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 ىـ 0341 غرة جمادى األوليموافق  9/2/2102ثالثاء ال 
 ـ األقصر إسنا ترعة ناصر مركز

 (أسئلة حائرة وإجابات شافية)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم:

 كيفية تحصيل العلم؟السؤال األول:  
السمع جعل اهلل عز وجل طرق تحصيل العلم ف يكون من طريٍق محسوس،العلم 

 ويقرأ المراجع. و يُبصر في الكتب،من عالم، أيسع ن اإلنسان والبصر، إما أ
لمعرفة وأسرار المعرفة تكون تنزالت إلى القلب والفؤاد، واللسان أما المعرفة وعلوم ا

 يعبِّر عما في الجنان، وىذه األدوات التي ذكرىا ربنا في القرآن:
 اإلسراء(.42) "ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُئوال"

والصالحين حول ىذه الحقيقة، يقولون: ال أىل الظاىر مع العارفين ودائماً خالفات 
لماذا؟ يقولون: تسألهم: أال يوجد علم إلهامي؟ يقولون: ال ـ يوجد علم إال في الكتب، 

والموجودة في   سيلة التي توصلك إليوالو  لم تأخذأنت موجودًا ألخذناه، يعني ألنو لو كان 
 كتاب اهلل، والكالم واضح:

 (.9البقرة282) "ُم اهللَواتَـُّقوا اهلل َويـَُعلُِّمكُ "
من الذي يعلم ىنا؟ اهلل وال واسطة، ال مالئكة وال بشر وال غيره، وإنما ينزل العلم من 

 إلى القلوب التقية النقية.رب البرية 
األنبياء، وكان   لي العزم ىم الخمسة الكبارو وربنا بعث رجاًل نبي من ُأولي العزم، وأ

فيريد أن يجمع عليو يكون معو علوم الشريعة،  الرسالةن اهلل كلفو بلحضرة اهلل، وأل اً كليم
فأرسلو لرجل غير معروف، ال معروف إسمو وال معروف عنوانو وال مشهور، علوم الحقيقة، 
لهية الربانية لمعرفة وأسرار العلوم اإلحتى يتعلم منو علوم ان تسميو مغمور، رجل تستطيع أ

 .اإللهامية
 ماذا قال فيو ربنا؟
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َناهُ "   الكهف(.26) "َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما َآتـَيـْ
 إليو يصل وكيفىذه العلوم ممن تعلمها؟ من حضرة اهلل عز وجل، أين ىذا الرجل؟ 

لم تكن لو ساحة، وال ينزل البالد و  والرجل غير معروف والناس ال يعرفوه،؟ سيدنا موسى
مكنونة في صدره ال ُيظهرىا إال  وإنما الحقائق اإللهيةعلوم، بإلقاء الدروس والها ليشتهر في

 فو بو ربو عز وجل.لمن عرَّ 
 وكرم اهلل وجهو عن ىؤالالرجال: رضي اهلل عنوكما قال اإلمام علي 

 [.]يحفظونها في صدورىم حتى يودعونها في قلوب أشباىهم وأمثالهم
 يستحقها ويستطيع تحملها. فال يعطوىا ألحد ال لمن

وما العالمة؟ قال لو: تمشي وتأخذ ، : عند مجمع البحرينلو ن ىذا الرجل؟ قاليأ
ن الرجل موجود في ىذا طعامك معك وعندما تشعر بالجوع وتشعر بالتعب تعلم أ

 المكان.
مشى سيدنا موسى ومعو تلميذه سيدنا يوشع بن نون، وأخذوا معهما سمكة كبيرة 

وقد قال سيدنا موسى: سأمشي ـ وبعد فترة ـ مقطف وعاء ـ  ووضعها التلميذ فيوشووىا، 
تعلم منو علم حتى أثمانين سنة ـ سأمشي حتى أصل لهذا الرجل، ولو مكثُت حتى 

 الحقائق، بعد فترة أحسَّ بالتعب فقال للتلميذ ىات الغداء:
 الكهف(.22) "َآتَِنا َغَداَءنَا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفرِنَا َىَذا َنَصًبا"
لتعب، فقال لو التلميذ: أنا نسيت أن الحوت أثناء مسيرنا نزل إلى أنا شعرُت با

