 يريد العمل ومن يدلّه على العمل ؟، وهو يريد ذلك الفجر وتحافظ على إحياء الليالى العشر وتحافظ على الشفع والوتر

ال يستطيع أن يدخل الملكوت إال إذا أخذ تصريح بالدخول، تأشيرة الدخول ] سّم لخياط لدى األحباب ميداٌن [ 
 سفارة اوالً، وأين سفارة الملكوت ؟ لإال إذا ذهب لة طبعا، فهل يستطيع أحٌد ان يأخذ تأشيرة الدخول مستحيل

والبد وأن تحصل على التأشيرة وتُقّدم أوراقك والتى تطلبها منك وتذهب بها إلى السفارة، وإذا رأت اللسفارة ان أوراقك 
 .قد إكتملت فتعطيك تأشيرة فوراً 

، وال تدخل منه أنت او غيرك ؟ والقنصل العام واحٌد فى كل زمان ومكان، وهو الذى معه الخاتم أين هو الملكوت حتى
 .، واى خاتم آخر يكون مزّوراً يسير أى خاتم للملكوت إال الخاتم الذى معه

عن الطريق  والقنصل العام او السفير وإسمه السفير ألنه يُسّفر أخالقك ويُسفر لك الحقائق ويُسّفر لك عيوبك ويسفر لك
 .. ألنه سفير.. وعن عوائقه وعن مصاعبه وعن متاعبه 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 

                   



           ضنونمن الم                                                         8العارف باہلل الشیخ فوزى محمد أبوزید                          

=================================================================== 

 سرابیوم ــ اإلسماعیلیة: المــــــكان                                    

 ھـ 1404 جمادى األولى 29الموافق  1984/  3/  1الخمیس : التاریـــــخ 

 ]عبد العزیز عبد السالم / من مذكرات المرحوم [                           

 

 

        

 

 


