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﷽  

دنا دمحم ـــ ـــ ســ ــــر الهاشـــ ــه العـ ــــ ـــط ن ـــذي اصــ ــــد  الـــ ــاه الحمـ ــــ ، وح
حانه ه س ه أحد سواه، قال ف صل إل   :وأدناه ورقاه إ أع مقام لم 

                                                  

              ) ) النجمالنجم((  

ـــ ـــدره، ورفــــع هللا قــــدره، وأعـ ح هللا صـ ـــ مــــن   والــــصالة والــــسالم عـ
حسان إ يـوم الـدين ع له ب ه والتا دنا دمحم وآله وصح  ..  عنده شأنه، س

عد ... آم   ،و

دنا دمحم  ن أن يـو سـ ن واآلخـ ستطيع أحد من األولـ والمعـا ال 
ِّ

ــه  ــل الخلــق، أو  عــض قــدره الــذي أواله لــه ر م ق ــدء القــد ، ســواء  ال
ـــ ـــست للخلــ ـــوم ألــ ، أو يــ ـــ يــ ــــاق الن ا  يـــــوم ميثـ ـــدن ــــه الــ اتـ ، أو  ح ـــ ق أجمعــ

ــــة، أو   ـــ ـــ ـــ عة الخاتمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ اته  الــــ ـــــصوص ـــ ـــ ـــ ــــسه، و خـــ ـــ ـــ ـــ اته لنفــــ ـــــصوص ـــ ـــ ـــ خـــ
ته راما لح اته ال أعطاها هللا ألمته ا   .َّخصوص

ـــذا أمــــر  ــرة، وهـ ــه  الــــدار اآلخــ ات أمتــ ــن أفــــضليته وخــــصوص ــــك عــ َّناه

ام أبو العزائم  ما قال اإل   :مقف العقل عنده حائرا، واألمر 

ــــشة ـــ ه  دهــ ــــأ ـــ ـ ـــود  ـــ ــــل الوجــ ــــشةــــ ـــ ه  دهــ ــــأ ـــ ـ ـــود  ـــ ــــل الوجــ  ــــ
  

ـــائر قــــة حــ ــــل عــــن درك الحق ـــائروال قــــة حــ ــــل عــــن درك الحق  وال
ـــم  دمحم   ــــورى عــــــن فهـــ ــــز الــ ـــم  دمحمعجــ ــــورى عــــــن فهـــ ــــز الــ  عجــ

  
ــادر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه القـ ــــ ـــ ـــ ــــدره إال اإللــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــم  ــــ ـــ ـــ ــادرلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه القـ ــــ ـــ ـــ ــــدره إال اإللــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــم  ــــ ـــ ـــ  لـــ

  
ـــاهرة  ـــصائص الظــ جمـــــع الخــ ـــسيو  ــــدين الــ ام جـــــالل الـ ـــام اإل ـــوقـــــد قــ مــ

اطنة للرسول  ـة،  مجلـدين وال ـة واألخرو ة والدني ل أطواره األول   
ـــماهما  ـــ ن سـ ـــ ـــ ـــصائ((َّكبـ ـــ ـــصائالخـ ـــ ـــــث ))صصالخـ ــ ــــة واألحاد ـــ ـــات القرآن ـــ ـ ند إ اآل ـــس ـــ ـ ، و

ح  د الرءوف المناوي  ام ع دها الواردة  ذلك، وقام اإل ة مع أسان مالنب
ا للعلماء وللقراء س   .هذه الخصائص ت
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ـــة،  ة إ معرفـــة هـــذه الخـــصائص النب الم ســوقــد رأينـــا حاجـــة األمـــة اإل َّ

عــــض قــــدر النــــ  ــة أمتــــه بــــ اإلدراك  لــ عــــضها َّ وم ــار  ــ اخت ألمــــم، وقمنــــا 
، ومـــدارك المـــسلم  الئـــم ثقافـــة هـــذا العـــ ـــسط وســـهل  ح م ـــ حهـــا  و
ــة  ــة الفرصـ ـــة نرجـــوا مـــن ورائهـــا إتاحـ حناهـــا  حلقـــات متتال ن، و المعـــا

ـــيهم وت ـــ ـــ بــ از ب ـــ ـــ ــــسلم لإلعـــــ ـــ ـــللمــــ ـــ ــــةــــــ ـــ ــــة األمــــ ــــ لـــ ــــدر م ـــ قــــ ــــا  ـــ ــــ   َّعهم، والت
ـــد هللا  ة عنـــ الم ـــاإل ـــوســـ ــــا نرجـــ ــا أننــ مــــ ـــاء هللا  مــــــن ،  ـــك رضـــ ــــا، وراء ذلـــ  عنــ

ينا    . لناوشفاعة ن

جـازي الـذين ونرجو من هللا  ل من قرأه أو سـمعه، وأن  ه   أن ينفع 
خــ عمــ ه  ــ اعتــه و ثــه وكتابتــه وط له و ــسج كوا   اشــ

ِّ
م  م، وكــرم عظــ

ا واآلخـــرة،  ـــة والـــشفيع  الـــدن دنا دمحم  األول ـــارك عـــ ســـ ِّوصـــل اللهـــم و

ه وسلماألعظم ل ة وآله وصح   جميع الخالئق  اآلخ

ة  ة–الجم    غ

ت  ان ٢٢مساء الس ل ٢٨الموافق ، ه١٤٤٠ من شع   م٢٠١٩ من أب

  
  
  

  اجلميزة ـ حمافظة الغربية ،مجهورية مصر العربية: الربيد 
 ٠٠٢٠- ٤٠-٤٣٤٠٥١٩: تليفون 

  WWW.Fawzyabuzeid.com :موقع اإلنرتنت
  fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإلليكرتوىنالربيد 

fawzyabuzeid@hotmail.com, 
fwzyabuzeid٤٨@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com
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  خصائص الن  

 ة   خصائصه  عالم األول

 ة نبوته   أول

 ي   ميثاق الن

 عة د الب   تجد

 اء والمرسل   جمعه لمقامات األن

  للمالئكة  آدمظهور نوره  

 سان المستخلف عن هللا   نور هللا  اإل

 آدم والخالفة  األرض  
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  ١خصائص الن 

﷽  
مـــه  م احلبيـــب املختـــار، وأ  األرض  منـــذ بعثتـــه إىل أن يـــرث هللا وحنـــن يف أ

لـيت آثـره هللا ا.... ومن عليها، فهذه مدته، وهذا عصره املمتد، وهذه فـرتة رسـالته ونبوتـه 
ا على من سواه  .  

رحمتــه : نريــد أن نفــرح يف أنفــسنا ألن هللا قــال لنــا يف قرآنــه فــضل هللا و ِ قــل  ِ َ ْْ َ
ِ
َ ِ ِ ِ

ْ َ ُ

ــــذلك فلتفرحــــوا هـــــو خــــ ممــــا تجمعـــــون  ف
َ ُ َ َّْ

ِ ٌِ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ََ َ
ِـــراءة املـــــشهورة ـــري القــ ـــراءة غـ   : وهــــذه قــ
                                                       )ًودائما ، )يـونس٥٨

ـــا، ــرم، فـــاحلق خياطبن ــون أمجـــل وأكـ ــون فيهـــا مواجهـــة فتكـ ـــيت فيهـــا خطـــاب يكـ   القـــراءة ال
 ذلك فلتفرحوا ُ ف َ ْ َ َ ََ

ِ
َ
ِفبماذا نفرح؟ بفضل هللا علينا، ورمحة هللا بنا .  

ــضل هللا  ـــول هللا صــــحيح أن فـــ ـــا برســ ــني وال  علينـ ــن األولـــ ـــستطيع أحـــــد مــ ٌال يـ
ًاآلخرين عده وال ذكره، تفصيال وال إمجاال ً َّ :  
ــــه ـــيس لــــ ــــول هللا لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ ــــهفــــ ـــيس لــــ ــــول هللا لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ  فــــ

  
ـــم ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ طـــ ـــه  ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ٌحـــ ُ ـــمٌّ ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ طـــ ـــه  ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ٌحـــ ُ ٌّ 

  قربنـــا إىل املـــوىل ولكـــن حنـــاول علـــى قـــدر أن نزيـــد حبنـــا للحبيـــب، وأن نزيـــد  
ا هللا حبيبنـاالقريب؛ بعـض الفـضائل واملـزا الـيت  و،َّ بذكر بعض اخلصوصيات اليت خص 

ا أمة احلبيب وحنن من أمته أمجعني ُخص  َّ.  
ــا مــواله  ــا -َّوخــصائص رســول هللا الــيت خــصه  ُمل يــشرك معــه فيهــا  - أي أفــرده 

ـــا ولـــيس توضـــيحها  ُأحـــد غـــريه مـــن أنبيـــاء هللا ورســـل هللا، وهـــي الـــيت ســـنحاول التلمـــيح  ٌ
ًحها ألن هـذا يـستغرق وقتـا طــويال وشـر ـا يف األوليــة يف َّفلـه خـصائص خـصه هللا . ..ً  

ا يف حياته الدنيوية، وله خصائص خـصه هللا َّمقام األحدية، وله خصائص خصه هللا   َّ
ــا يف تــشريعاته القرآنيــة دون ســائر األمــة، ولــه خــصائص يف الــدار اآلخــرة وهــذه  ..  

ُاخلــصائص حبــر عميــق ينبغــي علــى مــن ير الــصديق أن يغــوص فيهــا، د أن يرتقــي إىل مقــام يــٌ
ً فيتخــذه رفيقــا ونعــم الرفيــق، ويتخــذه مشــسا تــضيئ لــه ،ليتعــرف علــى بعــض فــضائل النــيب ً

ــ ٌوهــذا تقــسيم ....  ورضــاه، ُق، وينــال قــرب هللا الطريــق، حــىت يــصري مــن أهــل التحقي
  .حبسب الرتتيب الزمين

                                                           
يع اآلخر ٧ – المعادي ١   م٥/١/٢٠١٧ه ١٤٣٨ من ر
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ـا،  َّوهناك تقـسيمات أخـرى منهـا خصائـصه اجلـسمانية الـيت خـصه هللا  وخصائـصه ُ
ــا، وخصائــصه الروحانيــة الــيت  ني مجيــع خلــق هللا بــــا نفــرد االقلبيــة الــيت أفــرده هللا تعــاىل 

ًعلـــوا وســـفال ُ ً ـــا املالئكـــة املقـــربني و، ُ فـــضائل نورانيـــة جعلـــت نـــوره لـــه خـــصوصية يتجـــاوز 
ٌليـه أحـد مـن األولـني  يف القـرب مـن ربـه مل يـصل إصل إىل مقـامواألنبياء واملرسـلني، حـىت يـ

ا دون األولني واآلخرين، وجمملهـا َّهناك خصائص أخالقية خصه هللا وال اآلخرين، و  
   :ُيشري إليه قول هللا                    ))القلمالقلم٤٤.(.(  

َّمــا هــذا اخللــق العظــيم؟ ينبغــي ملــن أراد أن يكــون قريبــا مــن القريــب أن يتــدبره وأن  ً ُ
لعطــاءات الــيت بغــري حــدوديتخلــق بــه ويتعلــق قلبــه بواهــب الفــ  ،ُضل واجلــود حــىت يكــرم 

  .ً فضال بغري جمهود، وإمنا من عني اجلود اإلهلي للحبيب واليت أعطاها هللا 
لتسلــسل الــزمين هلــا ألنــه  ولكــن نبــدأ ،َّخــصائص حــضرة النــيب ال نــستطيع عــدها

ح إذا وجـدت ا ت القرآنية واألحاديـث النبويـة، والـنفس تـر آل ُلتوثيـق ملـا خيـرب بـه َّموثق 
  . أو عن دين هللا ،، أو عن هللااإلنسان عن احلبيب 

ة   خصائصه  عالم األول

أول هذه اخلصائص يف عامل األولية قبل خلق األجسام، وقبـل نـزول آدم، ألن آدم 
  :)األعراف١١( ىف ُمل يكن خلق قبل، وإىل هذا اإلشارة بقول هللا

                                                       

ــاكم  كم مث ًمجيعــا خلقن أول وفــاخللق والتــصوير كــان قبــل خلــق آدم، ًمجيعــا، صــور
  :، قال  هو سيد الكائنات الكائنات اليت خلقها هللا 

ي  الخلق وآخرهم  ال{  َكنت أول الن ْ ِّ
ِ ِ

ُ َ ِ
َ َّ

ِ ِ
َ َ َّ َْ ِعثُ

ْ{ ٢  
ًويــستحيل عقــال وعرفــا وشــرعا أن يكــون أول النبيــني يف اخللقــة اجلــسمانية بــل هــو  ً ًُ

  .آخرهم، لكنه أوهلم يف احلقيقة النورانية الروحانية اليت أوجدها رب الربية 
ـــومل ب الــــبعض يف هــــذا األا اّـ   : مــــر أجــــاب هللا وقــــال يف كتــــاب هللار         

                          ))ك أن تقــول املالئكــة  ))الزخــرفالزخــرف٨١٨١ ــدين؟ إ مــن أول العاب
                                                           

رة ر هللا ٢ م عن أ ه ا وأ نع   عنه مسند الشامي للط
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 وقبــل الكــل، فمــن ، وقبــل اجلــن، وقبــل األنبيــاء، قبــل املالئكــةأول العابــديناملقــربني، ألن 
كـالم ف ،حاشـا  ! ؟ٌيف هللا شـكأ، وكالم من هذا؟ كالم هللا، النيب أول العابدين؟ 

   : صدقهللا                   ))النساءالنساء١٢٢١٢٢.(.(  
ـــ ــل  أول العابــــدين، واصــــطفاه هللا النيب فـ ـــة خمــــصوصة دون كــ ـــادة خاصـ  بعبـ

  .ٌ وهو روح نورانيةالعاملني، فكان مبفرده يعبد ربه 
ِّـكان يطوف حول العرش يـسبح وميجد وحيمد فقد ٌمل يشاركه يف هذه العبادة أحد،  ّـ ِّ ِ ُ

ــا يف ٌمل يكــن هنــاك كــائن علــى اإلطــالق، وهــي العبــادة و،الواحــد األحــد َّ الــيت خــصه هللا 
  .خصوصية لرسول هللا ومل يشاركه فيها أحد، البداية، 

  : قال جلربيل ُيروى أن سيد رسول هللا 
ـــ{  ِا جَ

ـــُـــلْ ؟ فِنِ الـــسَنِ مـــَتْرَّمـــَ عْم 
َ

قـــ
َ

ـــ: َال ، ُمعلـــ أُتْس هللا لـــَولُســـَا رَ
غ
ََ ن أْ

َّ
 نعِابَّ الرِابَجِ الحِ 

َ
نَ سَف ألَِعَْ سِّل ِ ُعلْطَ اَمْج

َ
تـْيأَرَو، ٍة

ُ
 َِعَْ سـُه

 ف،ةَّرَ مَفلأ
َ

ق
َ

ال الن
َّ
ِ  :ةَّزِعَو

ُ
ن أَِّ ر

َ
ا ذ
َ

  ٣ }ُبْو الَكِل
  : هلا اإلشارة يف اآلية القرآنيةوهذه
                                                         

                                                                   

      ))يــــد  ))النــــورالنــــور٣٥٣٥ ــي شــــجرة التوحيــــد للحميــــد ا ــي ، وهــ ــن الــــشوهــ رق ٌمنزهــــة عــ
ُّ، ألن هللا ال حتده اجلوالغرب ملـسافات، ألنـه ،ُهات، وال حتيط به األماكنُ ُ وال يوصل إليه 

ت، أحــد صــمد مل يلــد ومل يولــد ومل  ٌتعــاىل يف علــوه عــن مجيــع اجلهــات واملــسافات والكيــا ٌ ُّ ُ
  .يكن له كفوا أحد

ك أن  خاصـــة لربـــه عبـــادةً يطـــوف حـــول العـــرش وحـــده منفـــردا بفكـــان  ، وإ
ا، ألن هـذا  عـن –ألن هذا السؤال من النفس  -تسأل نفسك  كيفيـة هـذه العبـادة وشـأ

  :  سواه أن يعرفه، ال ينبغي ألحدَّشأن خاص خصه به هللا 
                             )ّفكان سر من سر )النجم١٠ ُ، ال يذاع وال يشاع ٌّ ُ

  .ريب وتسليماته عليهصلوات  وحبيبه ألنه بني هللا 
                                                           

رة ر هللا عنه٣    رواه ابن الجوزي  مولد العروس عن أ ه
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ة نبوته   أول

 ،هــو أول النبيــني يف اخللــق الروحــاين النــوراين اإلهلــي، وآخــرهم يف اخللــق اجلــسماينف
ــالة لرســــ ــــف  ــــاركني،ويف التكليــ ـــه املبــ ـــل أمتـــ ــــع أهـــ ــــة إىل مجيــ ـــة اإلهليــ ـــالغ البعثـــ   ....؛ وإبـــ

  : أهل األمة اإلسالمية
ي  الخلق وآ{  َكنت أول الن َّ

ِ ِ
َ

ِ
َ ِّ َّ َْ عثُ ِخرهم  ال

ْ َ ْ
ِ

ُ َ ِ{ ٤  

َواحلديث يف ذاته يثبت خ ُصيصة أخرى للحُ ) ُكنـت أول النبيـني: (بيـب، وهـي قولـهٌ
 ، ًيعين مل يكن رجال عاد   .ُ فاحلديث يثبت أنه أول األنبياء،كان نيببل ً

ًفــالنبوة هــي حالــة الوصـل بــني النــيب ومــواله، ولــيس شــرطا أن والنبـوة غــري الرســالة، 
َّيكل ُ بالغ خلقف فيهُ ِّوماذا يفعل فيها؟ حيـصل فيهـا  ولكنها بينه وبني مواله فقط، ، هللا 

خذه سنة وال نـوم، ويقتـبس  ٌعلوم من احلي القيوم، وحيصل فيها فهوم من الذي ال   أنـوارُ
ر يف قلبــه،  ــبس أســرارَّــتتفج ــا مهجتــه، ويــرتجم فــؤاده بلذيــذ الوصــال ومجيــل ويقت ُ متتلــئ  ُ

ٌ ال يـــستطيع أحـــد وصـــفها إال إذا دخـــل اجلنـــة ُ عـــاله يف حـــاالت وجـــداة  جـــل يفاملناجـــ
م  ووصف أهلها يف م ومناجا ُفهـذه أطـوار النبـوة، وهـي خـصوصية بـني ،  حال قر