فقال لو: كان ىناك رجٌل يتوضأ وتناثر من  البحر، فقال لو موسى: كيف نزل إلى البحر؟
وقد نسيت  ونزل في البحر، فاحتيا الحوت من أثر ماء الوضوء، ماء وضوئو على الحوت

ما اسمو؟ ، و قابل ىذا الرجل وىذا ما نريدهفقال موسى: نرجع مرًة ثانية ون أن أعرفك،
بقلٍب جاٍف  رَّ على موضع جاف إخضَّر بأمر اهلل عز وجل، وإذا م اسمو الخضر ألنو لو مرَّ 

ورقَّاه إلى درجات العرفان، لماذا؟ ألن اهلل عز وجل  بت اهلل عز وجل فيو خضرة اإليمانأن
 جعل معو ىذا السر الخفي اإللهي الوفي.
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، وال حرس وال ُخدَّام وال غطاء رجل نائماً على كوٍم من الرماد وعليولرجعا فوجدا ا 
عليك يا موسى يا بن عمران، فقال موسى:  و السالم، فقال:فألقى موسى عليحولو أحد، 

 وكيف عرفتني؟ قال: عرفني بك الذي أرسلك إليَّ.
 الذي بعثك لي وىو هلل عز وجل:

 التحريم(.4) "نـَبَّأَِنَي اْلَعِليُم اْلَخِبيرُ "
 تُعلمني: ىل أنت موافق على: أنا أريد أتتلمذ على يديك، موسى قال لو

 لتعلمني مما ُعلمت رشدا؟على أتبعك ىل 
لم النور، وىو غير امن ع الذي يكونولم يقل: علماً، ألن الُرشد ىو علم الحقائق 

وىذا شيٌئ، وىذا  ن من السطور، علٌم من السطور وعلٌم من النور،كوَّ الذي يُ العلم الظاىر 
 ىناك كتاب يقول فيو اهلل: منشور والكل يقرأه، ولكنَّ  فهناك كتابشيٌئ آخر، 

َراِر َلِفي ِعلِّيِّيَن " ( 21)ِكَتاٌب َمْرُقوٌم ( 09)َوَما َأْدرَاَك َما ِعلِّيُّوَن ( 08)ِإنَّ ِكَتاَب االبـْ
 .)المطففين( (20) "َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُونَ 

ة وعين السريرة التي ه، وإنما قال: يشهده، والشهود يكون بعين البصير ولم يقل: يقرأ
أعطاىا اهلل عز وجل من الذات المحمدية المنيرة نورًا من حبيب اهلل ومصطفاه يرفع بو عز 

 وجل عنو الُحجب حتى يتمتع بالجمال الذي يُليحو لو مواله جل في عاله.
وتكون شهودًا يقول فيها اإلمام إبو اب رب العالمين، وىذه ىي قراءة العارفين في كت

 :رضي اهلل عنوالعزائم 
 ليــــــــال بعلمي أو بعم    هوٍد  ـــــــــــعلم غيٍب عن ش

 لِ ــــــــــــــــــــــــوبطو خير ُرسل اهلل ربي     ـــــــــــــــــــــــــبل بفض
 ليـــــــــــأعلموني بعد جه     ـــــومٌ ــــــــــــــــــــــــوأنا عبٌد ظلــــــ

 ليـــــــــــأشهدوني نور أص  كشفوا لي الُحجب حتى   
فهذا علم المعرفة وىذا العلم العادي، فهذا إسمو علم وىبي، واآلخر إسمو علم  

أو بالقراءة والمداومة عليها في  يكتسبو اإلنسان بالسماع ومصاحبة العلماء، كسبي،
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 كتبها السادة العلماء، ولذلك قالوا:  كتب التيلمراجع والا 
 ]ليس الصوفي الذي قرأ كتب القوم ثم تحدث بها[.

