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 2002-11-11الثالثاء                                    محافظة األقصر –إسنا ـ طفنيس 

 عنوية التى بها تنال الوالية والمعرفة .مالجهاد الموصل إلى صورة رسول اهلل ال
 أنشد المنشد :

   أسراره يا مرشدى غنى ذكرنا جمال محمٍد       واشرحن                             
حتههى الجمههال الههحى يحلههو الواحههد المتعههال وال يحلههل اهلل فههى ححههرتو وال يتههوج أحههداً  بتههاج معرفتههو   إالّ  إذا جاىههد ن  ههو ألنههو 

صار نموزجا ً ومثاال ً على قدره لهحا الجمال   وىهحا ىهو جههاد العهارف ن   وجههاد النهالح ن   وجههاد المحهرب ن   وىهحا م تهاح مهن يريهد 
 ا من ححرة اهلل .بتاج اللَههَ ّوج وال ية اهلل   وأن يُت

و     وال دىائههو وال حَ ِلههأنههو ال مث ههل لههو فههى أاتقههو وصهه اتو وُحْ ههن ت ن ههره   وال فههى ح ههن تههدب ره : فههالن ت تُهه يّن لنههل إن ههان 
 وكل واحد يظّن فى ن  و ذلك .

فههى .. فلهه ت لنههورة امدم ههة لهه ت جمههال او مههأ أّن مههن يريههد م تههاح الواليههة عل ههو أن ينظههر إلههى جمههال األوصهها  المحمديههة ..  
فإنهههها مهههن صهههنأ اهلل .. فههههل يوجهههد ف نههها مهههن ي هههتاأ تنهههوير ىهههحا الوجهههو وىهههحه التحههها  أ علهههى صهههورة رسهههول اهلل   .. .. شهههلن لنههها بهههها 
 م تح ل :
ََ َيَشها ُ  ﴿    هو النهورة المعنويههة ( لنهن كهل واحهدٍ ىهو الهحى ينهّور لن 8) آل عمهران :  ﴾ ُىهَو الذهِحي يَُنهوكرُُكْف ِفهر االْرَحهاِم َكْ ه

  والتى ىى محل نظر الهحات العل هة .. فله ت محهل نظهره ج همك ألنهو ىهو الهحى صهّوره وصهنعو   لنهن محهل نظهره النهورة التهى كّونتهها 
رة أنت   النورة المعنويّهة الربان هة الروحان هة والتهى تلهوح للنهاس وتُهْتهرِجْف فهى سهلوك اتك   وفهى أاهت قهك   وفهى معهامت تهك .. ىهحه النهو 

 ى آثارىا فى ال لوك   وفى التعامل .. رَ يهُ    ولننال يراىا أحٌد بالع ن المجردة 
  أو ّر أحههد ٍ ِسهه فَ أّن فههتن ىهحا سههريأ الوحهّه أو أّن فههتن ىهحا ال ينههتُ : فنهل واحههدٍ  لههو صهورة عنههد النههاس معروفههة   كهلن يحولههوا 

أن يالههأ ىههحه إلههى ن ههان فههى الححههرات اإله ههة ال بههّد وأن يجاىههد اهلل .. ولنههى يُحلههل اإ قِ ْلههأن فههت ن ىههحا متواههرس ومتنلّههر علههى اَ 
 .النورة المعنوية على النورة المحمدية 

فههإذا تعاتمههت أن تمحههو أاتقههك   وتجّمههل منانههها أاههت ال رسههول اهلل .. فههت تامههأ فههى شههرٍ    ألنههك بههحلك تملههك عههّ ة  
ألنهك تلل هت ن  هك ب ّىهٍو وغهرورٍ   ..  ّلهها صهورة رسهول اهلل محِ  وتحهأالنورة الجاىل هة التهى ف هك    ن تمحولنت ال تريد أفرعون .. ف

 وعندما كانوا يح ون لو عند قدومو يحول لهف :  متواضعا ً  وىى صورة  غ ر موجودة فى أات ال ححرة الرسول .. فحد كان متاامنا ً 
 ) ال تحوموا لى كما تحوم األعاجف لملوكهف (.  