  . ونبيههللا 
بــالغ الرســالة إىل غــريه مــن خلــق هللا،  لعبــدٌ فهــي تكليــف مــن هللا أمــا الرســالة  
ً رســـال فقـــال مـــن علمـــاء األمـــة ولـــذلك جعـــل هللا ُ :                       

ًولكـــنهم رســـال بـــدون وحـــي ))األحـــزاباألحـــزاب٣٩٣٩(( ، وإمنـــا معهـــم اإلهلـــام والتأييـــد مـــن هللا، واملـــدد مـــن ُ
  :، قال حبيب هللا ومصطفاه

ُعلماء{  َ ِأم ُ
اء َّ ِأن َ

ِ
ْ

ِب 
ل  َ ائ َإ ِ َ ْ

ِ{٥  

  :علماء وليسوا أنبياء، وقال 
َقرأ ْنَم{ 

َ
القرآن 

َ ْ ُ
ِفقد 

َ َ
َاستدرج  َ َ َ النبوة ْ

َ َّ ُ َب ُّ ْ ه َ ِجن ْ َ َْ
َغ  ْ ُأنه َ َّ

َيو ال  ه  ُ ِإل ْ
ِ{٦  

ٌنــوع مــن أنــواع ام لــك، لكــن اإلهلــَ عــن طريــق جربيــل أو عــن طريــق املوالــوحي يكــون
                                                           

رة ر هللا عنه٤ م عن أ ه ا وأ نع    مسند الشامي للط
ا٥    الفوائد المجموعة للشو
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٦ م  المستدرك والبيه عن ع    الحا
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   :موجودهو الوحي و                      ))وسـيد ى،نتهـاد قـف الـوحي أما ))الكهفالكهف٦٥٦٥ 
، وإن  إىل الرفيــق األعلــى بعــد انتقــال رســول هللا برســالةإىل األرض ُجربيــل مل يعــد ينــزل 

  .كل سنة يف ليلة القدرًزائرا كان ينزل 
ُّفأقدم النبيني يف النبوة وليس يف الرسالة هو سيد رسول هللا  ُ قال ،:  

ِإ ع{ 
ِّ
نِ

ْ
د
َ

، ي َ ا لخاتم الن ِّ ُ
ِ
َّ َ َ

ن آدم ِ َ و َ َّ
ِ
َته ِ لمنجدل  طي ِ ِ

َ
ِ

ٌ ِ
َ ْ ُ{ ٧  

ُوآدم كان ال يـزال طينـا مل تـنفخ فيـه الـروح مـن رب العـاملني  ً فثبتـت نبوتـه قبـل ،ُّ
  .رسول املرسلني هو  مث بعد ذلك ،ُّ فهو نيب األنبياء،خلق اخللق

ُّ فــالنبوة مــن األزل القــدمي، ولكــن الرســالة ًاإذ ل ما نــزعنــدمــن ســن األربعــني بــدأت ُ
  :  نـزولِالوحي عليه يف غار حراء ومـن وقـت                          ))قبـل و ))العلـقالعلـق١١

  .ُذلك كانت النبوة بينه وبني هللا 
ُاألنبيـاء وكـان الرسـل، كـان  قبـل بعثتـه نيف كـل زمـافإنـه ًوحىت نعلم هذا األمر جليا 

ِّــنــزل لــه تــشريع خــاص بــه، وال يكلف بــه غــريه، النــيب ي أن لوالفــرق بــني النــيب وبــني الرســو ُ ٌّ ٌ
ٌتــشريع أمــا الرســول فينــزل لــه ٌ غــريه، ولكنــه مــسئول عــن نفــسه فقــط، ًفلــيس مــسؤال عــن

بالغه إىل غـريه،  َّيكلف  وأنبيـاء بـين إسـرائيل كـانوا كثـريين، وكـل نـيب كانـت نبوتـه لنفـسه، ُ
  .ًومل يكن مكلفا بتبليغ الرسالة إىل غريه

ـــوة قبـــل خلـــق اخللـــق  أول فكـــان  ـــهالنبيـــني يف النب ــلوات ريب وتـــسليماته علي  صـ
  .وعليهم أمجعني

 - معلــوم خلــق أراوح النبيــني مجعهــم يف مقــامً زاده تفــضيال، فعنــدما بــل إن هللا 
عنـد فقـط، بـسبب  ألن عند هللا ال مكان وال زمـان، واملكـان والزمـان -وال أقول مكان 

عنـد هللا ال مكـان وال زمـان، وحنـن كـذلك سـنكون دورة الفلك، ولكن األرض والشمس و
     :ال مكان وال زمانويف اجلنة يف اآلخرة                           ))ال  ))اإلنساناإلنسان١٣١٣

ٌخريــف وال ربيــع وال شــتاء وال شــيءٌيوجــد هنــاك صــيف وال  ً مــن هــذا أبــدا، فــال زمــان وال ٌ
ُمكــــان وإمنــــا تقــــدير يقــــدره هلــــم هللا مهــــم يف الــــدنيا كمــــا ٌ   : كــــانوا يعرفــــون أ          

                           ))مما تعدوه يف الدنياألف سنة يوم مقداره  ))السجدةالسجدة٥٥.  
                                                           

اض بن سار٧ ان عن الع  ة  مسند أحمد وابن ح
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م، وال شـيئ مـن ذلـك،  وال ٌ، وال صبح وال مساء،ولكن هناك ال زمان وال مكان أ
ٍ وال مــسافات وال جهــات بــال حــدود مــع هللا اإلنــسانفقــد تالشــت احلــدود وأصــبح  ٍ:   

                                    ))الشورىالشورى١١١١((.  

ي   ميثاق الن

 ال يعلمـــه إال هـــو، وأخـــذ علـــيهم - وال أقـــول مكـــان - يف مقـــام فجمعهـــم هللا 
ذا النيب ويتبعوه ويـسلموا لرسـال ُالعهد مجيعا أن يؤمنوا  مـروا ً ته إذا حـضروه يف الـدنيا، و

 هللاَّوهـذا الكـالم وثقـه ، أتباعهم أن يبايعوه ويتابعوه إذا وصلوا إىل زمان بعثته ورسـالته 
   :يف القـــرآن             ))اجلـــامع جلميـــع األمســـاء ســـمهـــي اال) هللا(وكلمـــة  ))آل عمـــرانآل عمـــران٨١٨١ 

   :غري ميثاقنا الذي كنا فيهوالصفات، وهذا               ))األعرافاألعراف١٧١٧٢٢((.  
ُ الــذي يــريب عبــاده فــالرب هــو املــريب )أخــذ هللا( وبــني )أخــذ ربــك(ٌوفــرق كبــري بــني 

رزاقهــم وأنــوارهم واملــاء الــذي حيتاجونــه وكــل شــيءويتــوالهم برت م  حيتاجونــه يف حيــابيتــه 
 بــين آدم لكــل اقهلــؤالء وهلــؤالء، فميثــهنــا امليثــاق ويف دنيــاهم، فهــذا هــو املــريب، ولــذلك 

  .لكافرأوالد آدم، للشقي والسعيد، وللمؤمن وا
ســم اجلــامع لكــل األمســاء والــصفات،  اال وهــو)هللا( كــان بلفــظلكــن ميثــاق األنبيــاء 

ًيعطي معىن منه َلو حذفت أي حرفسم الوحيد الكامل ألنه حىت وهو اال ً صـحيحا، فلـو ُ
    ) (حذفت األلف فيكون                            ))َولو حذفت  ))البقرةالبقرة٢٨٤٢٨٤

ــه(الــالم تكــون    ): ل                                             ))ــاماألنعــام١٣١٣ ولــو  ))األنع
  ): هو(حذفت الالم الثانية يكون                                           

      ))قـــي احلـــروف تـــدل عليـــه ألنـــه اإلســـم إن  منـــه فـــفـــإذا حـــذفت أي حـــرف، ))احلديـــداحلديـــد٣٣
  .سم هللا للتعلقااجلامع جلميع األمساء والصفات، واألمساء والصفات للتخلق، و

اوالصفات األخرىاألمساء    : قال حضرة النيب لنا يف شأ

إن {
َّ
ِ ِ َتعا ِ

َ
مائة 

َ َ
ٍخلق ِ

ُ
عةَو  س

َ َ ْ َع َ َ خلقا، َ
ُ

ْفمن  َ َ
أ 

َ
ٍخلق  َا 

ُ
َمنها ِ ْ

ِ 

ٍواحد، ِ
َدخل َ َ الجنة  َ

َ َّ َ{٨  

                                                           
مان للبيه عن عثمان بن عفان ر هللا عنهما٨ ة البن حجر وشعب اإل    المطالب العال
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ــا،تعلــقمــن ُوانتبــه للحــديث، فلــم يقــل  ٍواحــد منهــا دخــل ُُمــن أتــى خبلــق  ولكــن  
ملسبحة وكررت الفائدة لوما ، اجلنة ُ أمسكت  ٌ مائة ألف مرة وأ فـظ وغلـيظ ) لطيف(ُ ٌّ

 !يف تعـاملي مـع اآلخـرين؟مـن ذلـك ُ اسـتفدت فهـل !!؟ملي مـع أهلـي ومـع اآلخـرينيف تعا
اال،  سم هللاًإذا ...  للتخلق أل  ، مـع أهلـي اللطيف؟ أختلق به فـأكون لطيـفماذا أفعل 

 يف أقــوايل،  ولطيــف، يف أحــوايلف يف معــاماليت، ولطيــمجعــني، ولطيــف مــع النــاس أولطيــف
  .يف كل تصرفايتسم هللا اللطيف فأكون صورة ال

 (ـ ختار بعض الصاحلني التـسبيح بـ مائة ألف مرة، أو كما ا) عفو(وعندما أقول 
ة واحـدة، أو خطـأ أخطـأه حنـوي،  أن أغفـر إلنـسانيـستحيلمائة ألـف مـرة، وأ ) غفار َّـ زل

سم هللا الغفار؟    ال !ُوأكون شديد املراس يف هذا األمر، فهل أكون قد ذكرت هللا 
ســم هللاَّأ تــشد  يل حــسنات، ولكــن مل أصــل  أن يكــونائزومــن اجلــ الغفــار، قت 

ذا اخللق الكرمي ُللغاية اليت حددها حضرة النيب وهي التخلق  َّ.  
ـــاجني وال ُمائـــة ألـــف مـــرة، وأ يـــدي ال تفـــتح ) كـــرمي(أو أقـــول  ملـــرة، ال للمحت  

ِّللفقراء وال للمساكني وال حىت ألهل بييت، أشدد عليهم وأ مـا وأ معـي اصـربوا، : قول هلمُ
  !!.سم هللا الكرمي هنا؟افأين أنفقه عليهم، 

َّفاألمســـاء احلـــسىن كلهـــا للتخلـــق، بعـــضهم قـــسم أمســـاء :  أمســـاء هللا إىل ثالثـــة أقـــسامُ
  . وأمساء كمال، وأمساء جالل،مجال

وهــي ..  الــرزاق ، الــرحيم، الــودود، الباســط،الغفــارًأمســاء اجلمــال ســبعني امســا مثــل 
   : حلــــضرة النــــيب هللايت قــــال فيهــــا الــــ                                         

          يعــين بعــدد أمســاء اجلمــال                     ))ــةالتوبــة٨٠٨٠ ــا األمســاء الــيت  ))التوب أل
ا ملن يعين فيها معاملة كرمية من هللا ،فيها مجال   . ختلق 

ــار،القهــاروأمســاء اجلــالل مثــل  ــا؟  .. املنــتقم، اجلب ــا  فكيــف أختلــق  علــى أختلــق 
علـــى أعـــداء هللا الـــذين اج إىل الـــشدة، و حتتـــالـــنفس ألن ،ًعلـــى نفـــسي أوالاثنـــني، شـــيئني 

 يف كتــاب هللا ويف أصــحاب رســول هللاَّرزوين وأعلنــوا احلــرب علــي، وهــي الــيت قــال فيهــا 
   :ن بعـــد إىل يـــوم القيامـــة مـــن أحبـــاب رســـول هللاهللا ولنــا وملـــ                    

                                   ))أشداء على الكفار وليس على املؤمنني))تحتحالفالف٢٩٢٩ .  
  وملاذا الشدة على النفس؟
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ـــال هللا ـــه كمــــا قـ    : ألنـ                                    ))مل ))يوســـــفيوســـــف٥٣٥٣ 
ُّيعـين ال تكل وال متـل ) أمـارة(:  األمـر، ولكـن قـالينتهـفتكون مرة واحدة وي) آمرة: (يقل ُِّ ِّـ

لسوء إال من األمر َِّ رحم ريبنم  ََ   واجلهاد حيتـاج إىل الـشدة، فـال،فماذا أفعل؟ أجاهدها، ِ
  :َّبد أن أشتد عليها

  الــنفس والــشيطان واعــصهما الــنفس والــشيطان واعــصهماوخــالفوخــالف
  

م ــــا ـــ ـــصح فــ ـــ ـــضاك النـــ ـــ ــــا حمـــ ـــ ِّوإن مهــ مُ ــــا ـــ ـــصح فــ ـــ ـــضاك النـــ ـــ ــــا حمـــ ـــ ِّوإن مهــ ُ 
ـــضيع   ـــا يـــ ـــركن هلـــ ــــن يــ ـــركن هلــــــا، فمــ ك أن تــ    :إ                          

                                       ))ـــف أ))النازعـــاتالنازعـــات ــوى إال  فكي ــن اهلـ اهـــا عـ
 والتأســـي حببيـــب هللا ومـــصطفاه ،شرع هللابـــُيلزمهـــا فُّبـــد وأن يـــشتد يف أمرهـــا،  لـــشدة، ال

  .صلوات ريب وتسليماته عليه
 ،ختــاره هللا واجتبــاها وأشــرف اخلــصال ملــن ،فهــي حماســن اخلــاللأمــا أمســاء الكمــال 

َّوأعانــه علــى نفــسه وعلــى دنيــاه، وصــار قريبــا مــن القريــب جــل يف عــاله، فــإن هللا يتفــضل  ُ ً
  .ًون وار لسيد الرسل واألنبياء فيك،يكسوه هيبة هذه األمساءعليه و

ـــرب ُّإذا الــ ـــدً ــىت ال نبتعـــ ــــة حـــ ــــه للربوبيــ ــــن خطــــــاب هللا حلبيبــ ـــوعنا، لكـ ــن موضـــ ــ    : عـ
               ))ذاتـــه وجبميـــع أمسائـــه وصـــفاته، ولـــيسمـــن الـــذي أخـــذ؟ هللا ب ))آل عمـــرانآل عمـــران٨١٨١ 

   : غريهمأواملالئكة                         ))يعين عهد النبيني))آل عمرانآل عمران٨١٨١ .  
                             ))نعــرف أن النبــوة يكــون  حــىت))آل عمــرانآل عمــران٨١٨١ 

كتـاب آخـر فيـه احلقـائق وليس الكتاب الذي نزل به النيب، فهـذا معها الكتاب واحلكمة، 
نيةاإلهل   .ية والرقائق الر

ًبـــة الـــيت خطبهـــا ســـيد عيـــسى وهـــو ال يـــزال طفـــال صـــغريا ُولـــذلك اخلط يف املهـــد، ً
ــدما  مــواعن ــه لــريد عنهــا، فمــاذا ُأمــه الــسيدة مــرمي ووصــفوها بكــذا و ا َّكــذا، فأشــارت إلي ُ

   :؟ قـــالًَّهـــو ال يـــزال يف املهـــد صـــبياكانـــت خطبتـــه               ))وهـــل أصـــبح  ))مـــرميمـــرمي٣٠٣٠
ًعبــدا؟ إنــه كــان طفــال، ولكنــه    كــان يــتكلم عــن منزلتــه عنــد هللا ً             ))مــرميمــرمي٣٠٣٠(( 

ــل كـــان معــــه كتـــاب يف هـــذه اللحظــــة؟    ال، وهـ                                  
                                                                   
       ))ن هللا  م استقاها يف عامل النبوة مباشرةهذه هي العلوم اليت ))مرميمرمي...   