وكثير في زمننا ىذا من وىذا ليس صوفياً، ولكنو متصوِّف، ألنو يقرأ الكتب ويقول، 
لصعبة ايحبون أن ُيظهروا للناس أنهم من العارفين، فماذا يفعل؟ يبحث عن الكتب الناس 

ويقرأ و كتب الجيلي ية إلبن عربي، أو كتب السهروردي أكالفتوحات المكقوم  في كالم ال
 ال.إنها علوم لم نسمعها قبل ذلك، ويتحدث منها ليقول الناس: 
ما يجلس مع تالميذه دائوأرضاه، كان  رضي اهلل عنوالشيخ أبو الحسن الشاذلي 
فيتكلم، واآلخر:  الن،فيقول لبعضهم: تكلم يا بني يا ف والذين يري فيهم ىذه المالمح

 ، فيقول لهم:تكلم يا فالن، فيتكلم
 وال تحدثونا عن غيركم[.حدثونا بما فتح اهلل عليكم ]

تتكلم عن ن يتكلم بالفتح الذي وصل لو من اهلل والخاص بو، لكن لمن يتكلم أيريد 
نهم، فالن وعن فالن، فما لنا وىذا الكالم؟ ألن الكالم الوارد عن األئمة كان ألىل زما

ولمن حولهم في عصرىم وأوانهم، لكن في كل زمان رجال تتنزل عليهم من موارد القرآن 
، ومن أىل ىذا المكان حتى يرث اهلل إلهية مناسبة لمن حولهم من أىل ىذا الزمان علومٌ 

 رض ومن عليها.عز وجل األ
 وأين ىذا الكالم؟ في قول اهلل:

َنا بـََيانَوُ "  يامة(.الق09) "ثُمَّ ِإنَّ َعَليـْ
من؟ العارفين والحكماء الروحانيين واألئمة المرشدين والورثة  لسنةِ على أفسُنبيِّن 
صلى اهلل عليو لمرسلين وخاصة الوراث لسيد األولين واآلخرين سيدنا محمٍد الألنبياء و 

 .وسلَّم
 

 ىل الخضر عايش في كل زمان؟السؤال الثاني: 
ح، فبعضهم قال: خضر موسى عايش ىذه مسألة خالفية إختلف فيها سلفنا الصال
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ـ أن لكل زماٍن خضر،  ـ وأنا أرى أن ىذا الرأي ىو األصوبقال: وبعضهم آلخر الزمان،  
 قائٌم مقامو إلى يوم الدين.أي رجٌل يكون في مقام الخضر 

لرسول اهلل ويجدد العهد على  كان يلزمو أن يأتي  عايش،لكن لو كان خضر موسى 
خياً، ألنو لو كان عايش كان يلزمو أن يأتي لرسول اهلل مادام حضر وىذا لم يثبت تاري يديو،

صلى مرونهم بذلك ـ أن يحضر ويجدد العهد على يد رسول اهلل أرسول اهلل ـ ألنهم كانوا ي
 .اهلل عليو وسلَّم

لكن الرأي األصوب لهذه القضية أن لكل زماٍن خضر، يعني رجٌل جمع اهلل عز وجل 
ويجعل على يديو خرق العوائد ، ، وأقامو على الشريعة المحمديةلو علم الحقائق اإللهية

في قضاء الحاجات الضرورية للمحبين والمريدين في أوقات الشدة التي تنتابهم، وىذا 
ينادي: يا رجال يحدث في كل زمان ومكان، فترى واحد مسافر في الطريق وضل الطريق، 

 يعرفو ألنو يأتيو في صورة شخ  فيجد واحد يقول لو: ىذا ىو الطريق، وىو ال اهلل،
 يقولون:عادي، فيسأل من ىذا؟ 

ىو القائم في ىذا الزمان في مقام الخضر عليو وعلى نبينا وعلى جميع األنبياء 
 والمرسلين أفضل الصالة وأتم السالم.