الّ  العهههارفون .. إسهههتنلا منهههو الجهههاىلون أنهههو ال يجههّه أن يحهههوم أحهههٌد لرسهههول اهلل   وىهههحا غ هههر والحهههديه بهههو ملحهههٌه ال ي حههههو إ
 صح ح .. والمحند النح ح : 

لهك كمها يحهوم األعهاجف لملهوكهف اوفهاً  مهن أجهل ىهحا ال هلّ .. .. أنو ال يجّه أن ينهون ق هامنف مهن أجهل الجلهروت أو المُ   
 هلل  إذن فن َ تنون ك   ة الح ام لك يا رسول ا

يجلرك أحٌد علهى ذلهك .. وىهحا مها قهال ف هو النهّديق الهحى كهان علهى ىهحا  ن تحوم من ن  ك فتقال : عن محلةٍ  وإحترام .. أ
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 ال حو : 
 تح فُ ههههههههههههق امى للحل ّ علّى فرٌد      وترك ال رد ما ىو م                                

 لو عحٌل وفهٌف      يرى ىحا الجمال وال يه هف   عجلت لمن                             
والجمههل ىنهها لهه ت جمههال النههورة الح ههّ ة   وإنّمهها جمههال األوصهها  المحمديّههة وجمههال الههروح العلويههة التههى ت ههنن فههى الحح حههة 

 المحمدية .
صهههَورِكف .. ألنههو ىههو الهههحى فجمههال الههروح ىههو سهههّر ال تههوح .. أّمهها جمهههال الج ههف   فههإن اهلل ال يريهههده :  ) إن اهلل ال ينظههر إلههى 

 . الحها .. وإنّما ينظر إلى قلوبنف وأعمالنف (
ٌَ مرتعههٌد لمهابتههو كههالمرأة التههى دالههت عل ههو وىههى تههرتع  .. فحههال لههها ىههّونى  ولههحلك عنههدما كههان يههدال عل ههو أحههٌد وىههو اههائ

منهه مهّدة ط  ويلهة   وكهان يعه   عل هو ال حهرا  عل ك فلنا إبن إمهرأة ٍ كنهات تلكهل الحديهد ( والحديهد ىهو اللحهف الهحى كهانوا يّج  ونهو ل 
 .. أّما األغن ا  فنانوا يع شون على الاازج .

وتههلتى إمههرأة أاههرى تحابلههو فههى الاريحوتحههول لههو أريههدك فههى موضههووٍ  يهها رسههول اهلل   ف حههول لههها يهها أمههة اهلل إجل ههى فههى ناح ههة مههن 
م عههاداً مههأ ال ههنرت ر أو مههأ مههدير المنتهّه ... ولننههو التوضههأ الاريههق أجلههت معههك .. وال يحههول مثلمهها يحههدث امن إذىلههى وحههددى 

 الجّف .
 إذن إذا لف ي ل اإن ان الورور والتنّلر من ن  و   ويحأ منانو التواضأ .. فن َ ينال وال ية اهلل :

 رفعن       وبال ىد تُعاى ما لو تتشّوالُ أال يا أاى بالحل ترقى وتُ                        
ن الحههائا الههحى أ ت اإن ههان مازالههت ح ّههة   فمههن النههعّ أن يتالّههى .. ومههادام لههف يتالّههى فلههن يتحلّههى .. فلههون ن ههالمهها أو 

فعل نها أن ن يهل اللهون األول .. كهحلك ىهل ينهح أن   ن   أّمها لهو أردنها تو  هر اللهون     هد اإثنهف لهوٌن آاهر عل هو نراه امن   لهو وضهعنا 
 ولو حدث ذلك فإنو لن ي تا أ قرا ة النتابة األولى وال الثان ة .. ينتّ أحٌد على ص حة منتوبة   .. م 

إذن لنى يحرأ يجّ ان يم هح ويمحهوأوالً النتابهة األولهى .. كهحلك اإن هان عل هو أن يم هك األ سهت نة أو الممحهاة   ويمحهو 
 بها كل ص اتو ..

ن  هو ّر  وإذا قهال : ال أعهر  فه ّن ذلهك مهن إعته ازه بوال يريهد أن يوّ رىها   ف ه ظّل كمها ىهو محلهّك سهأّما الهحى يعتهّ  بنه اتو  
ق اهلل .. إذ ال بههد علههى اإن ههان أن يمحههو أوصههافو لنههى يحههأ أوصهها  الحل هّه   ألنهههف ضههدين   فهههل .. ومثههل ىههحا ال ين ههأ فههى  ريهه

 ين أ .. 
 ههو إلههى أن يمحههو فهههل تن ههأ سههرعة الوحهّه مههأ الحلههف فههى شههاك واحههد   .. ال ولنههى ينههون حل مههاً  ال بههد وأن يجاىههد ن 