  .ألن النبوة أزلية
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  امليثاق؟النبيني  علي مىت أخذ هللا
 وكــانوا أنبيــاء مــن وقتهــا، ومــن وقتهــا وهــو )ُألــست بــربكم( قبــل يــوم ميثاقنــا يف يــوم
 ، بعلومــه الوهبيــة واللدنيــة، وهــي تربيــة خاصــةيــربيهم هللا يــربيهم يف حجــر األلوهيــة، و

ـا تربيـة خاصـة بيـنهم وبـني  ٌومدرسة خاصة ال يدخلها مـن األولـني وال اآلخـرين غـريهم، أل
كـان ومـا   فيها ما اليت الذي فيه احلقائق،فالكتاب هنا يعين كتاب احلقائق .. موالهم 

   :هو كائن وما سيكون                                              
   ... ))النساءالنساء١١٣١١٣((                           ))وهـذا  كتاب وحكمة، ))آل عمرانآل عمران٨١٨١

أن ه مقام هـؤالء املبـشرين واملنـذرين،  أو أقامه رب،ُمرموز إهلي عايل يلزم كل من أقام نفسه
 الـيت كـان ،ٌفـتح مـن علـم الكتـاب، ومعـه احلكمـة يف تبليـغ هـذا الكتـابٌيكون معه هبة أو 

  .ننبيني واملرسلوعليها ال
د هلــا مــع خلــق حــوال هلــا د عــُه هــذه احلكمــة فــسيحدث مـشاكل ال فـإذا مل تكــن معــ

   :هللا                                    ))ــن  ))آل عمـــــــــرانآل عمـــــــــران١٥٩١٥٩ ــ ـــ ـــضوا مـــ ـــ ـــ ينف
   :ك علـــى الفـــور، لكـــن اآلخـــرحولـــ                                          

نيــا  ))الكهـفالكهـف٦٥٦٥(( ًالرمحـة أوال، مث العلـم  ً ...                 ))مل يقـل نبيــا، ))آل عمـرانآل عمـران٨١٨١ ً ُ
  . كل األنبياءهللا، فيكون هو رسول فهنا الرسالة لرسول )ٌرسول: (وإمنا قال
                    ))معه خامت التـصديق، ومعـه الـشهادة يـوم القيامـة  ))آل عمرانآل عمران٨١٨١

لتصديق   :قال ، ُ، عندما يعرضوا على هللاعليهم 

ُء{  ِ
ُّالن َ

ِ
َّ

َيوم  ْ امة َ ِالق ِ
َ ُومعه َ َ َ ُء الرجل، َ ِ

ُّالن َ
ِ
َّ

ُومعه  َ َ ن، َ ِالرج
َ ُ ء َّ ُو

ِ
َ َ 

ُّالن
ِ
َّ

ُومعه  َ َ ثة، َ الث
ُ َ َ َّ

ُوأ  َ ْمن َ
َذلك ِ

ِ
َ

ُّوأقل،  َ قال َ ُف َ ُ َ
ْهل: ُله  َلغت َ ْ َقومك؟ َ َ ْ َ

 

قول ُف ُ َ َ
ْنعم:  َ َ

د  َف ْ ُ َ
ُقومه،  ُ ْ َ

قال  ُف َ ُ َ
ْهل:  م؟ َ ْلغ َ قولون َ ف

َ ُ َ َ
 :،
َ

قال  ُف َ ُ َ
ْمن:  َ 

شهد
ُ َ ْ قول َلك؟ َ ُف ُ َ َ

محمد: 
ٌ َّ َ وأمت ُ

ُ َّ   ٩}ُه َ

بـد وأن يكـون قـد  ال! ُكيف يشهد عليهم من غري أن يرى أحواهلم وأحـوال أممهـم؟
 بــسر ،ًرأى، فهــل رأى بعينــه أم بعــني هللا؟ أعطــاه هللا عينــا مــن عينــه فــرأى مــا مل يــرى غــريه

  .ُالعني اليت وهبت له من ربه 
                                                           

د الخدري ٩    س ابن ماجة ومسند احمد عن أ سع
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ه؟ فقــال ٌكيــف رأى حممــد :  قــالوا لــهولــذلك اإلمــام مالــك    غــابغــاب(((( :ـَّـ رب
َّ واحتيــا بربـه، فــرأى مبـا فيــه مـن نــور هللا الـذي قــواه بـه هللا مــا َّ واحتيــا بربـه، فــرأى مبـا فيــه مـن نــور هللا الـذي قــواه بـه هللا مــا ،،ِّ عـن حــسه ونفـسهِّ عـن حــسه ونفـسهٌحممـد ٌحممـد 

ــه مــن أنــوار مــواله جــل يف عــالهُّيــستطيع حتمُّيــستطيع حتم ــه مــن أنــوار مــواله جــل يف عــالهُل ًبعــضا مــن   لكــن هــل العــني الطينيــة تــرى))))ُل
 الدين بن عريب كـان يـتكلم يف هـذا املوضـوع، وأحـد الشيخ حمي... ؟ ال غيوب وأنوار هللا

؟ وصــف إلنــسان أن يــرى هللا ؟ وكيــف يــستطيع اكيــف تكــون الــرؤ: هالــصاحلني ســأل
  : وأرضاه كما وصفه اإلمام مالك مرهذا األ

ــــيب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــى حبي ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــيبإذا جتلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــى حبي ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  إذا جتلــ
  

ــــني أراه ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــني أراهي عــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ي عــ
ــــين   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه ال بعي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــينبعين ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه ال بعي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  بعين

  
ــواه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــراه سـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــا ي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــواهفمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــراه سـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــا ي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  فمــ

  
  : ذلكُنرى بعينه هو، واحلديث يوضح

َوما{  ُيزال َ َ دي َ ِع ْ ُيتقرب َ َّ َ َ َّإ َ ِالنوافل ِ ِ َ َّ
َّح ِ ه، َ ُأح َّ فإذا ِ

َ
ِ
َ

ته  ُأحب ُ ْ ُكنت َْ ْ
ُسمعه  َ ْ َ 

ُسمع ِالذي َ ْ ِه، َ ه ِ ُو ََ َ ُي ِالذي َ ِ ْ ِه ُ ِ {١٠  

ــيس بــسمعه ، هللابعــنيفينظــر  ــد أن  بــصره هــو، ولكــن الو ويــسمع بــسمع هللا، ول ب
تايكــون هــذا اجلــزء اخلــارجي قــد     :ختفــى يف هــذه اآل                           

    مع اجلبل اآلخر) اجلسم(جلبل  هذا ا:                  ))نتهت  ا))األعـرافاألعـراف١٤٣١٤٣
ُهنا سيد موسى رأى  ما متناه من مواله جل يف عالهاألحاسيس الظاهرية، و َّ.  

ـــني احلبيـــب أن موســـى ــرق بينـــه وب ــن الفـ ــور، لكـ ـــل الطـ  رأى مـــا رأى وهـــو فـــوق جب
هـذا الفــارق بــني املنــزلتني  قــاب قوسـني علــى بــساط النــور، و يفحلبيـب رأى مــا رأى وهــووا

ك أن تظــن موســىفكـان ... الكبـار   يف سـيناء، لكــن النـيب كـان قــاب قوسـني أو أدىن، وإ
ٌ ال حييزه زمـان ألن هللا ِّأن خنرج من حيز املكان والزمان،  نريد ،أنه مكان، ولكنه مقام ِّ ُ

وهــو يف  - حاشــا  -لــيس معــىن هــذا أنــه رأى هللا يف قــاب قوســني ف.  !!! .وال مكــان
ُاملأل األعلى، فقربه من العرش كقربه من الفرش، وكمـا أن احلبيـب  ُ يف قـاب قوسـني مـا 

ألرض ال يغيــب عنــه مــواله كــان كــذلك وهــو علــى بــساط افٍغــاب عنــه مــواله طرفــة عــني، 
ـا منزلـة مل يـصل إلولكن هذا إلظهار املن....  وال أقل طرفة عني ٌيهـا أحـد ٌزلة واملكانـة، أل

هنـــا إىل : املالئكـــة املقـــربني، حـــىت أن زعـــيم املالئكـــة قـــال لـــهمـــن األنبيـــاء أو املرســـلني أو 
  : وال أستطيع أن أجتاوزهينتهي مقامي                           ))الصافاتالصافات١٦٤١٦٤((::  

                                                           
رة ١٠ ان والبيه عن أ ه خاري وابن ح    صحيح ال
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ة                             خصائصه :  األولالفصل  )١٦             (     عالم األول

خـــذون هـــذه األمـــور علـــى األوصـــاف  النـــاسألن كثـــري مـــنمقـــام ولـــيس مكـــان،   
  .ِّلكنه مقام بدون حيزمكان، فيقولون احلسية 
                                ؟ مــاذا علــيهم               ))آل آل ٨١٨١

  .نه رسوهلم ونبيهم وإمامهمًد لألنبياء مجيعا أن يؤمنوا به ب فال ))عمرانعمران
             ))ن خيــــربوا أممهــــم  ))آل عمــــرانآل عمــــران٨١٨١ ـــاءوا قبلــــه؟  ـــد جـ ُكيــــف ينــــصروه وقـ

م  كــل مــن حــضر زمنــه مــنهم أن يتبعــه وميــشي معــه ويعينــه ن ُوصــافه وصــفاته، ويوصــو
 ،َّعلى إبـالغ رسـاالت هللا، وهـل فعلـوا ذلـك؟ نعـم فعلـوا ذلـك كلهـم، سـيد عيـسى بـشر

  َّ وسيد إبراهيم بشر،َّوسيد موسى بشر

َسئل فقد { ِ
ُرسول ُ ُدء َما:  ِا َُ

ْ َأمرك؟ َ َقال ْ َ
دعوة :

ُ َ ْ م، ِأ َ َإبراه ِ َ ْ
ِ  

ى َو ْ ُ َع  َ ِ{١١  

عة د الب   تجد

ق هللا   هــذه البيعــة بعــد بعثتــه الدنيويــة -وهــي مــن أســرار اإلســراء  - هلــم َّــوحق
 علــى حبيــب هللا ُ ومجعهــم يف بيــت املقــدس ليجــددوا هــذا العهــد،ًمتامــا، فأحيــا أجــسادهم

م إماما ًومصطفاه، وصلى  مائـة وأربعـة وكـانوا  وهذا دليـل علـى إمامتـه هلـم وزعامتـه هلـم، ،َّ
: ك جربيـل بيمنـاه وقـال خلفـه يـصلون بـصالته، وأمـسيف سبعة صـفوفوعشرين ألف نيب 

م فأنت إمامهمِّتقدم وصل  :  
ـــم ـــ ـــام هلـ ـــ ــت اإلمـ ـــ ــ ــــفوا وراءك إذ أن ُّصـــ ـــمُ ـــ ـــام هلـ ـــ ــت اإلمـ ـــ ــ ــــفوا وراءك إذ أن ُّصـــ ُ 

  
ــــدق امل ـــى صــ ــوك علـــ ــــد  يعــــ ــــدق املقــ ـــى صــ ــوك علـــ ــــد  يعــــ ــــةقــ ــــةتابعــ  تابعــ

ــود وال   ــــ ـــر الوجـــ ـــ ـــت  ســـ ـــ ـــوهم أنـــ ـــ ــود والَّأبـــ ــــ ـــر الوجـــ ـــ ـــت  ســـ ـــ ـــوهم أنـــ ـــ  َّأبـــ
  

ــــة ـــ ـــ ـــ ـــل املعاين ــــ ـــ ـــ ــرهم قب ـــ ـــ ـــ ـــر وســ ـــ ــــ ُفخـــ ــــةُّ ـــ ـــ ـــ ـــل املعاين ــــ ـــ ـــ ــرهم قب ـــ ـــ ـــ ـــر وســ ـــ ــــ ُفخـــ ُّ 
ــــصما   ـــ ـــ ـــا  معتـــــ ـــ ـــ ـــ ــليت متوجهـــ ــــ ـــ ـــ ًصــ ــــصماَّ ـــ ـــ ـــا  معتـــــ ـــ ـــ ـــ ــليت متوجهـــ ــــ ـــ ـــ ًصــ َّ 

  
ـــلة ـــ ـــ ـــور املفاضـــ ـــ ـــ ـــدا نـــ ــــ ـــ ــــىت بــ ـــ ـــ ـــلة حــ ـــ ـــ ـــور املفاضـــ ـــ ـــ ـــدا نـــ ــــ ـــ ــــىت بــ ـــ ـــ   حــ

هيـك هلم فكان جتديد البيعة    عـن إظهـار زعامتـه يف الـدار اآلخـرة، يف هذا اليـوم، و
  .ًر سنتحدث عنه الحقا إن شاء هللاٌوهذه هلا موقف آخ

ٌ بعد أن أخذ هللا عليهم امليثاق جاءهم حتـذير شـديد لكنه  مـن عـدم  مـن هللا ٌ
   :اقفالو                                يعين عهدي؟ ..   

                                                           
ا عن أ إمامة ١١    مسند أحمد والرو
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ة                             خصائصه :  األولالفصل  )١٧             (     عالم األول

                            ـــــايعوه و ــــشهدوه ويبــــ ـــ ـــه ليــ ـــ ـــم مجالـــ ـــ ـــر هلـــ ـــ    ..:أظهـــ
                        ))ــــال ))آل عمـــــــرانآل عمـــــــران٨٨١١ ـــ ــــذرهم فق ـــ   : مث ان                 

                    ))ُلتهديد والوعيد ألنبياء هللا ورسل هللا  انظر إىل ا))آل عمرانآل عمران٨٢٨٢
لنـيب لنـيب اا(( :ُقـال سـيد موسـى كمـا روي عنـهة حبيبـه ومـصطفاه، ُ من أمـالذين جعلهم هللا 

يت مــن بعــدي  يت مــن بعــدي الــذي  ـومل ... ))َّمســه أمحــد أمتــىن أن أمحــل حــذاءهَّمســه أمحــد أمتــىن أن أمحــل حــذاءهااالــذي  ــواح وقرأـَّ هــا ا نزلــت األل
  : قالعلى سائر األمم ُ هللا به أمة احلبيب َّسيد موسى ورأى ما فضل

ـــــا { ِّرب، َ إ َ
ِّ
ــــد ِ أجـ

ُ
َاأللـــــواح ِ ِ َ

ــــة  أمـ
ً ــم َّ ُهـــ ـــرون ُ اآلخــ

َ ُ قون، ِ الـــــسا
َ ُ

ِ
ــــا َّ َفاجعلهـ َْ َ

ـــ  ِأمــ
َّ،  

َقــــال َ
ـــك:  َتلــ
أمــــة ِ

ُ أحمـــــد َّ
َ َ َقــــال ْ َ

ـــــا:  ِّرب، َ إ َ
ِّ
أجــــد ِ

ُ
َاأللـــــواح ِ ِ َ

أمــــة 
ً ــم َّ ُهـــ ـــشافعون ُ الــ

َ ُ ِ
َّ

 

ع ـــشف ـــ ُالمــــ ُ ْ ــــم، َ ـــ ْلهـــ ــــا ُ ـــ َفاجعلهـــ َْ َ
 ، ـــ ـــ ِأمــــ

ــــال َّ ـــ َقـــ َ
ـــك:  ـــ ـــ َتلـ
ــــة ِ ـــ أمـــ

ُ ــــد َّ ـــ أحمـــ
َ َ ــــال ْ ـــ َقـــ َ

ــــا:  ـــ ـــ ِّرب، َ َ  

إ
ِّ
أجـــد ِ

ُ
َاأللـــواح ِ ِ َ

أمـــة 
ً ُهـــم َّ ِالمـــستج ُ

َ ْ يبونُ
َ ُوالمـــستجاب ُ َ َ ْ ُ ْلهـــم، َ َفاجعلهـــا ُ َْ َ

 ، ِأمـــ
َّ 

ــــال َقــ َ
ـــك:  َتلــــ
ــــة ِ أمـــ

ُ ــــد َّ أحمــ
َ َ ــــال ْ َقـــ َ

ــــا:  ـــ ِّرب، َ إ َ
ِّ
ــــد ِ أجــ

ُ
ــــواح ِ ِ َاأللـــ َ

ــــة  أمـــ
ً لهم َّ ـــــاج ْأنــ ُ

ِ
َ

 ِ 

ــــدورهم ْصـــ ِ
ُ ــــه ُ ُقرءونـــ َ ُ َ ْ ـــاهرا، َ ـــ ــــا ِظـ َفاجعلهـــ َْ َ

 ، ـــ ـــ ِأمـ
ــــال َّ َقـــ َ

ـــك:  ـــ َتلـ
ــــة ِ أمـــ

ُ ــــد َّ أحمـــ
َ َ ــــال ْ َقـــ َ

:  

ـــا ِّرب، َ إ َ
ِّ
أجـــد ِ

ُ
َاأللـــواح ِ ِ َ

أمـــة 
ً لون َّ ـــأ

َ ء، َ َالـــ ْ َ
َفاجعلهـــا  َْ َ

 ، ِأمـــ
َقـــال َّ َ

َتلـــك: 
أمـــة ِ

ُ َّ 

ــــد أحمـ
َ َ ــــال ْ َقـ َ

ــــا:  ـ ِّرب، َ إ َ
ِّ
ــــد ِ أجـ

ُ
َاأللـــــواح ِ ِ َ

ــــة  أمـ
ً جعلـــــون َّ

َ َ ْ ــــصدقة َ الـ
َ َ َ ــــونهم ِ َّ ْطـ

ِ ِ
ُ ُ 

ــــؤجرون ـــ فيـ
َ ُ َ ْ ُ َ

ـــا،  ـــ َعليهــ ْ َفاجع َ ْ َ
ــــا ـــ ، َلهـ ـــ ـــ ِأمـــ

ــــال َّ ـــ َقـ َ
ـــك:  ـــ َتلــ
ــــة ِ ـــ أمــ

ُ ــــد َّ ـــ أحمـ
َ َ ــــال ْ ـــ َقـ َ

ــــا:  ـــ ــ ِّرب، َ َ  

إ
ِّ
أجـد ِ

ُ
َاأللــواح ِ ِ َ

أمــة 
ً إذا َّ

َ
َّهــم ِ ْأحــدهم َ ُ ُ ٍحـسنة َ

َ َ َ
ْفلــم ِ َ

َعملهــا  َ ْ ــت َ ْكت َ حــسنة ُلــه ِ
ً َ َ َ 

ــــدة، ـــ واحـــ
ً َ

ِ
ن َ و

ْ
ِ
ــــا َ ـــ َعملهـــ

ِ
ــــت َ ـــ ـــ ْكت َ ــــه ِ ـــ ـــ ُلـــ ـــ َعــــ ْ ــــسنات، َ ـــ ٍحـــ

َ َ ــــا َ ـــ َفاجعلهـــ َْ َ
ـــ  ـــ ،َّأمــــ ــــال ِ ـــ َقـــ َ

:  

َتلك
أمة ِ

ُ أحمد َّ
َ َ َقال ْ َ

ا:  ِّرب، َ إ َ
ِّ
أجد ِ

ُ
َاأللـواح ِ ِ َ

أمـة 
ً إذا َّ

َ
َّهـم ِ ْأحـدهم َ ُ ُ ئة َ ٍـس

َ ِّ َ
 ْلـم ِ

َعملهــا َ ْ تـــب ْلـــم َ ْت َ ُ
ــه  ِعل ْ َّحـــ َ َعملهـــا، َ َ ْ فــإن َ

ْ
ِ
َ

َعملهـــا 
ِ
ـــت َ ْكت َ ــه ِ ِعل ْ ئة َ ســـ

ً َ ِّ واحـــدة، َ
ً َ

ِ
َ 

َفاجعلهــــا َْ َ
 ، ـــ ِأمــ

َقــــال َّ َ
ـــك:  َتلــ
أمــــة ِ

ُ أحمـــــد َّ
َ َ َقــــال ْ َ

ـــــا:  ِّرب، َ إ َ
ِّ
أجــــد ِ

ُ
َاأللـــــواح ِ ِ َ

أمـــــة 
ً َّ 

ــــون يؤتـــ
َ ْ َ ْ ــم ُ ـــ َالعلــ َاألول ِ َّ ــر، َ ـــ َواآلخــ ِ

ــــون َ قتلـــ ف
َ ُ ْ َ َ

ـــرون  قــــ
َ ُ ُ

ـــــضاللة  ِالــ
ـــــسيح َّ َالمــ

ِ ـــدجال، َ ـــ َالـ َّ َّ
 

َفاجعلها َْ َ
 ، ِأم

َقال َّ َ
َتلك: 
أمة ِ

ُ أحمد َّ
َ َ َقال ْ َ

ا:  ِّرب، َ ِاجعل َ
َ ْمن ْ

ِأمة ِ
أحمد  َّ

َ َ ْ{١٢  

لوا من هذا الفضل من هؤالءجعلينا ل ما     : هللافقال له  .... أل

                                                           
ر ع١٢ م، وابن عسا رة  دالئل النبوة أل نع   ن أ ه
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َاستقدمت{  ْ َْ ْ َ
ُواستأخروا  َ َ ْ ا َ َمو  َ ُ{١٣  