 يا موالنا؟ الرجل خافياً يكون ىل و تعقيب: 
، ألن من هر بحقيقتو فالناس لن تتحمَّلألنو لو ظ ،يكون خافياً ولكن ليس عن أىلو

فيظهر في صورة أُناس  أو أي شيئ من ىذا القبيل،فزع أو يحدث لو  يراه يحدث لو ىلع
 فقال: صلى اهلل عليو وسلَّمعاديين، ولذلك أشار إلى ىذه الحقيقة سيدنا رسول اهلل 

د اهلل أغيثوني يا عبا )إذا ضاع ألحدكم شيٌئ بعرض الفالة ـ أي في الصحراء ـ فليقل:
 ن هلل عبادًا يغيثون الخالئق(.فإ

أنو ذىب لمكان ما وواحد أخذ ما معو  بمعنىن في كل زمان ومكان، موجودو وىؤالء 
كثر جأ بأحٍد يأتيو ويعطيو بعض ما يحتاجو على الفور، وأفاويحتار أين أذىب؟ فيُ من مال، 

اهلل الحرام عند أداء ت يكون في بيتواجد ىذا الرجل ومن معو ـ ألن معو مجموعة ـ 
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 مناسك الحج. 
مات في الطواف أو في السعي، لماذا؟ ألن الواحد أن أحدًا ولذلك لم نسمع أبدًا 
ولكن ىؤالء ال يراىم  ه القدام ويموت،تطأُ في ىذا الزحام  لو مات في الظروف العادية

 وال ينتبو لهم أحد وال يلحظهم.فمن يقع يشدوه ويقيموه ويوقفوه أحد 
للصادقين والمتقين والمريدين ؤالء رجال اهلل الذين يسموىم: القائمين بهذا الكون فه

 والمحبين لتحقيق قول رب العالمين:
 ." )الطالق(َويـَْرزُْقُو ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ ( 2) َوَمْن يـَتَِّق اهلل َيْجَعْل َلُو َمْخَرًجا"

 
 السؤال الثالث:

مكان تحدث في كل زماٍن وفي كل من زمنو و موجودة ات سيدنا رسول اهلل معجز 
 هورة.موجودة ومش معجزات لرسول اهلل

وفي ىذا الزمن الذي نحن فيو سيدنا رسول اهلل حدثنا عما يحدث في زمننا وىذه من 
يناىا رأي العين، وىذه واحدة منها فقط بإلهام من رسول معجزات لرسول اهلل، وأشياء رأ

 اهلل على سبيل المثال:
 ُحداث األسنان ـ يعني شباب صغار ـان آخر الزمان يخرج من أمتي شباٌب )إذا ك

ن ال يتجاوز حناجرىم، يمرق يقرأون القرآ سفهاء األحالم ـ أي ليس معهم عقول سليمة ـ
 األوثان(.ىل اإلسالم ويتركون أىل السهم من الرمية، يقتلون أأحدىم من الدين كما يمرق 

ه معجزة واضحة وضوح الشمس لسيدنا رسول اهلل فهذألم يحدث ىذا الكالم اآلن؟ 
 المسلمين أىل ال إلو إال اهلل.اآلن ىؤالء الجماعة؟  وربونا، ومن يحصلى اهلل عليو وسلَّم

 تعقيب: من ينكرون الوسيلة؟
 ففكرىم ضحل. أجاب الشيخ: موضوع الوسيلة موضوع آخر،
يعرفون أنهم مسلمين، وأين لكن المصيبة فيمن يقتِّلوا المسلمين ويذبحوا المؤمنين و 
لمسلمين؟ اوىل أمركم أن تقتِّلوا اليهود يا جماعة؟ يقولون: لم يأمرنا اهلل أن نقاتل اليهود، 
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 : نعم.يقولون 
يقولون: ندخل مصر أواًل ثم ف ير بيت المقدس وتحاربون في سينا؟لم تتركون تحر 

 ه السخافة؟هذبو  من أين أتوا بهذا الكالم، بعد ذلك نذىب إلى بيت المقدس
 كما حضرة النبي قال:

 )سفهاء األحالم( ـ يعني سفهاء القول.
نفاس وال تنتهي، وفي كل نفٍس من أ فمعجزات حضرة النبي مستمرة إلى يوم القيامة

صلى اهلل عليو سيدنا رسول اهلل  الكون معجزات ال تُعد وال ُتحد تؤيد حبيب اهلل ومصطفاه
لياء موجودين و ، واألمعجزة للنبي الذي يتبعو ىذا الوليىي  ، ألن كل كرامة لولي  وسلَّم

 وكراماتهم ممدودة ومشهودة.
أتتو ، ألنها صلى اهلل عليو وسلَّممن األولياء فهي معجزة للنبي  فكل كرامة لولي