 وي يل سرعة الوحّ   ف نلح على أوصا  النلى النريف صلى اهلل عل و وسلف .
ف األسهرار   ثهف يهحيعها علهى األشهرار وال جهار فهى وقهٍت واحهدٍ    .. كهتّ .. إذن لنهى ينهون كاتمهاً  كحلك ىهل ين هأ واحهد ينهت

 .ّد وأن ينون كاتماً  لألسرار النوار والنلار   وااصًة أسرار األا ار أسرار الواحد الحهار ويلتمنو اهلل عّ  وجّل على األسرار   ال ب
  ولههو  العههت ىههحا الجهههاد فههى فههإذا قههال لههو الرجههل كلمههة فههى أذنههو فههت يههحيعها ألحههدٍ  ولههو حتههى إنالحههت ال ههما  علههى األر  
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علههى ىههحا الجهههاد   وكههان فههى محههو  النههحابة النههرام النحههرة   تجههد أن ذلههك كههان جهههادىف حتههى أنهههف كههانوا يعههّودون صههوارىف صه حات
 ص ات الحات والتالق بلات ال س د ال ادات .. 

 هاٌد فى م دان العلادات . ام النهار واألذكار   فإّن ذلك جول ت فى ق ام الل ل وص
ان لنههن الجهههاد فههى م ههدان المعرفههة غ ههر الجهههاد فههى م ههدان العلههادات .. كههحلك الجهههاد فههى م ههدان الحتههال غ ههر الجهههاد فههى م ههد

 ال لف .
 وينادى ويحول : رتلة وال ية اهلل  إذن على اإن ان الحى يريد معرفة اهلل ويريد أن ينل إلى م

  ا والحرب قد أسنرونى ههههههههه     هههههههههههههههههههوبالناج اللها ألل ونى ت                                
ن يتالههى عههن أوصههافو التههى جلههل عل ههها   وقههد ُجِعههل الجهههاد ل رتحههى فههت بههد أولنههى ينههال ىههحا التههاج ويشههرب مههن ىههحا الشههراب 

 اإن ان بو إلى اهلل وينون لو أحح ة ألن اهلل قد حنف على ن  و :
 ( وذلك لنى ال يحول أحٌد لمحا أعا ت فت ن وحرمتنى  68) فنلت :  ﴾ َوَما رَبَُّك ِبَظتٍم لِْلَعلِ دِ  ﴿  

ف تجاىههد .. إذا بح ههت علههى صهه اتك وحافظههت عل ههها وت تاههر وتتلههاىى بههها   وتههرى أنههك ف حههول : ألن فههتن ىههحا جاىههد وأنههت لهه
ال مث ل لك .. أّما نحن فحهد وضهحنا المثهال   وقلنها أن مهن يريهدنا ويريهد أن يتحهّرب منّها ف جّه أن ينهون علهى شهاكلة ىهحا المثهال صهلى 

 اهلل عل و وسلف   فهو النموذج الحى نريده . 
ّّ   وأنت مازلت ر أّما أنت فت    ن .. فهل ين أ ذلك   وب و غّ فى الحرب والوّد والح

ولنهن قهال رسهول اهلل    ولهف يحهل محمهداً ( وىهحا ىهو المثهال 12) األحه اب :  ﴾ لََحْد َكاَن َلُنْف ِفر َرُسهوِل اهلل ُأْسهَوٌة َحَ هَنةٌ  ﴿ 
 ألنو صورة باق ة إلى يوم الح امة ..

  َواْل َهْوَم االِاَر َوذََكَر اهلل َكثِ ًرا﴾ِلَمْن َكاَن يَهْرُجو اهلل ﴿    
 ومنا اه اهلل إذن فالحكر النث ر ال ينون إالّ  بعد أن يتجّمل اإن ان وينلح على قدره .. صورة حل ّ 

ن ينهون العلهاً مرموقهاً فهى أى فهنٍ  مهن فنهون األلعهاب .. يلحهه عهن ال عّه عهالمى مشههور ويحتهحى كان يريد أ... فإذا الحى  
 .ويمشى على منهجو فى التدريّ لنى ينل إلى ما وصل إل و  ححوه

 ويحلّد صوتو وحركاتو لنى ينلح مثلو .يلحه عن واحد مشهور فى عالف الونا   ا ً مشهور  مونّ ا ً كحلك من يريد أن ينون 
و ونوماتههو وماههارج كههحلك مههن يريههد أن ينههون قارئههاً  للحههرآن مشهههوراً    أيحههاً  يلحههه عههن واحههد مشهههورمن الحههّرآ  ويحلههّد صههوت

 أل اتو حتى وق اتو   لنى ينون صورة منو .. ف نال الحلول عند الناس .
 وىحا النتم فى كل أمر وفى كل شلن .. فما بالنف بمن يريد اهلل ورسولو    

و الن ههوس والحههق عههّ  وجههّل جعههل لنهها صههورة أكمل ههة م يّنههة ب ينههة األنههوار اإله ههة   وجعههل ىههحه النههورة ىههى المثههال الههحى تحتحيهه
 التح ة   واألرواح النحّ ة لتنال من ححرة اهلل العاّ ة .