وا أن يكونــوا مــن أمتــه ُفكلهــم متن يعهــم هللا بيعــة امليثــاق، جــدد لفعــل ، وُّــ َّبعــد أن 
ُت املقدس وصاروا مجيعا من أمتهالعهد هلم يف بي ً.  
ُ ومـن مجلـة أمتـه  له س بنبوته، ولكن كتابعليٌرجل منهم يف آخر الزمان وسينزل  ُ

  : يف احلديث الصحيحوهو سيد عيسى، قال 

ِوالذي{  ِنف َ
ْ َ

ده  ِب ِ َ
َّليوشكن ِ

ِ أن ُ
ْ

ل  َي ْ م َ ْف ُابن ِ م ْ َم َ ْ ما َ عد َح
ً ْ َف َ ِ َ َ

 

بال َصل
ِ

قتل َّ َو ُ ْ َ ر َ َالخ ْ
ضع ِ َو َ َ ة  َ الج

َ َ ْ
ِ{١٤  

ت الــصحيحة أنــه عنــدما يــذهب إىل ًاينزل إمامــســ  مــن املــسلمني، ولــذلك يف الــروا
 ،ُبيـــت املقـــدس ويكـــون ذلـــك يف وقـــت صـــالة الظهـــر أو العـــصر، وقـــد أقيمـــت الـــصالة

  :ويقدموه، فيقول هلم

م{  ْإمام ُ َ
م ِ ْمن ْ

ِ {١٥  

ُ ويصلي خلف إمام املسلمني، عليـه وعلـى نبينـا أفـضل ،ُم ألمة دمحميقول هذا الكال
ـــصالة وأمت ـــ ــــسالم، ُّالـ ـــ ـــه  ال ـــ ـــة نزولـ ـــ ــرآن، وأدلـ ــــ ــودة يف القـ ـــ ـــال موجــ ـــ ـــرآنهللا قـ ـــ    ..:يف القـ

                             ))وكهــال يعـــين شــيخا، وســـيد ع))آل عمــرانآل عمــران٤٦٤٦ ً يـــسى ً
   :ن ســـنةورفعـــه هللا وعنـــده ثالثـــة وثالثـــ                  ))د أن بـــ ًفـــإذا ال  ... ...))النـــساءالنـــساء١٥٨١٥٨

  .ينزل حىت يستويف الكهولة
لــيس فيهــا ومــاذا يفعــل يف الــسماء : يقولــونفبعض فقههــم ضــئيل يف هــذا املقــام الــ

 لـيس بغريـب،  أخـي إن هـذا شـيء:  لـهُ فقلـت!طعام وال مـاء وال مكـان لقـضاء احلاجـة؟
ً ثالمثائة سنة مشسية، أوثالمثائة وتـسعا سـنة قمريـة، كمـا وضـحت هللاهم توفافأهل الكهف  ً

ئـم إىل أن ينزلـه فالنوم ناملوت أخو النوم، و ،اآلية ُسميه املوتة الصغرى، فهـو  ُ هللا، فمـاذا ُ
ًير كمــن ينــام ثالمثائــة وتــسعا كأهــل الكهــف، كمــن ُ ينــام مائــة ســنة كــالعزالــذي !.يف ذلــك؟

وكلهـا مثـل بعـضها نومـة، ولكـن سـينزل ىت ينزل، وهـذه مثـل هـذه، ه السنني حينام كل هذ
ن على سائر األمم ُيف آخر الزمان لتكون حجة ألمة النيب العد ُ َّ ُ.  

                                                           
س ١٣ م والسنة البن أ عاصم عن أ اء أل نع ة األول    حل
رة ١٤ خاري ومسلم عن أ ه    ال
رة ١٥ ح السنة عن أ ه    مسند أحمد و
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اء والمرسل جمعه    لمقامات األن

نظـر  لـه الـسبق يف مجيـع املقامـات، وا ونـيب النبيـني سـيد دمحم ،فرسول املرسـلني
ــا علــى أنبيــاء هللا ورســل هللا، فتجــد الــسبق  َّإىل املقامــات الــيت تفــضل هللا  اكلهــفيهــا ُ 

  .صلوات ريب وتسليماته عليهحلبيب هللا ومصطفاه 
ُمــا مــن خــصوصية أعطاهــا هللا لنــيب مــن األنبيــاء إال وأعطاهــا إلمــام الرســل واألنبيــاء  ٍّ

، فـــإن ســـيد رســـول هللا ًوزاده عليهـــا، إذا كـــان موســـى قـــد جعـــل هللا لـــه العـــصا ثعبـــا ُ  
كمـا قـالوا، وقـد أخـذ جتارتـه أبـو جهـل،موتٌعندما جاءه رجـل مـن أهـل حـضر ً والكفار  ُّ  َّـ

  .ُذهب إىل دمحم بن عبد هللا وهو الذي حيضر لك جتارتكا: له
ُ فـــدق النـــيب البـــاب، فخـــرج، فمـــشى النـــيب معـــه إىل بيـــت أيب جهـــل،فـــذهب إليـــه َّ  

  :النيبرتعد وارتعش، فقال له اأبو جهل وعندما رأى النيب 

ِأعـــط{ 
هـــذا ْ

َ َالرجـــل َ ُ ُحقـــه  َّ َّ ْنعـــم،:  فقـــال،َ َ َ
ح ال  ْتـــ َ ْ َ

َّحـــ  ـــه َ ُأعط َ ِ
 ُلـــه، ِالـــذي ْ

َقــال َ
َفــدخل:  َ َ َ

ج  َفخــ َ َ َ
ــه  ِإل ْ
ِحقــه ِ

ِّ َ
ُفدفعــه ِ َ َ ََ

ــه،   ِإل عــد أن ذهــب رســول هللا ومعــه ْ

فار إ أ جهل وسألوه ع ال لك،: الرجل أ َو ْ ِوا َلك؟ َما َ رأينـا َما َ
َ ْ َمثـل َ ْ

 َمـا ِ

َصـــــنعت، ْ َ ــــال َ َفقـ َ َ
ـــــم،:  ح ْو َ ْ ِوا َ إن َ

ْ
ـــو ِ َهــ أن ِإال ُ

ْ
َب  َ ـــاب َ ــ َال ـــمعت َ ُوســ ْ

ِ
َ ُصـــــوته َ َ ْ َ 

ُفملئـــت ْ
ِ ُ

َ
ُمنـــه  ْ
ـــا ِ ْرع ُفخرجـــت ُ ْ َ َ َ

ـــه،  ِإل ْ
ن ِ و

َّ
ِ
فـــوق َ

َ ْ َ
ِرأســـه  ِ ْلفحـــال َ َ

َمـــن 
ـــل ِ ِاإل ِ ـــت َمـــا ِ ُرأ ْ َ 

َمثل ْ
ِهامته ِ ِ

َ َق َوال َ َ َ
ِته ه َوال ِ ا ِأن ِ

َ ٍلفحل ْ
ْ َ

ُّقط، ِ
َ

ِوا  ت ْلو َ ُأب ْ ل َ ِأل
َ١٦.  

اكاشفه هللا أبو جهل هم مل يروا هذه األمور، ولكن   .  
ه قـــوم موســـى  يف ســـيناء أربعـــني ســـنة، وكـــان معهـــم حجـــر فكـــان يـــضرب وعنـــدما 

وهــم ثنتــا عــشرة عائلــة اثنتــا عــشرة عينــا مــن املــاء، وهــم كــانوا ابعــصاه احلجــر فيخــرج منــه 
 فكـانوا ًن ألفـا،وأوالد األسباط إخوة سيد يوسـف اإلثنـا عـشر، وكـل عائلـة عـددها مخـس

  .كل عائلة تشرب من عني من احلجرفًستمائة ألفا، 
ُولكــن احلبيــب مــرات ال تعــد كــانوا يــشربون مــن أصــابعه، فمــا األقــوى  يف اإلعجــاز ٌ

                                                           
م وللبيه١٦    دالئل النبوة أل نع
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األعصاب والـدم، لكـن يـشرب منهـا اجلـيش غري ليس فيها األصابع ! احلجر أم األصابع؟
ُمثال يف احلديبية  ِجابر ، قال  السريةيف كتببذلك واألمثلة مليئة  -ً ِ ِبن َ ِعبد ْ   : َِّا َْ

ــــش{  َعطـ ِ
ـــاس َ ُالنـــ َّ

ــــوم  َيـ ْ ــــة َ ــ ِالحدي َ
ِ
ْ َ ـــ ُ ُّوالنــ

ِ
َّ َ  ـــ َبـــ ْ ــــه َ ـ ِد

ْ ََ
ـــوة  ركـــ

ٌ ـــأ، َ َّفتوضـــ َ َ َ
 

َفجهش
ِ

َ َ
ُالناس  َّ

ُنحوه،  َ ْ َ
َفقال  َ َ

م، َما:  قالوا ْل
َ

س:  َلـ عنـدنا ْ
َ َ ْ

ٌمـاء ِ َّنتوضـأ َ َ َ َ
و 

َ ب َ ُـ َ ْ َ
 

إ
َّ
َبــ َمــا ِ ْ ك َ َــد ْ ََ

َفوضــع  َ َ َ
ُــده  ََ

ــوة ِ  ِالر
َ َفجعــل ِّ َ َ َ

ُالمــاء  ُيثــور َ ُ َبــ َ ْ عه َ ِأصــا ِ ِ
ِأمثــال َ

َ ْ   

ِالعيـــون
ُ نا ُ فــــ

َ ْ َ َ
وتوضــــأنا، 

َ َّ َ َ ُقلــــت َ ُ
ــم:  ــتم؟ ْــ ْكنــ ُ ْ

َقـــال  َ
كنــــا ْلــــو ،

َّ
مائــــة 

َ َ
فانــــا ٍألــــف ِ ل

َ َ
،  

كنا
َّ

َخمس  ْ َ
ة  ع

َ َ ْ مائة  َ
ً َ

ِ{١٧  

ء فتفجرت العيون حىت شـرب اجلـيش كلـهوضع  وا، وشـرب ئ وتوضـَّ يده يف اإل
  . ومألوا أسقيتهم، من اإلبل واخليولما معهم

ًريا، دللهم كثـــهللا يـــوكـــان ا مـــشوا يف صـــحراء ســـيناء، وقومـــه ملـــ ســـيد موســـى 
هللا َّ فأظـل ،ُسحابة تظلهمهللا اجلو حار، فأرسل هلم : قالوا، ف!لذلك زادوا هم يف التدليلو

لــسحاب يف زمــن نبوتــه، لكــن احلبيــب ، وهــو ذاهــب َّــ أظله هللا بــه قبــل زمــان نبوتــهموســى 
ُّ، كانت السحابة تظله  عمه أبو طالبخدجية، وهو ذاهب معالسيدة لتجارة  ُ.  

علــى كــان  وســيد رســول هللا ... البحــر فــانفلق، ســيد موســى ضــرب بعــصاه 
ملاءسا    ... :ٌحل وادي، والوادي مملوء 

ـــل{ َ فأق َ ْ َ
ٌّأعـــرا 

ِ
َ َّفلمـــا ْ َ

دنـــا 
َ ُمنـــه، َ ْ

َقـــال ِ َ
ُرســـول ُلـــه  َأيـــن : ِا َُ ـــد؟ ْ ت

ُ ُ
َقـــال  َ

 :  

، ِإ ِأهــ
َقــال ْ َ

ْهــل:  ؟ ِ َلــك َ ْخــ
َ

َقــال  َ
َومــا:  َهــو؟ َ َقــال ُ َ

ــشهد :
ُ َ ْ َ

أن 
ْ

 
َ

َإلــه 
إ ِ

َّ
 ُا ِ

ُوحـــده َ ْ َ 
َ

َـــك  َ
وأن ُلـــه، 

َّ َّمحمـــدا َ َ ـــده ُ ُع ُ ْ ُورســـوله، َ ُ َ َفقـــال َ َ َ
ْومـــن:  َ ـــشهد َ

ُ َ ْ  َمـــا َعـــ َ

ـــول؟ ُتقــــ ُ َ
ــــال  َقـــ َ

ــــذه:  ِهـــ ِ
ــــسلمة، َ الـــ

ُ َ ـــدعاها َّ َفــــ َ َ َ
ــــول  ُرســـ َو  ِا َُ ِ

ــــشا َ ِـــ
َ

ــــوادي ِ ِالـــ َ 

لت ْفأق َ ْ َ
تخد 

ُّ ُ َ
َاألرض  ْ َ ْ

خدا 
َ

َّح  ْقامـت َ َ َ
َبـ  ْ ـه، َ ِد

ْ ََ
ـشهدها  َفاس َ َ ْ َ ْ َ

ثـا،  ث
ََ

ْفـشهدت  َ
ِ

َ َ
 

ثــــا ث
ََ

ُأنــــه  َّ
َقــــال، َمــــا  َ

ــم  َّثــ ُ
ْرجعــــت  َ تهــــا، ِإ ََ َمن َ

ِ
ْ َورجــــع َ َ َ ُّاألعــــرا َ

ِ
َ ْ َ ْ

ِقومــــه، ِإ  ِ
ْ َ

َوقــــال  َ َ :  

إن
ْ
عو ِ ِات

ُ َ تك َّ َأت ُ ْ ْبهم، َ
ِ و ِ

َّ
ِ
ُرجعت َ ْ نت ،ََ ُف ْ َ

َمعك   َ َ{١٨ 

                                                           
خاري ومسند أحمد عن جابر ١٧    صحيح ال
ان عن ابن عمر ر هللا عنه١٨   ما س الدار وابن ح
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ًالشجرة خـدت األرض، يعـين مالـت ميينـا ومشـاال، ومـشت حـىت جـاءت إىل حـضرته  ً َّ
.!!  وكــان ،دائمــا وأبــدا إذا ســافر يبعــد عنــد قــضاء حاجتــه ُ ً ومل يكــن هنــاك دورات ً

ُحديثـــة، ولكـــن احلبيـــب كـــان نظيفـــا فيبعـــد  عنـــد قـــضاء احلاجـــة، ويـــذهب إىل مكـــان عـــال ً
  :، قال، روى ابن عباس  ومن اخللق احلياء من ربه ه كان شديد ألنيتوارى خلفه

ج{  َخـ َ َ
ُرســول  َفـأمعن  ِا َُ َ ْ َ

 ِ ، ْالــس ْفلـم َّ َ
َيــر  ئا َ ْشـ

َ
ه،  ُــس ُ ُ ْ َفـدعا َ َ َ

ــد  ع
َ ْ َ 

ـــــسعودِا ـــ ــن مـ ــــ ُ بـــ ْ ــــال ،َ ـــ َفقــ َ َ
ـــــق:  ـــ ْانطلـ

ِ
َ ْ

ـــك ِإ  ـــ نـــ َت
ِ
ْ َ ، اءت ْاإل َ َ ـــ ـــ شـــ

َ
ـــ ِ ـــ ِعـــ

ْ َ ، ـــ ـــ ْالنخلتـــ َ ْ َّ
  

ْفقـــــل ُ َ
ــــا  َلهمـ إن :ُ

َّ
َرســـــول ِ ــــا  ِا َُ مـ َأمر ُ ُ أن َ

ْ
ــــا  َتقتلعـ ِ

َ ْ َ
ما  َأصـــــول

ِ
ُ

ــــا ِ مـ َوعروق
ِ

ُ ُ ـــ َ َّحــ َ 

اه، ُس َ ُ ْ َ
َفأتاهما،  ُ َ َ

َفقـال  َ َ
َلهمـا  ففعلتـا،: ُ

َ َ َ َ
َفقـ  َ َ

ُرسـول  الحاجـة،  ِا َُ
َ َ َّثـم َ

ُ
َرجـع  َ َ  

ــــال ـــ َفقـــ َ َ
ــــد  ـــ ـــ ِلع ْ َ ـــــق: ِا ِ ـــ ْانطلــ

ِ
َ ْ

ــــاِإل  ـــ َيهمـــ ْ
ــــل ِ ـــ ْفقـــ ُ َ

ــــا  ـــ َلهمـــ إن: ُ
َّ
ــــول ِ ـــ َرســـ ــــا  ِا َُ ـــ مـــ َأمر ُ ُ َ  

أن
ْ

َترجعا 
ِ

ْ ما، َ ان َم َ ففعلتا  َ
َ َ َ َ

{١٩.  