وكأن حضرة  لو، صلى اهلل عليو وسلَّموتأييد حضرة النبي  تصالو بحضرة النبي،بسبب إ
بالمعجزة التي ظهرت  فهو على الصواب وأنا أؤيدهإتبعوا ىذا الرجل يا قوم النبي يقول: 

 لهذا الولي. على ىيئة كرامة
 

 السؤال الرابع:
وىؤالء  ،تناقش فيوفين، فال نردده وال أحب أن نحرِّ مال نحب أن نسمع كالم الُ 

ا مع وىؤالء ال نقرا أقوالهم وال نتناقش فيهإسمهم المرجفون في المدينة كما قال ربنا، 
فكار ـ ي ىذه األفألن فتنة ىذا لزمان أحد، وال نثيرىا في أي جلسة من الجلسات، 
ن لنا المسلمين، فاألفكار الشاذ ال شأاألفكار الشاذَّة، ونحن علينا ما أجمع عليو علماء 
 بها.

ما ذىب دعن صلى اهلل عليو وسلَّمفسيدنا رسول اهلل  يا أخي الدليل العملي موجودٌ 
الصخرة تعلقت في  ىذا وأمثالو ـلكالم ـ مقدس ورُفع إلى السماء في المعراج إلى بيت ال

مكعب، فتعلقت في  كبيرة، وحجمها تقريباً أربعة متر في أربعة مترقدمو، وىذه الصخرة  
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 صلى اهلل عليو وسلَّمفأشار إليها قدمو وصعدت قلياًل حوالي ستة أمتار أو ثمانية أمتار،  
 فوقفت في مكانها.

ىناك شيٌئ يحملها من تحتها، وكان الناس من الصالحين يذىبون إلى بيت كن يولم 
اليهود قاتلهم اهلل دخلوا  أنَّ  والسعادة بالمبيت تحتها، إالون بالسرور وكانوا ينعم مقدس،ال

، أنها ستقع على أحد وتحدث مشكلة فبنوا بيت المقدس ودخلوا في الحسابات الحسية
 .كانت موجودة كما ىيماٍن وأربعين  لها أعمدة، لكنها إلى سنة ث

ول عالمة ظاىرة تدل على أن اإلسراء كان في ىذا المسجد، وليس المسجد وىذه أ
، ىناك كثيرة وكان ىو في المسجد إسمو مسجد الصخرةالمساجد المبني ىناك، ألن 

 والذي فيو الصخرة المعلقة في بيت المقدس.
تي تريد أن تجذب المشاىدين فتأت ، والفضائيائياتُوجدنا في عالم الفضاونحن 

إلجماع المسلمين  شاذة مخالفة اً لكي يعرضوا أفكار بالجماعة المهلوثين في أفكارىم 
 جرًا على ىذا.عطوىم أققوا نسبة مشاىدة أعلى، ويُ يحو ليثيروا فضول المشاىدين 

قال  على ما أجمع عليو علماء اإلسالم،ىو أن نمشي  نمشي عليوالذي ونحن مبدأنا 
 :صلى اهلل عليو وسلَّم لى اهلل عليو وسلَّمص

 )عليكم بالجماعة ومن شذَّ فهو في النار(.
ديث فيو وال الكالم وال نسمح بالحىتمام ومثل ىذا ال نعيره إفنحن مع رأي الجماعة 

 لو وزناً. قد جعلنالتناقش فيو فنكون شأنو، وال اي ف
قناة فضائية  هر رمضان ـ أيضاً يعني من البالء الذي أحزننا في العام الماضي في ش

والرجل استجاب لهم، وما كان ينبغي أن ـ بارك اهلل فيو استضافت الشيخ الجفري 
وىذا ما أظهر اإللحاد، فكوني بمناقشة اإللحاديين، يستجيب وعملوا لو ثالثين حلقة 

 .وقيمة وعملت لو كيان اً لو وزن لتُ فقد جعأجلس مع الملحد وأتناقش معو 
عندما جلس في مسجد العلم في مسجد رسول اهلل  رضي اهلل عنومالك  لكن سيدنا