أّمهها مههن يحههول إنّههى أحهّه رسههول اهلل   ويتونّههى بحهّه رسههول اهلل   ومههأ ذلههك يمشههى علههى ىههواه فههت شههلن لههو بمهها يّدع ههو   ألن 
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 مايحولو مجّرد دعوى بت برىان .. 
لهة   وكهل مهن يراىها كلنهو رأى أاهتال الحل ّه إّن كانهت زوجتهى أو أّما اللرىان النح ح على ىحه الدعوى أن أكهون صهورة مجمّ 

أوالدى أو ج رانههى أو إاههوانى فههى العمههل أو كههل مههن أتعامههل معهههف فههى أّى منههان وزمههان يلم ههون منّههى ىههحه األاههتال اإله ههة والنهه ات 
وأفحى لهو بهو ال يحن هو ألحهٍد حته زوجتهو .. وال هّر إذا داهل عنهده ال ياهرج أبهداً   ىالنوران ة ف حولون عّنى أن فتن ىحا عندما يلتنى ىّف ٌ

 النلى الماتار . كحلك كان أصحابمأ ويحول : نعف صدور األحرار قلور األسرار .. و ا.. ف ّرد ال 
فههو كاللل هف ىحا كالن  ف والههوا  العل هل .. ال تاهرج منهو كلمهة ناب هة وال ينهدر عنهو تنهرفات جاف هة  ا ً وكحلك يحولون أن فتن

مأ ويحههول إنههها أاههتال رسههول اهلل   وقههد قههال صههلى اهلل عل ههو وسههلف : ) مثههل اإاههتلا بههو أو تعههّر  بههو أو عل ههو   ف ههُرد ال ههلنههل مههن 
 ىّ ٍ لف تن ره ( .  وإذا وق ت على عود ٍ  لة ال تحَ إالّ  على   ّ ٍ   وال يارج منها إال ّ  ّ ّ ٍ المؤمن كالنح

جهههاد لههأل فههراد الههحين يرغلههون فههى المعرفههة وقههد لاّنههها اإمههام أبههو العهه ائف وىنههحا تنههون أحههوال المههؤمن   وىههحا ىههو م ههدان ال
  فإّمهها أنهت وإّمها ىهو .. أتريههد أن تلاهح أوصهافو وأنههت .. أى ال ين ههأ إثلهات اإثنه ن معهاً  {إنهَه أنها   وأثلهت أنها } رضهى اهلل عنهو وقهال : 
تمحههو أوصههافك لنههى تظهههر أوصههافو ف ههك   وتنههلح مظهههراً  لتههو   فم ههت ن  ههك فههى محإذ يجهّه أن تُ .. الين ههأ علههى مهها أنههت عل ههو   

 إتهار صورة رحمتو ومودتو لجم أ الق اهلل .
 .. أنا األولى ىى أنا بحاتى .. ثف أتلت أنا وىو محمد رسول اهلل : إنَ أنا وأثلت أنا 

                             
 ا ههههههههههههههههههههة والهنرّ ههههحى الم تلههتا     إنَ أنا وأثلت أن                              
     تشهد جماالً  تاىرا ً    بالح ن يا من قد أّمنا                              

  جمهل رحمتهو   جمهال شه حتو   جمهال مودتهو   وأّمنا أى قندنا   ف شههدون ف هو جمهال وصه ات رسهول اهلل : جمهال حنمتهو 
ى الجمههاالت المحمديههة   وال شههلن لنهها بالنههورة الج ههمان ة   ألننهها نههتنلف عههن النههورة النوران ههة ل رفحههو   جمههال أن ههو .. وىههحه ىههجمهها

 التى تعشحها قلوب العارف ن والتى ين اون على منوالها فى كل وقتٍ  وح ن :                               
 والهنا  ّرة تلحى الم  هها      أن إنَ أنا وأثلت                                  
 أّمنا  بالح ن يا من     تشهد جماالً  تاىراً                                  
 احعوا لنا     جم عهف     العارفون الجاىلون                                   