ً أضــــعافا لــــسيد رســــول هللا كــــل معجــــزات األنبيــــاء بــــال اســــتثناء أعطاهــــا هللا 
ٍ، ويف ذلــك لــو أرد أن نفــصل حنتــاج إىل وقــت طويــل، ألن معجزاتــه الــيت أثبتتمــضاعفة ِّ هــا ُ

  .الكتب حوايل ثالثة آالف معجزة، غري القرآن الكرمي املعجزة الباقية إىل يوم القيامة

  ظهور نوره للمالئكة  آدم

 العلويــة األوليــة الذاتيــة، أن ســيد آدم عليــه وعلــى مــن خــصائص حــضرة النــيب 
ــــا أراد هللا  ـــسالم، ملـــ ـــصالة وأمت الــــ ـــــضل الــــ ــــا آدم أفــ ــــهأبينـــ ـــصه خبالفتـــ ــــه وخــــ   :َّ تكوينـــ

                                              ))البقرةالبقرة٣٠٣٠((   
تيه برتابفأوحى هللا  ِّ مـن األرض ليكـون إىل جربيل أن  َ  منـه جـسم آدم، فنـزل ُ

ــرافيل كـــذل ـــه فرجـــع، وميكائـــل وإسـ ــل جربيـــل فاســـتعاذت األرض  من ك، فنـــزل عزرائيـ
َفـقالعيذ  منك، أست: فقالت له األرض َ َ:  

ا أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه األرض{  ْوأنا أعوذ  َْ
ِ ِ ِ

ْ َ َ َْ َُ َْ َ َ َ ْ َْ َ
ِ

ْ
ِ ِ

ُ ُ{ ٢٠  

                                                           
اس ر هللا عنهما١٩   رواه ابن أ حاتم عن ابن ع
د هللا بن مسعود ٢٠ ي عن ع ــــخ الط    األسماء والصفات للبيه وتار
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 لـــألرض عنـــدما قـــال هللا  خاطـــب احلـــق ِّهـــذه العينـــة مـــن موضـــع األرض الـــذي
ـــسماوات   : ولل                     ))ــق موضـــع ))فـــصلتفـــصلت١١١١ ــن األرض وٌ فنطـ ــن مـ موضـــع مـ

  : الــــسماء                   ))ـــع الــــذي فيــــهموضــــع األرض  ))فــــصلتفــــصلت١١١١  الكعبــــة، وموضـ
  .السماء الذي فيه البيت املعمور وهو مقابل الكعبة مباشرة

 ُفصنعت طينة آدم من موضـع البيـت احلـرام، ألنـه املوضـع الـذي أجـاب املـوىل 
ر أتينـــا طـــائعني، : وقـــال ُّ طينـــة آدم مبـــاء التـــسنيم، وكانـــت املالئكـــة متـــر عليـــه هللا ـَّــومخ

ٌصاعدة وهابطة وال تعلم من أمره شيئا، ألنه غيب من غيوب هللا  ً.  
ــه هللا  ـــ ــــخ فيـــ ـــ ـــروحمث نفـ ـــ ــ    : ال                                     

       ))لنــور الــذي ظهــر يف آدم عليــه وعلــى نبينــا وأمــرهم أن يــسجدوا هلــذا ا ))احلجــراحلجــر٢٩٢٩
 أفـضل الـصالة وأمت الـسالم، والـسجود هنـا لـيس كـسجود للـصالة، ولكـن الـسجود هنــا

َّالتعظيم، يعين عظموا ما عظمه هللا ُّ.  
                                                   

        ))هللا ذلك يف القرآن وقالَّملاذا مل يسجد إبليس؟ بني  ))احلجراحلجر :          
                                ))من اجلن، لكنه واصل العبادةأصله كان  ))الكهفالكهف٥٠٥٠، 

ـــر ـــسماوات الـــسبع موضـــع (( :كمـــا ورد يف األث ـــسماوات الـــسبع موضـــع لـــيس يف ال ــابعلـــيس يف ال ــابعأربـــع أصـ ـــه أربـــع أصـ ـــه  إال وإلبلـــيس في  إال وإلبلـــيس في
ُ فأصـيب ،َّ اجلهـاد والعبـادات جعلتـه يغـرتجهاد العبادات، لكـن يف مشى ))  تعاىل  تعاىلسجدةسجدة

   : يقــوللــسجود، فتــارة  هللا أمــرهبــداء الغــرور، فلمــا                      
رة يقول ))ءءاإلسرااإلسرا٦١٦١((    :ًو                                             ))هذا من ))صص٧٦٧٦ 

ر، ف   .رأى نفسه أنه أحسنطني وأ من 
ــا دليــل علــى أن عباداتــه كلهــا مل يقبلهــا   ال يريــد ، ألن هللا هللا ٌوهــذه يف ذا

ًمن العبد يف عبادته إال عبوديته، يعين أن يرى أنه مقصرا، ويرى نفسه مذنبا، ويـرى نفـسه  ُ ًُ ِّ
  .فيكون كن يء يف حضرة من يقول للشيءال ش

ٌفــوة الــيت يــسقط فيهــا كثــري ممــن دة إىل الغــرور ضــاع املــرء، وهــي اهلإذا وصــلت العبــا
ـــادات يف مـــر العب ـــا هـــذا وجيعلـــون عليهـــا امليهـــتم  ــضل هللا ِّعـــول،ُ زمانن ــرون إىل فـ  وال ينظـ

  :ِّلقد قال هللا تعاىل على لسان حبيبه وصفيه ورمحته، 

م َما{  ْمن ْ
ْمن ِ

ٍأحد ِ
ُدخله َ

ِ
ْ ُملهَع ُ الجنة، َ

َ َّ قالوا َ
َ

و: 
َ َأنت َ ْ

ا  َرسول َ ؟ َُ َقال ا َ
 :
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و
َ أنا، َ

َ
إ 

َّ
أن ِ

ْ
ِيتغمد 

َ َّ َ َ ٍبرحمة ُا َ َ ْ َ
ُمنه  ِ ْ

  :ويف رواية اخرى، ٢١}ِ

َدخل ْلن{  ُ ْ الجنة َ
َ َّ أحد َ

ٌ م َ ْمن ْ
ٍعمل، ِ

َ َ
قالوا ِ

َ
َأنت َوال:  ْ

ا  َرسول َ ؟ َُ َقال ِا َ
 َوال :

أنا،
َ

أن ِإال 
ْ

ِيتغمد 
َ َّ َ َ ُمنه ُا َ ْ

ٍبرحمة ِ َ ْ َ
ٍوفضل  ِ

ْ َ َ{٢٢  

لـسجود فقـال وأشار هللا  :    إىل املالئكة املكلفـني                   
                                              ))ِّان كرم ألنه ألن اإلنس ))صص٧٥٧٥ ُ

ليـــدين، فقـــد خلـــق هللا    : قدرتـــه، وقـــاليـــد امللكـــوت ب ُاملخلـــوق الوحيـــد الـــذي خلـــق 
                       ))ُلــك بيــد أخــرىُاملوخلــق  ))املؤمنــوناملؤمنــون٨٨٨٨:                  

        ))ليـــدين  ))امللـــكامللـــك١١    :إال اإلنـــسان -مللكـــوت يعـــين فيـــه امللـــك وا -ًومل خيلـــق أحـــدا 
                                  ))صص٧٥٧٥((.  

ــاهرك ملـــك ــاهرك عـــُظـ ـــك ملكـــوت، ظـ طن ـــاطن، ، و ـــك عـــامل الب طن امل الظـــاهر، و
طنك نور رب ال طنـك غيـب، ظاهرك طني، و ٌهـل يعـرف أحـد عـاملني، ظـاهرك شـهادة، و

  . العقل أو الفؤاد أو غريه؟ ال أحد الروح أو، إن كانالغيب الذي بداخلك
سـتحق خالفـة الـذلك ُامللـك وامللكـوت، وفاإلنسان هـو الكـائن الوحيـد الـذي فيـه 

ِّميــوت، فاملالئكــة مــع علــو قــدرهم لكــنهم عــامل النــور  احلــي الــذي ال ولــذلك يقفــون فقــط، ُ
واجلـود،  وكل خزائن الكرم ، له كل أركان الوجودٍعند مقام حمدود، واإلنسان فتح هللا 

:   ألنه خليفة عن هللا                         ))عن هللا  ))البقرةالبقرة٣٠٣٠.  
ــــال ـــــإبليس قــــ   : فـــ                ))ـــصاحلني))صص٧٦٧٦ ـــ ـــرف الــ ـــ ـــد يف عــ ـــ ـــذلك عنــ ـــ   :ُ ولــ

ى(((( ىمـن قـال أ فقـد  ، ولــو  عـن ربـه مـن هـذه اللحظـة بعيـدمـن يـرى نفـسه يكـون  ))))مـن قـال أ فقـد 
ى)أ(نظرت إىل كلمة  ا من اخللف، جتدها  ا أو قرأ ى يعين بعد، ونطقت    .ُ و

ُيبعد عن  أراد أن يبلغ املراد عليه أن من: ًولذلك دائما يقول لنا السادة الصاحلون
ء النـسب َّيل أو علـي أو أ :ثالث حروف يف القرآن كلها فيها  َّ:                   

                          ))ــــه ))الزخـــــــرفالزخـــــــرف٥١٥١ ــــا لـــ ــــياء ملكـــ ـــذه األشـــ ـــه رأى هــــ    ...ًكونــــ
  . فقد أضاع توحيده ملن يقول للشيء كن فيكون

                                                           
رة ٢١    مسند أحمد عن أ ه
ك ٢٢ ا عن طارق بن     معجم الط
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ء النسب، لكن  ، بعنايـة هللابتوفيـق هللا، فعلـت كـذا : يقـولفُاإلنسان املؤمن يلغي 
ـــضل هللا ـــ ـــرام هللا بف كـــ ـــه ..،  ـــ ـــضل كل ـــ ـــسب الف ـــ    : ين                           

، أو حبــويل ))النحــلالنحــل٥٣٥٣(( ،  أو بطـــويل، ولكــن ينـــسب الفــضل كلـــه  ،فــال يقـــول بــسبيب أ
مـن بركـة هللا  : فيقـولمـسبب األسـباب  بـسبب  بنفسها إالوجيعل األسباب غري فاعلة

ًعلــي أن صــنع يل كــذا، ومــن فــضل هللا علــي أن أكــرمين بكــذا، فــدائما َّ  ينــسب الفــضل  َّ
 ،مل تنفعـه ، ثنني وسبعني ألـف سـنةاإبليس نسب الفضل لنفسه، ولذلك أضاع عبادة ف

ٍمن رمحـة هللا يف أقـل مـن سـنة،ُوطرد   ،طرفـة عـني، ملـاذا؟ ألنـه رأى نفـسهيف أقـل مـن  يعـين َِ
  . وحول هللا وطول هللا له،ونسي فضل هللا عليه، وكرم هللا له

ــذلك حفــظ    :  مــن ركعــات الــصالة أن نقــول يف كــل ركعــةوأمــر ،هــذه األمــةهللا ول
                        ))يت منــك،  أ ))لفاحتــةلفاحتــةاا٥٥ ــة الــيت  ملعون أعبــدك، ولكــن 

  . على هذه األمة وهذا فضل هللا !؟هفكيف نعبداملعونة من هللا ولو مل توجد 
   :قـــال هللا تعـــاىل                                                  

              ))لــسجود آلدم،  و))صص٧٥٧٥ ُالعــالني هــم نــوع مــن املالئكــة مل يــؤمروا  هــل فٌ
 فكانــت القامســة لــه وهــو لــيس مــنهم،! كربت أم وضــعت نفــسك مــع هــؤالء العــالني؟اســت

عـل  أعتـاب العبوديـة، وجحىت نعرف أنه ال عصمة وال فضل وال إكرام إال ملـن وقـف علـى
  .الفضل كله لرب الربية 

لنـورَّـجتلى هللا  ى َّــوصُ الـذي وضـع يف ظهـره، والـذي  نـور احلبيـب ؛ يف آدم 
ًعـشرين بطنـا، ب مـن حـواء هللا رزق آدمالوحيـد الـذي أتـى وحـده، ألن هـو  و،بنه شـيثابه 

ِلــد وبنــت وكــانوا يتزوجــون خلــف خــالف، وجــاء مــنهم وــا ووكــل بطــن   وهــو مبفــردهٌاحــد ِ
نتقــل النــور الــذي ا شــيث : فأوصــاه آدم وقــال لــه،  وهــو الــذي كانــت فيــه النبــوة،شــيث

ــرى أكـــل احلـــالل ــري إىل ظهـــرك، فتحـ ـــضعه إال يف أرحـــام الطـــاهرات، ،َّكـــان يف ظهـ  وال ت
ُمـا نظـرت : ً دمحما؟ قـالَوكيـف عرفـت: ، قـالنـور دمحم :  مـا هـذا النـور؟ فقـال لـه:فسأله

ســـم هللا ُاجلنـــة إال ووجـــدت امســـه مقـــ يف إىل شـــيء علـــى حنـــور احلـــور  ، ومكتـــوبًرو 
 العني، ومكتوب على أشجار اجلنة، ومكتوب على أبواب اجلنة، ومكتوب على كـل شـيء

  ).ٌ إله إال هللا حممد رسول هللاال(: يف امللكوت أو يف اجلنة
 طينــة آدم فلــم  إال- لعمــاه –َرأى املالئكــة هــذا النــور فــسجدوا، ومل يــرى إبلــيس 

  : وفاي يف ذلك سيدي عليقوليسجد ألنه مل يرى النور الذي يف ظهر آدم، 
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ــــوره ــــة نــــ ــــشيطان طلعــــ ـــ ــــصر ال ــــو أبــــ ـــ ــــورهل ــــة نــــ ــــشيطان طلعــــ ـــ ــــصر ال ــــو أبــــ ـــ  ل
  

ــــجد ــــن ســـ ــــان أول مـــ ـــه آدم كـــ ــــجديف وجــــ ــــن ســـ ــــان أول مـــ ـــه آدم كـــ  يف وجــــ
ــــه   ـــ ـــ ـــ ــــض مجالـ ـــ ـــ ـــ ــروذ بعـ ـــ ــــ ـــ ــــهُأو رأى النمــ ـــ ـــ ـــ ــــض مجالـ ـــ ـــ ـــ ــروذ بعـ ـــ ــــ ـــ  ُأو رأى النمــ

  
ـــد ـــدعبــــد اجلليــــل مــــع اخلليــــل ومــــا جحـ  عبــــد اجلليــــل مــــع اخلليــــل ومــــا جحـ

ــرى   ــــ ــــال يــــ ـــ ـــل فـــ ـــ ــور هللا جــــ ـــ ـــ ــن نــ ـــ ـــ ُلكــ ــرىَّ ــــ ــــال يــــ ـــ ـــل فـــ ـــ ــور هللا جــــ ـــ ـــ ــن نــ ـــ ـــ ُلكــ َّ 
  

ـــصمد ـــ ـــ ــــن هللا الـــ ـــ ـــ ـــصيص مــ ـــ ـــ ـــصمدٍإال بتخـــ ـــ ـــ ــــن هللا الـــ ـــ ـــ ـــصيص مــ ـــ ـــ  ٍإال بتخـــ
 حجبـه رب قـدُ غـري ظلمـة الطـني فجد للنـور الـذي رآه، ومـن مل يـرأى النور سمن ر  

، لكـي نعـرف ونعلــم ِإلبليـسية مبـا فيهـا مـن كـرب وغـرورالعـاملني، ألن مـن حجبـه هنـا نفـسه ا
أنـت فيـك كـل األسـرار وفيـك فعلم اليقني أن ما حيجبنا عن مشاهدة األنوار هي النفس، 

  .يت بني جنبيكاألنوار، ولكن الذي حيجبك نفسك ال

سان المستخلف عن هللا   نور هللا  اإل

ُ ورأى مـا فيـه مـن النـور الـذي وضـعه فيـه ربـه ،إذا جاهد اإلنسان نفسه جتـاوز لبـسه
:                           ))ت٢١٢١ ـــــذار تال ـــــذار ــــداخلك؟ ))ال ــــذي بـ ـــور الـ ــرى النــ  ويف !أال تـــ

ــرى ــراءة األخــ ــ َْ ويف أنـ :ُالق َفــــسكم أَِ ْ ُ ِ صرونه ُ ـــال تـب َُفـ ُ ِ ـــ ُْـ َ ـــأال ترو ــــذي نـ ــن ال ــــداخلكم؟ مــ ه ب
ـــه  ـــال فيـ    :هللابــــداخلكم؟ الــــذي قـ                        ))ـــو الــــذي  ))احلجــــراتاحلجــــرات٧٧ هـ

  :  ملــاذا نطيــع هللا؟ وملــاذا منــشي علــى الــنهج؟ للنــور الــذي بــداخلنا،آمنــاولــذلك  ،بــداخلنا
             ) ) بداخلكم نور الرسول  ))مرانمرانآل عآل ع١٠١١٠١ :                     

     ــــريهم ــــاء أو غـــ ــن العلمـــ ــ ـــه مـــ ـــــستطيع أن يهديــــ ــــذي يــ ــن الـــ ــ ـــــضرته، فمـــ ــن حــ ــ   !!؟مـــ
                  ))هذا النور قال فيه  ))النورالنور٤٠٤٠:  

إن {
َّ
َخلق  َا ِ َ

ُخلقه  َ َ
ٍظلمة، ِ  فأل َ

َ َ
ْعليهم  ْ

ِ
ِنوره، ْنِم َ

ُ
ْفمن  َ َ

ه  ُأصا َ ْمن َ
ِ 

َذلك
ِ
َ

النور 
ُّ

اهتدى، 
َ َ ْومن ْ َ ُأخطأه َ َ ْ

َّضل   َ{٢٣  

َّيف ظلمــة، مث رش علــيهم إن هللا خلــق اخللــق  فمــن أصــابه ذلــك ، ر حبيبــه مــن نــوُ
ِّالنور وف َّق واهتدى، ومن مل يصبه ذلك النور ضل وغوىُ  علينـا أن هللا ففـضل هللا  ... ُ

 األزل القدمي من نور حبيبه ومصطفاه، ولـذلك مسعنـا خطـاب هللا، وأجبنـا هللا َّرش علينا يف
ــــاب هللا ـــ ــ ــر هللا يف كت ـــ ــــا ذكــــ ـــ    : مبــ                                        

                                                  ))ــــذي  ))األعــــرافاألعــــراف١٧٢١٧٢ ــن ال ـــمــ ال قـ
  .مسعنا: وليس )شهدبلى (: وقلنا ،؟ حنن فقطذلك

                                                           
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٢٣ مذي ومسند أحمد عن ع    جامع ال
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ـم عمـي،هؤالء يـشاهدون؟ اللكن  ٌ أل ُ                                 
    ))األعـــــــرافاألعـــــــراف١٩٨١٩٨((                                                  ))احلـــــــجاحلـــــــج٤٦٤٦(( 

ــــال م قـ ــــو ـــا هللاوقلـ    : فيهــ                                               
                  ))ــل اآلذان ))األعــــــرافاألعــــــراف١٧٩١٧٩ ــــاهرة؟ الهــــ ــن اآلذان  الظــ ــــة، لكــــ ، الداخليــ

م مظلمــة طحــاتهــم  ... فقلــو ــاطن بلغــوا  لعلــم الظــاهر، لكــن علــم الب ال  الــسحاب 
 وال مــن هدايــة ، وال مــن نــور كتــاب هللا، مــن نــور هللاٌيوجــد عنــدهم، خــرب لــيس فيــه شــيء

ُ إىل ما فعله الـشياطني يف ملـك ون يف املدنية فهل يصلونمهما يصلو... ُهللا جل يف عاله 
دن العــامل، فهــل يــصلون مهمــا يــصلون يف دقــة النظــام يف أي مدينــة مــن مــال، و !ســليمان؟