ا فعل سيدنا وجاءه رجل يسألو في مثل ىذه المسألة، ففعل مثلم صلى اهلل عليو وسلَّم
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مر كان يأ  عمر إذا ما جاء من يسأل في أموٍر تشكك الناس في دينهم وفي عقيدتهم 
 يث أبداً.بإخراجو ونفيو خارج المدينة وال يسمح لو بالحد

 ؟ما معنى: الرحمن على العرش إستوىفالرجل قال لو: 
 فعرف ما قصده وما نيتو، فقال: وليمام مالك كان صاحب بصيرة، فنظر إفاإل
ـ حتى  [وأظنك منافق فاخرج، عنو بدعة معلوم، والكيف مجهول والبحثاإلستواء ]

 م من ىنا.قفقال لو:  ،مشاكل وفتن للمسلمين ال تثير األسئلة التي تسبب
لكالم الذي فيو تخريب يا ئ ساحتنا من مثل ىذا الكالم، وكل افنحن كلنا دائماً نُبرِّ 

الذي أجمع عليو علماؤنا من عصر نبينا إلى ىذا نبعد عنو بالكلية ألننا مع اإلجماع إخوانا 
 العصر المبارك الذي نحن فيو اآلن.

 
 رض.نرجوا توضيح وسع كرسيو لسماوات واأل السؤال لخامس:

 :صلى اهلل عليو وسلَّمالتوضيح واضح في الحديث الشريف، قال 
 )ما السماوات السبع في الكرسي إال كحديدة ملقاه في أرٍض فالة(.

كلهم كحديدة في أرض واسعة بالسبة للكرسي، والكرسي إلهي واسع وسع 
ونحن  رب البرية،كلها، ىيئتو وكيفيتو فهذه أموٌر غيبية ال يعلمها إال السماوات واألراضين  

 وأمرنا:ربنا قال لنا 
 البقرة(.4) "الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيبِ "

 عاد فقال:ثم 
 )ما الكرسي في العرش إال كذرة رمٍل في صحراء شاسعة(.

اهلل تسع كل الذي ول رب العزة: أن صفة من صفات قثم يفماذا تكون ىيئة العرش؟ 
 لوًا وُسفاًل:خلقو اهلل عُ 

 األعراف(.062" )ِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ َوَرْحمَ "
 األرض، والسماوات سيدنا رسول اهلل وضحها وقال: فهذه السماوات وىذه
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)مابين السماء واألرض كمسيرة خمسمائة عام، و ما بين كل سماء وسماء كمسيرة  
عالم إسمو عالم الكرسي، وما يحيط بكل ىذه السماوات واألرض كلها خمسمائة عام، 

ال ـ ىو عالم إلهي اسمو عالم س جاءنا من تخيلنا أن الكرسي ككرسي مثل ىذا، واللب
 ومظاىر حكمتو. ز وجل كرَّس فيو مظاىر قدرتوعالكرسي، ألن اهلل 

والكرسي بالنسبة للعرش كما سمعنا، والكرسي والعرش والجنة والنار، وكل مخلوقات 
فما صفات اهلل التي نعرفها  اهلل كلها داخلة في صفة واحدة من صفات اهلل عز وجل،

 :والتي ال نعرفها والتي حضرة النبي قال فيها
)اللهم إنا نسألك بكل اسٍم ىو لك سميت بو نفسك، أو أنزلتو في كتابك، أو علمتو 

 أحدًا من خلقك، أو استأثرت بو في علم الغيب عندك(.
من يقو العقول ال تستطيع أن تتحمل إال ما تطو ، فهذه صفات فوق طاقة العقول

، والعوالم األخرى تحتاج إلى إطالع األقوال والنقول التي تسمعها وتتدبرىا بالعقول
القلوب، والعوالم العلية القدسية تحتاج إلى سياحة األرواح، وما فوقها يحتاج إلى الفناء 

كل  عز وجل لو، فبو ما يليحو اهللمن نوره يرى  يتفضَّل عليو الكريم الفتاح بنورٍ ف بالكلية
 يئ لو أدوات، وليس معنا أدوات تدرك ىذه الغيوب اإللهية.ش

 
 السؤال السادس: ىل ربنا علمنا القرآن أواًل قبل الخلق لقولو تعالى:

 )الرحمن(. (2) "َعلََّم اْلُقْرَآنَ ( 0) الرَّْحَمنُ "
ورانية قبل خلق جسم آدم أواًل القرآن كلنا، فربنا خلقنا كلنا أروح نعلمنا  ألن ربنانعم 

 وأخذ علينا العهد والميثاق: من الطين،
ُفِسِهْم َأَلْسُت " َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَِني َآَدَم ِمْن ظُُهورِِىْم ُذرِّيَـّتَـُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى َأنـْ

 األعراف(.014) "ِبَربُِّكْم قَاُلوا بـََلى َشِهْدنَا
 .ولم يقل: سمعنا، ولكن قال: شهدنا

ونلبس ل كل ما سنتعلمو في الحياة الدنيا، وعندما نأتي في الدنيا فعلمنا اهلل عز وج
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 الجسم يحدث اللبس: 
 ق(.06) "َبْل ُىْم ِفي َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديدٍ "
فماذا ـ الرسل اهلل رسل ده ويحدث عندنا اللبس، فأوطلباتو وما يريفننشغل بالجسم 

 ؟يفعلون
 الكهف(.62) "رِيَن َوُمْنِذرِينَ َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإال ُمَبشِّ "

 ن يقرأ القرآن:أوالرسول ما ىي وظيفتو؟ 
 الغاشية(.20) "َفذَكِّْر ِإنََّما َأْنَت ُمذَكِّرٌ "

يعلمنا شيئاً جديدًا،  ولميذكرنا بما سمعناه وتعلمناه من حضرة اهلل جل في عاله، 
 لكن الرسول ماذا يفعل؟ولكن الذي علمنا ىو رب العباد، 

َفُع اْلُمْؤِمِنينَ َوذَ " نـْ ْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تـَ  الذاريات(.66) "كِّ
 ألنهم عندما يسمعون يقولون:

لو راحة في قلوبنا وشرحاً في صدورنا لماذا؟ ألننا سمعناه من قبل فنجد ـ نا بو آم
 فنؤمن بو ألننا تعلمناه من قبل القبل من ربنا عز وجل.

ألنهم لم يتعلموا شيئاً  ،رى ألنها لن تنفع معهملذكاذكرىم، وذكِّر إن نفعت  واآلخرين
 ىل الكتاب ربنا قال فيهم:حتى أىناك ولم يسمعوا شيئاً ىناك، 

َلى َعَلْيِهْم َيِخرُّوَن ِلالْذقَاِن ُسجًَّدا" ْبِلِو ِإَذا يـُتـْ ( 011) ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن قـَ
 )اإلسراء(. (018) "َن َوْعُد رَبِـَّنا َلَمْفُعوالَويـَُقوُلوَن ُسْبَحاَن رَبِـَّنا ِإْن َكا

فيجددوا  يتذكروا ويحضروا ويفتكرواىم سمعوه من قبل فعندما يسمعوه ىنا مرًة ثانية 
 اإليمان مع اهلل جل في عاله.

 وىذا ما قال فيو ربنا في القرآن: ا القرآن وتعلمنا اإليمان من قبل،فنحن تعلمن
يَماُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي ِبِو َمْن َنَشاُء ِمْن ْلِكَتاُب َوال اإلِ َما ُكْنَت َتْدِري َما ا"

 .الشورى(62) "ِعَباِدنَا
 كيف يا رب؟ قال: من األزل:
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 المجادلة(.22) "ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي قـُُلوِبِهُم االيَمانَ " 
لية اورانية العالنالحقائق من األزل، وليست ىذه القلوب، ولكنها في القلوب  ُكتبت

لرسالة واإلسالم، التي ىي حقيقة اإلنسان فهذه كتب فيها الرحمن القرآن واإليمان وعلوم ا
صلى اهلل عليو فعندما يأتي الواحد منا ىنا يتذكَّر من العلماء العاملين أو من خير النبيين 

 م أجمعين.رضي اهلل عنه و وسلَّم
 

 لو تعالى:نريد من فضيلتكم تفسير قو السؤال السابع: 
 الحجرات(.1) "َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اهلل"
 في حديثو الصحيح: صلى اهلل عليو وسلَّمقال 