 نور ح ن عن وص نا ىف آية اإح ان بل                                      
 دان جهاد األفراد .وكما قلت ىحا م 
األول ههها  ويلهههلت تهههاج المحلهههة وتهههاج الواليهههة الربان هههة   .. كلنههها .. إذن فههههحا ىهههو الاريهههق   أّمههها إن مهههن ن ينهههو مهههن الهههحى يريهههد أن 

أاههحت ىههحا النههتم ووضههعتو الهَه تهههرك .. فلنههت ومهها شهه ت .. ولنههن ال تههلتنى وتحههول بحههى لههى عشههرين سههنة معنههف فلمههاذا لههف آاههح 
تولهق جم هأ األبهواب   وتّنهرأن تلاهح الواليهة بهدون جههاد وىهحا ذا أفعل لك   .. فإنّى كلمها فتحهت لهك اللهاب وجهدتك الوالية   .. وما

َّ بعههد أن داههل  م ههتح ل    ألنههو لههو سهه لاحىا الاههوب والاهه ن .. أللل ههها اهلل لجم ههأ العههالم ن .. وال يلاههحىا إالّ  التههراب الههحى شهه
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 النار وأصلح زجاجاً  .. 
تعلمهون رمههل وعنهدما داههل النهار   أصههلح شهّ افاً  .. كههحلك األمهر يجهّه أن يهدال الج ههف نهار المجاىههدة ل نههلح وال جهاج كمهها 

يَهْههِدي اهلل لِنُهورِِه  ﴿شّ افا ً مثل ال جاج .. أى نور   وال يتف ذلك إالّ  بعهد ان ينهون اللها ن نهور والظهاىر نهور .. ف نهون نهوٌر علهى نهور  
 ..( 57) النور : ﴾ َمْن َيَشا ُ 

 فت تن أ فى  ريق اهلل العنوة    كلن يريد اإن ان إاحىا عنوة   إذ ال بد من المجاىدة .
أتن ههأ المداىنههة فههى ذلههك   .. أبههداً  فلههو أنههك سههتداىن واحههد مههن العههارف ن ألهَه سههنة   وأنههت كمهها أنههت فمههاذا ي عههل لههك   .. 

كّ النهههعّ وي هههلك  ريهههق المجاىهههدة   وىهههحا نظهههام النهههالح ن حتهههى ولهههو كهههان إبنهههو فهههت ي هههتا أ أن يعا هههو شههه  اً  إالّ  إذا كهههان سههه ر 
والعارف ن منح عههد رسهول اهلل صهلى اهلل عل هو وسهلف إلهى أن يهرث اهلل عهّ  وجهّل األر  ومهن عل هها لهحلك يجّه أن تنظهر لن  هك وتهرى 

ثهف تنه و   بلوصها  الحل ّه    وتح  هها مافى لوحتك   وتحَ وق ة   لهةً  مهأ ن  هك   وال توّشهها   وتهرى مها ف هك مهن أوصها  و لهاو 
ٍ  عظه ف مهن أوصها    وال ينهال رضها  رسهول اهلل   وتكل ما ال يعجّ ححرة اهلل علهى  رسهول اهلل .. إلهى أن تنهلح صهورة ً  لّدلهو بوصَه

الم هراث قدرك من رسول اهلل .. وىنا تنلح إبناً  لو فى الروح والمعنى   وبّ هر ىهحه اللنهوة تنهال مهن م هراث النلهوة مهن الهحى سه لاح فهى 
  .. اإبههن ألن الولههد صههورة أب ههو .. كههحلك الم ههراث المعنههوى النههورانى مثلههو مثههل الم ههراث الج ههمانى   فههت بههد وأن ينههون معظههف معههانى 

 وأوصا  األاتال المحمدية   وب ّر ىحه األاتال والمعانى تنال الم راث الحى يحول ف و س دنا رسول اهلل ألىل اإاتناط : 
 ونوراً (  وإنّما نّورث علماً   ىماً  وال ديناراً نل ا  ال نّورث در ) نحن معاشر األ 

وذلهههك ح ههّه فهههتح اهلل لهههك وعلهههى ح ههّه   ف عا هههك إّمههها العلهههف الهههوىلّى وإّمههها النهههور الحدسهههّى .. إّمههها أن يعا هههك اإثنههه ن معهههاً  
 جهادك .. فجاىد تشاىد ..

 هلل عّ  وجّل ف نف أجمع ن .بارك ا  و  انروىحا يا أحلاب ما أردت أن أب ّنو لن  ى وإاو   
 وصلى اهلل على س دنا محمد  وعلى آلو وصحلو وسلف                         

 
 

 