إلهلــام، النحــل والنمــل  ! أو لــشدة تنظــيم مملكــة النمــل؟!لدقــة مملكــة النحــل؟ وا  ال ُّــتعلم
عنايــة مــن هللا ، وهــم لــن يـصلوا إىل ذلــك، لكــن اهلدايـة !!معاهـد وال جامعــات وال دكتـوراه

 ملـــن اختـــارهم هللا  ،فأهـــل هللا  لعنايتـــهَّنني أهلهـــم هللا  املـــسلمني املـــؤم منـــذ 
م مـن نـور سـيد األولـني واآلخـرين األز لنور الذي جعله يف قلو حـىت لـو  .. ل القدمي 

َّأن اإلنسان بعد قليال هنا أو هناك يكون كما وضح النيب،  ً ُفقال :  
إن {

َّ
َالمؤمن ِ

ِ
ْ إذا ُ

َ
َأذنب ِ َ ْ

ْانت  َ
تة  ن

ٌ َ ُ
ُسوداء  َ ْ ه، ِ َ ِقل ِ

َ
فإن 

ْ
ِ
َ

َتاب  َ
ع  َون َ َ واست َ

َ ْ َغفر،َ َ ْ
 

َصقل ِ
ه، ُ ُقل ُ َ

فإن 
ْ

ِ
َ

َزاد 
َ

ْزادت،  َ َ
َفذلك 

ِ
َ َ

الران 
ُ ره ِالذي َّ ُذ َ َ

ه ِ ُا  ِكتا ِِ
َ

 :
َّ

ْل  َ 
ران
َ ــهم َع َ ْقل

ِ ِ
ُ

انوا َما 
ُ

ون  ــهم يومئذ لمحج ال إنهم عن ر سبون 
َ َُ َ ِّ ْ َُ ْ َ ْ ْ ٍُ ِ

َ ْ
ِ ِ

َ َ ُ َّ
ِ{٢٤ 

ـــدما  ـــذنوب، وعن ـــا بـــسبب ال ـــوب ويرجـــع إىل هللاحلجـــاب هن ـــذنوب ، ويغـــسليت  ال
  : ويزيل الصدأ بذكر هللا،الستغفار

القلب {
َ

ْصدأ  صدأ َما َ
َ ْ ل َ د، ق َالحد ِ ِ

ا: َ َرسول َ َوما هللا، َُ ؤه؟ َ ج
ُ َ

َقال ِ َ
 :

وة َت َ
ْالقرآن ِ ُ

ُوذكر 
ِ
َتعا هللا َ

َ
 {٢٥ 

الســـتغفارفيغـــسل القلـــ إىل اجلـــالء البـــصري  ويزيـــل الـــصدأ بـــذكر هللا، فريجـــع ،ب 
  :شهدهكان الذي كان عليه يوم عاهد هللا يف يوم امليثاق إن شاء هللا، فيشهد ما 

ـــنس ــــست مل نـ ــــن أل َم ُ ـــنسِ ــــست مل نـ ــــن أل َم ُ ـــهدِ ـــد شـ ــــا قـ ـــهد م ـــد شـ ــــا قـ   م
  

ــــا ـــ ــل إذ خاطبنــــ ـــ ـــ ــــال اجلميـــ ــــ ــــن مجـــ ـــ ـــ ــــام ـــ ــل إذ خاطبنــــ ـــ ـــ ــــال اجلميـــ ــــ ــــن مجـــ ـــ ـــ  م
  

ـــى البـــــصرية  ـــر أعمــ ــن اآلخــ ـــل، لكـــ ــن قبــ ـــذي شـــــاهده مـــ ـــال الــ    ..!! فيـــــشهد اجلمــ
                                                           

م٢٤ رة  س ابن ماجة وال   ذي عن أ ه
ع  فضائل ذكر رب العالم للدمش عن ابن عمر ر هللا عنهما٢٥    األر
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ُ اآلن يـستطيع أن جيـري عمليـة املـدىفيـه  الطـب الـذي بلغـوا ! ومـاذا يفـتح؟!فماذا جيلي؟
ـا األنـوار ُن جيري عملية يف العني املعنويةيف العني احلسية، لكن هل يستطيع أ  لكي يـرى 

 فـسيد آدم تطيع، فهو يف عماء إىل يوم الدين، ال يس!! أو يرى فيها النيب املختار؟
ــور احلبيــب  ــدما ظهــر فيــه ن لــسجودعن  فــسجد املالئكــة الــذين ،، وأمــر هللا املالئكــة 

لسجود كلهم أمجعون إال إبليس، لكن عـالني  ُوالكـروبيني فهـؤالء مل يـؤمروا وعليـني ُأمروا 
ت املباركات   .لسجود يف هذه اآل

  آدم والخالفة  األرض

 أن يــسكن آدم يف اجلنــة، والــسكن يعــين إىل حــني -وهــو قــدير  - َّا قــدر هللا َّـمل
   ً:ولــيس دائمــا                      ))ولــذلك ســيد اإلمــام أبــو احلــسن  ))البقــرةالبقــرة٣٥٣٥

ــهالــشاذيل  ــة؟ قــالَِمل:  قــالوا ل ــذ قــال هللا :  خــرج آدم مــن اجلن ــة من ٌآدم خــارج مــن اجلن
   :تعـاىل                        ))يف األرض، ولـذلك بـلُمل يقـل يف اجلنـة،  ))البقـرةالبقـرة٣٠٣٠ 

وال كن أنـت وذريتـك، لكـن أنـت وزجـك فقـط، سـاُلـم يقـل لـه ف ،َّانـت ملـدة حمـددةاجلنة ك
  .لى األرض لتتم اخلالفة عن هللا بد أن ينزل ع

 وهـو قـدير أن يهـبط َّوقـدر القـدير  آلدم أن يسكن اجلنـة،  هللا فكان تقدير
فـسري مليئـة من اجلنة إلمتام اخلالفة، ودعك من أقاويـل النـاقلني عـن اليهـود، فـإن كتـب الت

ـا يلقدح يف هذا الباب من اإلسرائ ، ملـرةٌليات اليت نقلتها عن اليهود، فلـيس لنـا شـأن 
ت ا ، ولكنــه إىل األرض ليــتم اخلالفــة   نــزل آدم.... لقرآنيــة صــرحية وواضــحة واآل

؟  ألنــه ملــاذا مل ميكــث يف اجلنــة؟ وملــاذا مل يــستمر يف اجلنــة، وأنــه أذنــب،استــشعر أنــه أخطــأ
ينزل إىل األرض لتتم لـه ال بد أن ًوكان طامعا يف أن يبقى يف اجلنة على الدوام، ونسي أنه 

ُاخلالفة ويرجع إىل اجلنة، ونـسي أنـه نـزل مـن اجلنـة بـذنب لتعـرف أمتـه أنـه خـرج مـن اجلنـة 
مـاذا يفعلـون؟ يتوبـون ف!! كـل يـوم مئـات الـذنوب؟بذنب، فكيف يـدخلون وهـم يرتكبـون 

ب، فعلمــ  هللامــه َّ فالــذنوب لنــا حنــن، فعل،ًه هللا التوبــة رمحــة بنــا، ألنــه مل يكــن ذنــبَّكمــا 
ب عليه؟ ، فتاب عليه، التوبة   :قال وكيف 

ف َّلما{  َاق َ َ ُآدم ْ الخطيئة، َ
َ َ

ِ
َ

َقال  َ
ا:  ِّرب َ َأسألك َ ِّحق ْ َ

ٍمحمد ِ َّ َ َغفرت َلما ُ ْ َ َ
 ، ِ 

َفقال َ َ
ا: ُا  ُآدم َ  ف! َ َو ْ َعرفت َ ْ َ َّمحمدا َ َ ْولم ُ ُأخلقه؟ َ ْ ْ

َقال  َ
َألنك:  َّ َ

ا  ِّرب َ َ 
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ِخلقت َّلما
َ ْ َ

دك  َب
ِ َ

َونفخت ِ ْ َ َ َ َّ ْمن ِ
ِروحك ِ ِ ُرفعت ُ َ ََ

ِرأ  ت َ ُفرأ ْ َ ِقوائم َع َ ِ
َ َ

 

ْالعرش ا َ ت م
ُ َإله ال: َ

محمد ُا ِإال ِ
ٌ َّ َ ُرسول ُ َُ ، ُفعلمت ِا ْ ِ َ

َ
أن 

َّ
ْتضف ْلم َك

ِ
ُ

 ِإ 

َاسمك
ِ

َّأحب ِإال ْ ِالخلق َ
َ

ك،  َإل ْ
َفقال ِ َ َ

َصدقت:  ُا  ْ َ ا َ ُآدم، َ ُإنه َ َّ
ُّألحب ِ

ِ
ُ

 

ِالخلق
َ

َّإ  ذ ِ و
ْ
ِ
ِسألت َ

َ ِحقه َ
ِّ َ

فقد ِ
ْ َ َ

ُغفرت  ْ َ َ
ْولوال َلك،  محمد َ

ٌ َّ َ َخلقتك  َما ُ ُ ْ َ
{٢٦  

ـــ ب فتحـ ــل؟ريــــد ُ لنــــا، أ أ ه هللاٌوهــــذا     : هللا لنــــاقــــال أن أتــــوب فمــــاذا أفعــ
                            مــاذا يفعلــون؟        ن يظلــم نفــسه مــاذا يفعــل؟ مــ

ـــذهب إىل رســـول هللا ـــل جـــاءوك أنــــتي ــل جـــاءوا للكعبـــة، ب    :ُ، ومل يقـ             
   : رســـول هللاببـــد وأن يرفـــع الطلـــال  ؛ويوجـــد شـــيء آخـــر                  ..  

    :ًفورا جيد                   ) ) النساءالنساء٦٤٦٤((.  
  مثــل آدم، أســأل هللا حبقــه فــإن هللا عمــل فأ،فــإذا مل أســتطع الــذهاب إىل هنــاك

 يف أي ُوقعــتفلــو !! ... اســتجاب آلدم عنــدما ســأل هللا حبقــه كمــا ،يــستجيب يل بفــضله
َّــ فأتوسل إىل هللا حببيــب هللا ،ي طلــب يتحقــقألحتــاج أُ أو وقعــت يف أي ورطــة، أو ذنــب،

افعل يل كـذا وكـذا، اللهم جباهه عندك َ اللهم حبق دمحم إال غفرت يل، أو :ومصطفاه وأقول
 فـإن ،ٌإن هـذا شـرك: وال تلتفـت ملـن يقـول!! .. صـنع يل كـذا وكـذاااللهم بسره عندك أو 

 ،فعـــل يل كـــذاا دمحم : أقـــولال أ فـــ ألنـــين أســـأل هللا وال أســـأله هـــو، ،توحيـــدهــذا عـــني ال
ذاتـــه يف قرآنـــه الكـــرمي أقـــسم حبـــضرة  بهللا و، !ذا الرجـــل رب حبـــق هـــ: ولكنـــين أقـــول

  : النـــيب فقـــال لـــه                              ))ك يعـــين وحياتـــك، ُعمـــرَل ))احلجـــراحلجـــر٧٢٧٢
 لكي نعـرف ونعلـم أقسم حبياة رسول هللا ال، !  حبياة أحد من األنبياء غريه؟موهل أقس

 يف ُعلــم اليقــني أن معنــا ســيد رســول هللا بروحــه ورحيانــه، كمــا قــال اإلمــام البوصــريي 
  :)قصيدته الشهرية الربدة (ُبردته

ُمــا ســامين الــدهر يومــا واســتجرت بـــه ُمــا ســامين الــدهر يومــا واســتجرت بـــهً ً 
 

ــــضم ـــ ــ ــه مل ي ـــ ـــ ــوارا منـ ـــ ـــ ــــدت جـ ـــ ِإال وجــ ُ ً ــــضمُ ـــ ــ ــه مل ي ـــ ـــ ــوارا منـ ـــ ـــ ــــدت جـ ـــ ِإال وجــ ُ ً ُ 
ــن   ــ ـــ ــن ومــــ ــ ـــ ـــصرتهومــــ ـــ ـــ ــب هللا نــ ـــ ــــ ــــن حببيــ ـــ ـــ ـــصرتهُتكـ ـــ ـــ ــب هللا نــ ـــ ــــ ــــن حببيــ ـــ ـــ  ُتكـ

 
ـــم ـــ ــــا جتــ ـــ ـــــد يف آجامهـ ــــه األســـ ـــ ـــمُإن تلقـ ـــ ــــا جتــ ـــ ـــــد يف آجامهـ ــــه األســـ ـــ  ُإن تلقـ

ُ ويغيثــه حبــضرته، ويلبيــه ً، فــورا يتداركـه هللا فمـن يــستغيث برســول هللا يف أي أمــر 
  .ل هللا صلوات ريب وتسليماته عليهمن أجل استغاثته برسو

  َّوصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
                                                           

   دالئل النبوة للبيه عن عمر بن الخطاب ٢٦
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 ة تبع َّوص ُ  

 ه   استفتاح اليهود 

 د هللا بن سالم   إسالم ع

 د بن سعنة   إسالم ز

 ق اليهودي   مخ

 صفة الن  التوراة  

 جهاد المحب  

 ل   صفة الن  اإلنج

 قصة سلمان الفار  

 اق السمع   منع الجن من اس

 هان   اندحار ال
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  : الفصل الثا

ة خصائص الن  تب السماو   ٢٧ ال
 احلمـد  علـى نعمـه، وعمــيم مزيـده، وجزيـل مواهبـه الــيت -﷽ـ 

ــا مــن أحبابــه، والــصالة والــسالم علــى عــروس احلــضرة اإلهليــة، وزينــة  ــا وجعلنــا  َّخــصنا 
نيــة، وســر أســرار كــل أهــل العنايــة واخلــصوصية، ســيد دمحم، وآلــه،  ُّاألمســاء والــصفات الر
وصـــحبه، واملقتبـــسني مـــن أنـــواره، واملنظـــورين بعـــني وداده، واجعلنـــا معهـــم ومـــنهم أمجعـــني 

  .َّمبنك وفضلك وجودك  أرحم الرامحني
ـــيب  ـــني ُنعــــاود املــــسرية مــــع خــــصائص النـ ــــا دون ســــائر النبيـ ـــصه هللا  ـــيت خـ َّ الـ

 نــور واملرســلني، وكانــت احملاضــرة األوىل يف خصائــصة قبــل إجيــاد اخللــق، أول مــا خلــق هللا
ـــان  ـــه وإظهــــار وبيـ ـــه وإتباعـ ـــان بـ إلميـ ـــة للنبيــــني  ـــة اخلاصـ حبيبــــه ومــــصطفاه، مث أخــــذ البيعـ
خصائـــصه هـــو وأمتـــه ألتبـــاعهم، مث البيعـــة العامـــة الـــيت اشـــرتك فيهـــا كـــل مـــن يظهـــر علـــى 
البسيطة وحنن منهم إىل يوم الدين، مث ما شاهده آدم مـن عالمـات خـصوصيته يف اجلنـان، 

  .ووضحناها وبيناها
ــا يف الكتــب الــسماوية الــسابقة، ومــا يليهــا مــن و َّاليــوم نبــني خصائــصة الــيت خــص  ُ ُ

ا دون سائر النبيني واملرسلني   .َّأوليات خصه هللا 
ً يف التــوراة املنزلــة مــن عنــد هللا وصــفا دقيقــا مل يــرتك شــاردة وال ُفقــد جــاء وصــفه  ً

ُّبه وأمتـــه كلهـــا، لعلـــو ، وكـــذلك شـــأن أصـــحاصـــلوات ريب وتـــسليماته عليـــهواردة يف شـــأنه  ُ ُ
ا بربكة نبيها    . صلوات ريب وتسليماته عليهِّشأ

ُوحىت يف كتبهم احملرفة اليت غريوها وبدلوها والـيت توجـد يف عـصر هـذا، فقـد وجـد  َّ َّ َّ
وضح عبارة ُالباحثون املنصفون صفات النيب إلشارة ولكن    .ً واضحة جلية، ليس 

ــ ًشيخ رمحــة هللا اهلنــدي، مثانيــة عــشر نــصا يف الكتــب ٌمجــع إمــام مــن األئمــة امســه ال َّ ِ
ِّالكائنة بيننا اآلن لليهود وللنصارى، وكلها تبني وتوضح بعبارات واضحة أوصاف حـضرة  ُ ُ

  ).إظهار احلق(ُ، وأوصاف أصحابه وأوصاف أمته وذلك يف كتابه النيب 
 ســورة الفــتح، وأنــتم تعلمــون أن القــرآن ذكــر ذلــك، فقــال هللا تعــاىل يف آخــر آيــة يف

                                                           
  م٢/١١/٢٠١٧ه ١٤٣٩ من صفر ١٣ – المعادي ٢٧
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ــا  ــا الــدعاء، ألن فيهــا اســم هللا األعظــم، ملــاذا؟ أل ت الــيت جيــاب  ُوهــذه اآليــة مــن اآل
ء موجــودة يف  ٌاآليـة الوحيــدة يف القــرآن الــيت فيهـا كــل حــروف املعجــم، كـل حــروف ألــف  ٌ ُ

  .هذه اآلية، واسم هللا سيكون من هذه احلروف اهلجائية، فيكون فيها اسم هللا األعظم
                                                                   
                                                                

               ما سبق هو مثلهم يف التوراه .  
  : أما مثلهم يف االجنيل فيكون                                      

                                                               
                                         ))الفتحالفتح٢٩٢٩((.  

  : وقد تكون اآلية                                              
                                         .  

البيان األول خصوصية إهلية للحضرة احملمدية، واملثـل يف اإلثنـني فيمـا جـاء بعـدها، 
  .فهذا جيوز وهذا جيوز، وكل املعاين تسري مع كتاب هللا 

ــر هللا  ـــة األب ألبنائـــــهوذكـــ ـــة كمعرفــ ـــه معرفــ ـــت يعرفونــ ـــوم البهــ ـــؤالء القــ ِّ أن هــ ِ ُ ُ :  
                              ))وهل يتوه األب عن معرفة أبنائه؟))البقرةالبقرة١٤٦١٤٦ !  