ور ُوفق نصابو ذلك الثم رشَّ عليهم من نوره، فمن أ)إن اهلل خلق لخلق في ظلمة 
 ومن لم ُيصبو ذلك النور ضلَّ وغوى(. تدى،واى

 ونحب القرآن؟ ونُقبل على طاعة الرحمن؟لذي يجعلنا نتهدي إلى اإليمان؟ اما 
وكانت  ، رشَّ عليهم من نورهصلى اهلل عليو وسلَّمالجزء الذي فينا من نور النبي العدنان 

 لنا نحن فقط.
بكل العلماء السابقين والالحقين فلن يتحول لو فلو أتيت من لم ُيصبو ذلك النور 

 لم ُيصبو.ولن يتغير، لماذا؟ ألن ىذا النور 
الذي يستقبل موجة اإليمان وقناة حضرة يُعتبر بمثابة جهاز اإلستقبال النور  وىذا

 .صلى اهلل عليو وسلَّمالرحمن التي جاء بها النبي العدنان 
ومعنا ىنا  موجودة في الجوكلها والقنوات   الذي ليس فيو جهاز استقبال ـالتليفزيون 

 لكن كيف تظهر؟ ـ القنوات كلها
الذي يستقبل  ها جهاز استقبال، جهاز اإلستقبال الذي معكمن شاشة ومعلها البد 

من  نورٌ ب هلل، ىذا الجهاز ، ويخضع ويستجيخشعإرسال اإليمان، وعندما يسمع القرآن 
صلى ونور النبي العدنان من نور حضرة الرحمن عز وجل، ولذلك قال نور النبي العدنان 
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 :في الحديث اهلل عليو وسلَّم 
 لسر لنور، وإن في النور ألنا(.اإن في الغيب لسر، وإن في )إن في القلب لغيب، و 

 :صلى اهلل عليو وسلَّموقال 
 )أنا من اهلل والمؤمنون من نوري(.

جسام ـ حقائقهم من نور األجسام فليس لنا شأٌن باألوليست فالمؤمنين حقائقهم ـ 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمرسول اهلل 

 
 سل؟ما عالج الخمول والكالسؤال الثامن: 

 عالج الخمول والكسل:
فيتوضأ وُيصلي ما تيسر من الركعات أن يستيقظ اإلنسان قبل الفجر ولو بقليل، أواًل: 

هلل في ُجنح الظالم، ثم ينتظر حتى صالة الفجر ويصلي الفجر في جماعة وُيحيي ىذا 
 الوقت إلى شروق الشمس بطاعة اهلل:

أو بالتسبيح أو  صلى اهلل عليو وسلَّملنبي بالصالة على ا بتالوة القرآن أو بذكر اهلل أو
مع ذلك يحافظ على صيام اإلثنين و لى شروق الشمس، صالح إبالتحميد أو بأي عمٍل 

 برسل اهلل.والخميس من كل أسبوع تأسياً 
لكسل سيذىب ويكون ليس كمثلو أحد في ال ذلك فالخمول يتالشى و يفعمن 

في بادة اهلل، أو حتى الحركة في ىذه الحياة النشاط وال في الحركة في طاعة اهلل أو في ع
 رب العالمين. ألىلو أو لغيره إن شاء اهللن كان لنفسو أو إالعمل 

ولو وأن ُيصلي البد  وىذا الذي حرص عليو سيدنا رسول اهلل ليربي عليو أصحابو،
 :صلى اهلل عليو وسلَّمكعتان قال فيهما ر ركعتين في جوف الليل، وىاتان ال

الذاكرين هلل  من من اللل وأيقظ أىلو وصليا ركعتين هلل عز وجل ُكتب )من اسيقظ 
 كثيرًا والذاكرات(.
و شهرين ثم ُأكسِّل ىذا شهر أ أفعلـ ولو حتى ركعتين، ولكن المهم ىي المداومة 
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عمال الصالحين يديمون عليها وال يملون منها ألنهم لكن أفيعود الكسل مرًة ثانية،  
، وإنما يظل على العبادة، ومن ذاق عرف، ومن عرف ما انحرف يتذوقون الطاعة وحالوة

كلما رأى من العطاءات يستزيد  صلى اهلل عليو وسلَّمالطريق السديد خلف النبي الرشيد 
 من ذلك.

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