ٌّال، إذا هي معرفة واضحة جلية ليس فيها شك ٌ ً.  
ــــة أن هللا  ـــذه املعرفــ ــــام هـــ ـــن متــ ا ومؤنومـــ ــــم موخب ـــال هلــ بهم وقـــ ِ أن ِّ ً ـــ ـــ ّ ـــ ــــاـَّــ ـــا وعاتبــ ًبـــ ً :  

                                                ))آل عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانآل عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران٧١٧١((  

مة شاملة؟ وظهرت الدالئل بعد ذلك علـى هـذه  ًملاذا تكتمون احلق وأنتم تعرفونه معرفة  ً
َاملعرفة يف أحداث كثرية، ووقائع ال تعد نكتفي بذكر بعضها، ففي ذلك الغناء ُ.  

ُفــإن اليهــود الــذين يعرفونــه ويعرفــون أنــه يولــد يف مكــة، ويــسكن يف طيبــة   يهــاجر -ُ
 بعـضهم تــرك بــالد الـشام وجــاء إىل طيبــة موضـع هجرتــه وســكن -يــسكن فيهــا إىل طيبـة و

ُبـين قريظـة، وبـين قينقـاع، وبـين النـضري، ملـاذا أتـوا : ًهناك انتظارا لبعثته، وهـم ثـالث قبائـل ُ
ــــه ـــع هجرتـ ــــصف موضــ ــــوراة تـ ـــة  : (إىل هنـــــا؟ ألن التـ ــــاجر إىل طيبــ ـــة، ويهـ ــــد يف مكــ    -ُيولـ

  ). ني وذات خنل وهي بلدة بني جبل-ويف رواية طا 
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ا، فسكنوا فيها، ملاذا؟ ألن بعضهم تعـشم  َّحىت صفة البلد اليت يسكن فيها يعرفو
ذا الـشرف، وبعـضهم وهـو الـذي يعلـم متـام العلـم  ُأن يبعث هذا النيب من بينهم فيحظوا 

ًاحلقيقة، أرادوا أن يكونوا أول املؤمنني به، واملؤيـدين لـه، والقـائمني بنـصرته تنفيـذا لوصـ ية ُ
  .نيب هللا موسى كليم هللا عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم

ة تبع َّوص ُ  

ُوهؤالء اليهود الذين سكنوا املدينة ظهر منهم مـا يـدل علـى متـام معـرفتهم، فعنـدما 
َُّذهب تـبع ملك اليمن ليغزو املدينة وكان ذلـك قبـل مـيالد النـيب بثالمثائـة عـام، خـرج إليـه 

  :َِومل؟ قـــالوا: ارجـــع فإنـــك لـــن تـــستطيع أن تـــدخل هـــذه القريـــة، قـــال: هأحبـــارهم وقـــالوا لـــ
ــا مهجــر النــيب الــذي يبعــث يف آخــر الزمــان، فاستــشار مــن معــه، وكــان يــصحب معــه  ُأل
ن هذا القول صحيح، فبـىن هلـؤالء العلمـاء لكـل رجـل مـنهم  أربعمائة عامل، فأشاروا عليه 

ًبيتــا مــن طــابق واحــد، وبــىن لــزعيمهم منــزال  هــذا املنــزل تــسكن فيــه : مــن طــابقني، وقــال لــهً
ًأنت وذريتك حىت جميئ حضرة النيب فيكون هو بيت النيب، ملكا للنيب  ُ..  

  ...وآمن برسول هللا 
لنـيب َُّتـبعولذلك  لنـيب قبـل  هو أول من آمـن  َُّـ ولـيس أيب بكـر، ألن تـبع آمـن 

ِّ العلمــاء يــسلمها لبنيــه، حــىت بعثتــه بثالمثائــة ســنة، أي قبــل مولــده، وتــرك رســالة مــع كبــري ُ
ِّيسلمها من حيـضر لديـه النـيب حلـضرته، وكـان آخـرهم أبـو أيـوب األنـصاري  ُ مـن ذريـة ،

  .هذا العامل
  : كما تعلمون ترك للقصواء احلبل وقال هلموالنيب 

َدعوها؛{  ُ َفإنها َ َّ
ِ
َ

مأمورة  
ٌ َ ُ َ{٢٨  

ـــت وحت ـــة هـــذا البي ين، فجـــاءت إىل قبال ــري ر خـــت،ُمتـــشي خبـــط سـ    ...لحلـــت وأ
فجــاء أبــو أيــوب وكــان أقــرب النــاس إىل الناقــة وأخــذ رحــل النــيب إىل بيتــه، وجــاء األنــصار 

  : لهفقال ... يتنافسون 

إن{ 
َّ
َالرجل ِ ُ َمع َّ ِرحله َ ِ

ْ ث َ ح
ُ ْ ان  َ

َ
{٢٩  

                                                           
د هللا بن ال ٢٨ ا ودالئل النبوة للبيه عن ع    معجم الط
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ـا  َُّـوعندما دخل املنزل واستطاب له املقام، سـأل أ أيـوب عـن رسـالة تـبع، فجـاء 
  :فيهاإىل حضرته، و

ــــه ـــ ـــ ـــ ــــد أنـــ ـــ ــــ ـــ ـــى أمحــ ـــ ـــ ــــ ــــهدت علـــ ـــ ـــ ـــ ــــهُشـــ ـــ ـــ ـــ ــــد أنـــ ـــ ــــ ـــ ـــى أمحــ ـــ ـــ ــــ ــــهدت علـــ ـــ ـــ ـــ  ُشـــ
  

ـــــسم ـــ ـــ ـــ ري النــ ــــن هللا  ـــ ـــ ـــ ـــول مـــ ـــ ــــ ـــ ـــــسمٌرســـ ـــ ـــ ـــ ري النــ ــــن هللا  ـــ ـــ ـــ ـــول مـــ ـــ ــــ ـــ  ٌرســـ
ــــره   ـــ ـــ ـــ ــري إىل عمـ ــــ ـــ ـــ ــــد عمــ ـــ ـــ ـــ ـــو مـ ـــ ـــ ـــ َّفلــ ــــرهُ ـــ ـــ ـــ ــري إىل عمـ ــــ ـــ ـــ ــــد عمــ ـــ ـــ ـــ ـــو مـ ـــ ـــ ـــ َّفلــ ُ 

  
ـــم ـــ ـــ ــن عــ ـــ ـــ ــــه وابـــ ـــ ـــ ــــصريا ل ـــ ـــت نــــ ـــ ـــ ٍّلكنـ ً ـــمُ ـــ ـــ ــن عــ ـــ ـــ ــــه وابـــ ـــ ـــ ــــصريا ل ـــ ـــت نــــ ـــ ـــ ٍّلكنـ ً ُ 

ــــداءه   ـــ ــــ ـــ ــــسيف أعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ل ـــدت  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــداءهُوجالـ ـــ ــــ ـــ ــــسيف أعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ل ـــدت  ـــ ـــ ـــ ـــ  ُوجالـ
  

ـــم ـــ ــل هـــ ـــ ـــ ـــدره كـ ـــ ــن صـــ ـــ ـــ ت عـ ٍّوفرج ُ ـــ ـــ ـــمَّـــ ـــ ــل هـــ ـــ ـــ ـــدره كـ ـــ ــن صـــ ـــ ـــ ت عـ ٍّوفرج ُ ـــ ـــ  َّـــ
  

ه   استفتاح اليهود 

ــم عنـــدما كانــت حتـــدث  ُّفكــان اليهــود يعلمـــون علمــا يقينيـــا أنــه نـــيب اخلتــام، بـــل إ ً ً
ُاللهـم حبـق النـيب الـذي سـيبعث : ( بينهم وبني أعداء هلم خارج املدينة كانوا يقولونٌحروب

ـــصر علـــــيهم ـــان انــ ـــر الزمــ ـــال هللا) آخــ ـــه اســـــتفتاح، كمـــــا قــ   : وهـــــذا امســ            
                                                                 

         ))البقرةالبقرة٨٩٨٩((.  
 وهــاجر إىل املدينــة مــا الــذي جعــل األوس واخلــزرج ُولــذلك عنــدما بعــث النــيب 

ُيــسارعون إىل اإلميــان بــه وإىل بيعتــه، وإىل دعوتــه إىل مــدينتهم لنــصرته؟ مــا كــانوا يــسمعونه 
، فكـان هلـم شـرف الـسبق من اليهود، وكانوا يعرفون أن هـذا ميعـاد هـذا النـيبعن حضرته 
  .على هؤالء

ً أنــه كــان عبــدا يف املدينــة، وكــان علــى قمــة خنلــة حيكــي ســيد ســلمان الفارســي 
ُيهذب سعفها، وكان حتت النخلة اثنني من اليهود، وكان ذاك وقـت جمـيء النـيب إىل قبـاء،  ِّ ُ

ن ألن النـــيب  ويقـــول ُ أول مـــا دخـــل املدينـــة دخـــل إىل  قبـــاء، فـــسمعهما ومهـــا يتحـــاد
أهو النيب املذكور عند يف التـوراة؟ : نعم، فيقول: أهو هو؟ فيقول اآلخر: أحدمها لآلخر

  !!.ال: أتؤمن به؟ فيقول: نعم هو بصفاته، فيقول: فيقول له
أهــو النــيب العــريب؟ فلكــزه : فنــزل ســلمان، وكــان يبحــث عــن حــضرة النــيب، فقــال

عرفونـه ومرتقبـني ظهـور حـضرة النـيب يعـين كـان ي!! مـا لـك وهـذا الـشأن؟: صاحبه وقال لـه
لعالمات والصفات والوقت واحلني  .  

                                                                                                                                                    
ا ودالئل ا ٢٩ د هللا بن ال معجم الط   لنبوة للبيه عن ع
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ة                     خصائص الن :  الثاالفصل تب السماو  )٣٤             (  ال

د هللا بن سالم   إسالم ع

  : وقال، فذهب إىل النيب ُكان أكرب علمائهم يف املدينة عبد هللا بن سالم 

أشهد{ 
ُ َ ْ

َأنك  َّ
ُرسول  َُ ، َّثم ِا

ُ
َقال  َ

ا:  َرسول َ إن ِا َُ
َّ
َاليهود ِ ُ ٌقوم َ ْ َ

ٌهتُب  إن ُ
ْ
ُعلموا ِ ِ

َ 

س ِب
َ ْ

ِ ل ِ َق ْ َ
أن 

ْ
ْسألهم  ُ ِبهتو َْ

ُ َ َعندك َ َ ْ
ْفجاءت ،ِ َ َ َ

ُاليهود  ُ َودخل َ َ َ د َ ع
ُ ْ  ِا َ

ت، َالب ْ َفقال َ َ َ
ُرسول  ٍرجل ُّأي:  ِا َُ

ُ م َ ْف د ِ ع
ُ ْ ُبن ِا َ م، ْ ٍس

َ قالوا َ
َ

أعلمنا: 
َ ُ ْ 

ُوابن ْ أعلمنا َ
َ
ِ

ناَو ،ْ أخ
َ ُ َ ْ

ُوابن  ْ نا، َ أخ
َ َ ْ

َفقال  َ َ
ُرسول  ْأفرأيتم:  ِا َُ ُ ْ َ إن َ

ْ
َأسلم ِ د ْ ع

ُ ْ َ 

، قالوا ِا
َ

ُأعاذه:  َ ْمن ُا َ
َذلك ِ

ِ
َ

ج ، َفخ َ َ َ
د  ع

ُ ْ ْإليهم، ِا َ ْ
ِ َفقال ِ َ َ

أشهد: 
ُ َ ْ

أن 
ْ

 
َ

َإله 
ِ 

إ
َّ
وأشهد ُا ِ

ُ َ ْ أن َ
َّ

َّمحمد  َ ُرسول اُ َُ ، فقالوا ِا
َ َ

نا: 
َ ُّ َ

ُوابن  ْ نا َ
َ ِّ َ

ُووقعوا  َ َ ه َ ِف ِ{٣٠  

ـــت، يعـــين يـــردون احلـــق بعـــد ظهــوره، فاإلنـــسان الـــسوي عنـــدما يظهـــر احلـــق  ُّقــوم  ٌ ُ ٌ
ـــت، لكـــن  ــؤمن بـــه وينتهــي األمـــر، لكــن هـــؤالء يردونـــه رغــم شـــدة ظهــوره، فهـــم قــوم  ُوي ٌ ُّ

  .عنه رضي هللا فضحهم عبد هللا بن سالم 
َّوأحبار اليهود ما صدهم عن اإلميان برسول هللا إال مصاحلهم ومنافعهم، فقـد كـانوا 
لنــسبة  ُكــرباء يف الــدين، وهلــم أتبــاع، وإذا آمنــوا ســيتجردون مــن هــذه التبعيــة وهــي كارثــة 
ُهلـــم، وكـــانوا يتكـــسبون مـــن هـــذه الوظـــائف الدينيـــة مـــا ال عـــد لـــه وال حـــصر لـــه مـــن املتـــع  ُّ

ُذا آمنـــوا فـــسيحرمون مـــن ذلـــك، وقـــد كـــان ذلـــك أمـــر القسيـــسني والرهبـــان الدنيويـــة، وإ ُ
ه، لكـنهم يعرفـون ويعلمـون علـم  واألحبار، كلهم الذي مـنعهم هـو هـذا األمـر الـذي ذكـر

  .اليقني حقيقة رسول هللا 

د بن سعنة   إسالم ز

ُ دمحم ا أرى كثــرة :  وقــالَأحــد أحبــارهم وهــو زيــد بــن ســعنة ذهــب إىل النــيب 
ٍضيفانك، وأريد أن أقرضك مترا ترده بعد حني عندما يتوافر عندك، والنـيب رفـض، ألنـه مل  ُّ ُ ًُ
ُيكن لـه حاجـة يف هـذا التمـر ومل يطلـب منـه شـيئا، ولكـن زيـد أحل ألمـر يف صـدره يريـد أن  َّ ً

ّ علـى أن يــرد لــه هــذا التمــر بعـد جــين الثمــار مــن النخــل، َّـيتثبت منــه، فــاتفق مــع النــيب 
                                                           

س ٣٠ خاري ومسند أحمد عن أ    صحيح ال
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  .مها فرتة طويلةوكان أما
م قليلـة وجـاء الرجـل  ٌوالتمر كان يعتـرب الغـذاء الرئيـسي ألهـل املدينـة، ومل متـر إال أ ُ ُ
ر يف  َّـوالنيب كان ميـشي بـني أصـحابه، فأمـسكه مـن ثوبـه وجذبـه بـشدة، قيـل أن اجللبـاب أث

ٌ دمحم إنكم بين عبد املطلب قوم مطل، يعـين: رقبته الشريفة من شدة اجلذبة، وقال ُ س ٌ ٌ أ ُ
  . مماطلني وال تردون احلقوق إىل أهلها

  :َّ رفـــع ســـيفه وهـــزه وقـــال- كـــان شـــديد احلميـــة علـــى رســـول هللا -فـــسيد عمـــر 
  :ُ رسول هللا دعين أقطع عنق هذا املنافق، فقال 

إنا{ 
َّ
كنا ِ

َّ
ج  َأح ْغ ِإ َْ

َ
هذا 

َ َمنك َ ْ
ا ِ ُعمر، َ َ أن ُ

ْ
ِتأمر 

َ ُ َ
ْحسن  ُ
َاألد ِ ُوتأمره ِاء،َ َ ُ َ َ 

ْحسن ُ
اعة، ِ ِالت

َ َ ْاذهب ِّ َ ْ
ِه  ا ِ ُعمر َ َ ِفاقضه ُ ِ

ْ َ
ُحقه،  َّ ُوزده َ ْ ن َ َع ْ

ْمن َصاعا ِ
ه ِ ِغ

ْ َ 

ان م
َ ُرعته َما َ َ ْ ُ {٣١  

  : تقول فيه السيدة عائشة -َّ و ليتنا نتجمل به - ُكان وصفه 

َوما{  َانتقم َ َ َ ْ
ُرسول  ِلنفسه  ِا َُ ِِ

ْ َ
ٍء ِ  ْ َ

ُّقط 
َ

إ 
َّ
أن ِ

ْ
تهك  َت َ َ ْ حرمة ُ

ُ َ ْ  ِا ُ

تقم َفي َِ
َ ْ َ

َبها  ِ  ِ ِ{٣٢  

  .ُكان ال يغضب لنفسه قط، وال يغضب إال إذا انتهكت حرمات هللا 
َّــبعــض شــباب مكــة أخــذوا يــسبونه ويــشتمونه، وكــان بعــضهم يــسميه مــذمم، فلما مل  َّ

: أمل تــسمع إىل مــا قلنــا؟ قــال: إليــه وأمــسكه مــن كتفــه وقــال لــهُيلتفــت إلــيهم جــاء أحــدهم 
ُأنتم تقولون ملذمم، وأ دمحم ولست مذمم، قال ! وهل تقولون يل؟ ُألصحابه :  

أ{ 
َ

تعجبون 
َ ُ َ ْ َ

ف  َك ُف ْ ْ ِّع ُا َ َشتم َ ْ َ
ش،  ْق َ ْولعنهم ُ ُ َ ْ شتمون َ

َ ُ ِ
ْ َّمذمما، َ َُ

 

لعنون و
َ ُ َ َ َّمذمم َ َُ

وأنا ا
َ محمد  َ

ٌ َّ َ ُ{  

ــه !!انظــر إىل اجلمــال احملمــدي ــبح علي ــق وكــل كلــب ن ، فلــو مــشى اإلنــسان يف طري
  .ُالتفت إليه وألقمه حجر فلن ميشي، ولكن القافلة متشي والكالب تعوي

                                                           
د هللا بن سالم ٣١ م عن ع ان والحا    صحيح ابن ح
شة ر هللا عنها٣٢ خاري ومسلم عن عا ح ال    الصح
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مـــرين حبـــسن : فقـــال مـــره حبـــسن املطالبـــة، و ُ عمـــر كـــال أوىل بغـــري هـــذا منـــك،  ُ ُ
خــذه ويعطــه مــا لــه، ويزيــده عــشرين األداء، وانظــر لــألدب النبــو ُي الراقــي؛ أمــر عمــر أن 

ا التمر جزاء ما روعه عمر َّصاعا أو وسقا، والوسق يعين القفة الكبرية اليت كانوا يزنون  َّ ُ ً ً.  
؟ قـال: ُفأخذه عمر ليعطيه ما له، فقال الرجل أ : ال، قـال:  عمـر أتـدري مـن أ

: ال، قــال: ُنعــم، أتــدري مل صــنعت هــذا؟ قــال: قــالاحلــرب اليهــودي؟ : ُزيــد بــن ســعنة، قــال
ُألين حتققــت مــن أوصــاف رســول هللا يف التــوراة، ومل يبــق إال وصــفني ُيــسبق: َّ ِ ْ ُحلمــه َ ُ ْ ُجهلــه، ِ َ ْ َ 

ُيزيــده َوال ُ ِ ُشــدة َ َّ ِاجلهل ِ ه َْْــ ِعلي َْــ ًحلمــا  ِإال َ ْ   -ًيعــين كلمــا زاد عليــه اجلهــل كلمــا زاد حلمــا -ِ
  .ًه إال هللا وأن دمحما رسول هللا ُعمر أشهدك أن ال إل

ــــا ـــ ـــ ـــ ــــد حلمـ ـــ ـــ ـــ ـــفاهة وأزيـ ـــ ــــ ـــ ــــد سـ ــــ ـــ ـــ ــــًايزي ـــ ـــ ـــ ــــد حلمـ ـــ ـــ ـــ ـــفاهة وأزيـ ـــ ــــ ـــ ــــد سـ ــــ ـــ ـــ ً يزي
  

ــــا ـــ ـــ ـــ ــــ ــراق طيب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــود زاده اإلحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــًاكعـ ـــ ـــ ـــ ــــ ــراق طيب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــود زاده اإلحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ً كعـ
  

ق اليهودي   مخ

ًأيــضا احلــرب الثالــث، وكــان عاملــا، ومــن أغــىن أغنيــاء اليهــود يف املدينــة، وكــان امســه  ً
ُخمرييق، عندما خرج النيب إىل غزوة أحد قال كما ورد ُ:  

ا{  َمع َ َ ْ ِاليهود َ
ُ ِوا ،َ م َ ْإن َّ

لتعلمون ِ
َ ُ ْ َ

أن 
َّ

َن  ْ َ
ٍمحمد  َّ َ م ُ ْعل ْ لحق، قالوا َ

َ ٌّ َ:  

إن
َّ
َاليوم ِ ْ ُيوم َ ْ ت، َ ِالس

ْ َقال َّ َ
ت ال:  َس ْ عد َ

َ ْ ِاليوم، َ
ْ َّثم َ

ُ
أخذ 

َ َ
ُسالحه،  َ

ج ِ َوخ َ َ َّح َ َ 

أ
َ

َرسول  ه  ِا َُ ُوأصحا َ َ ْ ٍأحد، َ
ُ

وعهد ِ
َ
ِ
َ ْمن ِإ َ ُوراءه َ َ َ ْمن َ

ِقومه ِ ِ
ْ َ

:  

إن
ْ
ُقتلت ِ

ِ
ُ

هذا 
َ َاليوم َ ْ ِفما َ

َ َ
ٍلمحمد،  َّ َُ
ُصنع ِ َ ْ ه َ ِف ُأراه َما ِ   ٣٣}ُا  َ

وأخــذ ســيفه وذهــب مــع جــيش النــيب وأخــذ حيــارب حــىت استــشهد يف جــوار حــضرة 
ُيـاءه ورسـله،  مـن شـأنه اعـزاز أنب أمواله كلها، ملاذا؟ ألن هللا ، فأخذ النيب النيب 

لرســـالة يـــرتك كـــل مـــا يف يـــده مـــن أعمـــال الـــدنيا  لنبـــوة، والرســـول  ف هللا النـــيب  َّـــفـــإذا كل
ُليتفرغ لدعوة احلق، ويكفله احلق  َّ.  

ُال يــصح أن جيمــع بــني اإلثنــني، ولكــن كيــف يكفلــه؟ فهــل يرتكــه ليطعمــه هــذا مــرة 
  .ال يصح ذلك! وهذا مرة؟

                                                           
ي٣٣ ــــخ الط   دالئل النبوة للبيه وتار
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  : ســيد موســى عنــدما قــال هللا لــه                          ))ورد أنــه  ))طــهطــه٢٤٢٤
ً رب ترتكين إىل بين اسرائيل هذا يطعمين يومـا وهـذا يطعمـين يومـا، قـال: قال ًُ  موسـى : ُ

ًأال ترضى أن ندخل كل يوم رجال من أجلك اجلنة ُ.!  
ّزه هللا عزلكن احلبيب أع كل َّ ٌا ليس فوقه قدر وال مقدار، فكان  مما أخذ مـن مـال ً

ًخمرييق اليهودي اعزازا من هللا  ُ لرسوله وحبيبه ومصطفاه .  

  صفة الن  التوراة

أما النصوص الواضحة يف التوراة واليت نكتفي منها بنص واحد عن سيد عبـد هللا 
ت عــن غـريه يف هــذا الـنص، كــان رضــي هللا عنهمـابـن عمـرو بــن العـاص  ِّ، وتعــددت الـروا

 قد درس كتب اليهـود الـسابقة، فلمـا رضي هللا عنهما بن عمرو بن العاص سيد عبد هللا
  : يف التوراة، فقال ُسئل عن وصف النيب 

ِوا{  ُإنه َ َّ
ٌلموصوف ِ ُ ْ ِالتوراة ِ َ َ ْ َّ

عض  ْب َ
ِصفته ِ ِ

َ
ِالقرآن، ِ ِ ْ ُ

ا  َأيها َ ُّ ، ُّالن
ِ
َّ

إنا 
َّ
ِ 

َأرسلناك َ َ ِشاهدا ْ
َ

وم 
ِّ َ ُ ِونذيرا اَ

َ ْوحرزا َ ِ
َلألمي َ ِّ ِّ ُ ْ

َأنت ِ ْ
دي  ِع ْ ِورسو َ

ُ َ َسميتك َ ُ ْ َّ َ 

ل، َالمتو َ َ
س  َل فظ، ْ

َ
و ِ

َ ظ، َ ٍغل ِ
َ

و 
َ ٍسخاب َ

َّ ِاألسواق، ِ َ
َ ْ َ ْ

و 
َ ُدفع َ َ ْ ئة َ ِالس

َ ِّ َّ
ِ 

ئة، الس
َ َ ِّ ن َّ ْول

ِ
عفو َ

ُ ْ غفر، َ ُو ِ
ْ َ ْولن َ ضه َ ُق َ

ِ
ْ م ََّح ُا َ َق ِ

ِه ُ الملة ِ
َ

َالعوجاء ِ َ ْ أن َ
ْ

ِ 

قولوا
ُ َ :

َ
َإله 
إ ِ

َّ
ِ ، فتح ُا ُو َ ْ َ َبها َ ُأعينا ِ ا، ْ ْعم وآذانا ُ

َ ا ُصما، َ وقل
ُ غلفا  َ

ُ
{٣٤  

ِّهذا الوصف هو الوصف الذي يعمل به من يريد أن حيظى حبب النـيب، وأن يكـون  ُ
  .ِّعلي، وجهاد احملبوبني، غري جهاد احملبني، غري جهاد العابدين المن احملبوبني  

ُفجهاد العابدين يف االستكثار من الطاعات، والتقلل مـن املباحـات، فاألكـل مبـاح  ُّ
ُلكنه يصوم، والكالم مبـاح لكنـه يكثـر الـصمت، والنـوم مبـاح لكنـه يقلـل النـوم ليقـوم بـني  ُ

ل مــن هــذه املباحــات، ويــستكثر مــن الطاعــات، ُوهكــذا يقلــ... ُيــدي هللا يف جــنح الظــالم 
ًوجيتهــد يف العبــادات، وجيعــل لنفــسه وردا كبــريا ليكــون لــه ملكــا كبــريا عنــد العلــي الكبــري ً ًً ُ :  

                    ))الـــذي يريـــد امللـــك الكبـــري يف اجلنـــة يزيـــد مـــن االجتهـــاد، ))اإلنــساناإلنــسان٢٠٢٠ 
  .، فهذا وضع آخرلكن الذي يريد امللك الكبري عند الكبري

                                                           
د هللا بن عمرو ر هللا٣٤ خاري ومسند أحمد عن ع    عنهما صحيح ال
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ُوجهـــاد احملبـــني يكـــون يف نـــصرة ســـيد األولـــني واآلخـــرين، ونـــصرة شـــريعته، وإحيـــاء  ُ
خـالق سـيد األولـني .... ُنته، والعمل النافع لرفعة أمته ُس لتخلـق  جهاد احملبـوبني يكـون 

ُواآلخـرين، فمـن يريـد أن يكـون احملبـوبني يـدخل الورشـة احملمديـة، ويزيـل الفظاظـة والغلظـة ُ 
حلبيـب  ، حـىت ال يـسمح لنفـسه أن والقسوة واخلشونة حبب احلبيب، وحـب االقتـداء 

 كــــان ال يغــــضب لنفــــسه قــــط إال إذا يغــــضب ولــــو مــــرة واحــــدة يف اليــــوم، ألن النــــيب 
  .ُانتهكت حرمات هللا 

ّهــو لــيس بفــظ، وفــظ يعــين قاســي يف املعاملــة، وشــديد يف الكــالم، وكالمــه كوقــع  ٍّ
وب يف مقتـــل، يقـــول كلمـــة ألحـــد فيأخـــذ الرجـــل هـــذه الكلمـــة وال ُالـــسهام، يـــصيب القلـــ

خذ يف تذكر هـذه الكلمـة ويقـول واآلخـر ! ملـاذا قـال يل هـذه الكلمـة؟: ُّيستطيع النوم، و
ئما مسرتيح البال، فهل يصح هذا الكالم يف احملبوبني؟ ِّرمبا يكون    .ال! ً
ل أو مــع الــصبيان، وال ٌولــيس بغلــيظ يف أي تعامــل ســواء مــع النــساء أو مــع الرجــا

ت، وال حــىت مــع اجلمــادات، فاجلمــادات كانــت حتــن إليــه، وكــان يــذهب  ُّحــىت مــع احليــوا
ملـاذا؟ للحنـان ! ُّإليها ويربت عليها لتسكت، أمل حين له اجلزع، وبكى بصوت أمسع الكـل؟

 :  الذي كـان يـراه يف سـيد رسـول هللا                                      
                         ))بعــد أن يــسمع املــؤمن هــذه اآليــة هــل ))آل عمــرانآل عمــران١٥٩١٥٩ 

  ًيتصف بوصف من أوصافها؟ ال أبدا مهما حيدث له، 
ًوال سخاب، وسخاب يعين دائما يـتكلم بـصوت مرتفـع، بعـض األحبـاب ال يـتكلم  َّ َّ

يف البيــت ال بـد وأن يـسمعه اجلـريان، وإذا كـان يف العمــل ال إال بـصوت مرتفـع، فـإذا كـان 
ــل  ـــة ال بــــد وأن يــــسمعه كــ ــل املكاتــــب أن تــــسمعه، وإذا كــــان يف مواصــــالت عامـ ـــد لكــ بـ

  :الركاب، مع أن حضرة النيب مل يكن هكذا، فسيد أبو بكر كان يقول

ِوالذي{  َأنزل َ َ ك ْ َعل تاب َْ َال َ
ا ِ َرسول َ َُ ، َلمكأ ال ِا ار ِأ ِإال ُ َال   ؛ِّ

َّح أل َ
َ

  ٣٥ }ُا  

دي على أحد وأقـول لـه : يعين كالوشوشة، ألن األدب احملمدي كان كذلك، فال أ
ُ فــالن أ أريــد كــذا وكــذا وأمســع النــاس كلهــم، ولكــن أذهــب إىل مكانــه وأكلمــه بــصوت 

ــــذين ي ــ ـــؤمنني ال ــــال املـــ ـــذا حــ ـــه، وهـــ ـــ ــــين وبين ـــا بيــ ـــت فيمـــ ـــىخافـــ ـــ ـــوا عل ـــ ـــدون أن يكون ـــ   ري
  .ج سيد األولني واآلخرين 

                                                           
رة ٣٥ م  المستدرك عن أ ه    الحا
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  جهاد المحب

  : ففي أي شيء يكون جهاد احملبـوبني؟ يف ذلـك                          
ملــودة ))آل عمــرانآل عمــران١٥٩١٥٩(( حلنــان و لعطــف و لــشفقة و للــني و لرمحــة و ...  يف الرمحــة، يتخلــق 

  .لكل خلق هللا
ــذه األخــالق فهــل يكــون بــني مــسلم ومــسلم قـــضية  علــ يكم لــو ختلقنــا كلنــا 

؟ لعــدم ســري خلفــه! واحــدة؟ يت القــضا   : ال، فمــن أيــن                      
            ))ســينا بـه يف الــصالة فقـط، والبــاقي تركنــاه))األحـزاباألحـزاب٢١٢١ ، !ُ أيـن هــذه األسـوة؟ 

  : لقد كان لكـم يف صـالة رسـول هللا، ولكـن قـال: ُ يقل ملمع أن هللا            
  : كله                                                     ))األحزاباألحزاب٢١٢١((.  

 وأرضـاه يـتكلم عـن األحبـاب الـذين وصـلوا إىل هـذا ولذلك اإلمام أبـو العـزائم 
ُأهل العزائم أطبـاء رمحـاء، هلـم ُأهل العزائم أطبـاء رمحـاء، هلـم ((:  فيقول فيهم-  نسأل هللا أن نكون منهم أمجعني-قام امل

ملؤمن املطيع؟ لك  ملؤمن املطيع؟ٌحال مع هللا جيذب الكافر والنافر، فما  لك    .!)!)ٌحال مع هللا جيذب الكافر والنافر، فما 
فنحن كالطبيب الرحيم الشفوق العطوف، هـل هـذا يكـون علـى األصـحاء أم علـى 

 عليـــه يف املستـــشفى؟ املـــريض، َمـــن الـــذي يـــذهب إليـــه يف العيـــادة أو يكـــشف! املرضـــى؟
ُفرمحتنــا للمرضــى والــذين هــم العــصاة واملــذنبني واملــسرفني علــى أنفــسهم، واملنقطعــني عــن 

  .طريق هللا
يــديهم؟ فــإذا كنــا نتــأفف مــنهم، ونــشمر ونبعــد عــنهم، وال  خــذ  ِّهــؤالء مــن الــذي 

كــن جيــب ل! نريــد أن نكلمهــم وال نــصاحبهم وال نقــرتب مــنهم، فمــن الــذي يــذهب إلــيهم؟
أخـوك فـالن وقـع يف :  وأرضـاه حينمـا قـالوا لـهٍّعلينا أن نفعـل كمـا فعـل سـيد أبـو ذر 

ــتم فــاعلني؟ : الــذنب، فهــل تبتعــد عنــه؟ فقــال  أرأيــتم لــو وقــع أحــدكم يف بئــر، مــاذا أن
  .كذلك أخاكم إذا وقع يف الذنب: ُّمند أيدينا لننقذه، قال: قالوا

لرمحـة واللـني والـشفقة عندما يقع يف الذنب حيتـاج ملـن ميـد  لـه يـده لينقـذه، ولكـن 
رك عليه، فهـل عرفنـا َّصلى هللا وسلموالعطف واحلنان، وهي بضاعة احلبيب املصطفى   و

  .ُ أن ييسره لنا أمجعنيطريق احملبوبني؟ نسأل هللا 
ُأيــضا هنــاك نفــر مــن أحبــار اليهــود علمــوا أن حــضرة النــيب ســيولد يف مكــة، فــذهبوا  ً
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ُ مكــة وكــانوا فــرادى وليــسوا عــائالت، واحــد مــنهم أقــام علــى عرفــات، وواحــد وأقــاموا يف
ُ، وكـان عنـدهم مـن مجلـة العالمـات أن أقام يف مكة نفسها، منتظـرين ظهـور رسـول هللا 

ُجنم سيظهر يف السماء يف الليلة اليت يولد فيها أمحد  ٌومن أوصافه كذا وكذا ،.  
ُولـد الليلـة أمحـد : ًسماء فـرأى جنمـا، فقـالفاحلرب اليهودي الذي يف مكة نظر إىل ال

ــوم يف مكــة؟ فقــالوا: فقــد ظهــر جنمــه يف الــسماء، فــسأل ٌمــن الــذين ولــد هلــم ولــد الي ــه : ُ ل
ِّأريــد رؤيتــه، وعنــدما رأى النــيب وكــان مــع جــده قــال: فــالن، فقــال مــن يكــون هــذا منــك؟ : ُ

ه ال يكـــون حيـــا عنـــ: ابـــين، قـــال: قـــال أ : د مولـــده، فقـــال لـــهًال، عنـــد يف التـــوراة أن أ
م لو رأوه لقتلوه: َّجده، فقال   .احفظه من أعني اليهود فإ

ل   صفة الن  اإلنج

  : ومـــا عنـــد اليهـــود هـــو مـــا عنـــد النـــصارى                                
       ))وصاف رسول هللا كاملة، وهرقـل الـ))الـصفالـصف٦٦ روم عنـدما جاءتـه  سيد عيسى بشر 

ٌهل يف بلد أحد من بلـد هـذا النـيب؟ فبحثـوا فوجـدوا أبـو سـفيان : ، فقالرسالة النيب 
إين ســائلك عــن : ومل يكــن قــد أســلم بعــد، ومعــه جمموعــة مــن قومــه فجــاءوا بــه، فقــال لــه

  .قل ملن خلفه إن كذب يكذبوه: قال ملرتمجهوأشياء، 
َّ خشيت أن يفشى بني العـرب أين كـذاب لوال أين: قال أبو سفيان بعد هذه الواقعة ُ

  !!.ُلكذبت يف هذا اليوم
ممـن هـذا الرجـل؟ : فأخذ يسأله ومعه اإلجنيل يـسأل منـه ولـيس مـن فكـره، فقـال لـه

هـل :الفقـراء، قـل: من الذي يتبعه؟ الفقراء أم األغنياء؟ قال: ًمن أوسطنا نسبا، قال: قال
: ال، قـال: ٌع أحد مـنهم بعـد إميانـه؟ قـالهل يرج: يزيدون، قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال

َّمـرة ومـرة، وحنـن منـه : مـا نتيجتهـا؟ قـال: نعـم، قـال: هل قامت بينكم وبينه حـروب؟ قـال
م صلح احلديبية -ُاليوم يف هدنة  وقـد قـال !  وما أدري مـا يفعـل بنـا فيهـا-ُ وكان ذلك أ

رف أنــه أوىف األوفيــاء ه يعــأبــو ســفيان فيمــا بعــد أن هــذه الــيت اســتطعت أن أضــعها، مــع أنــ
ًمــن أوســطكم نــسبا، وهكــذا األنبيــاء مــن : ســألتك عــن نــسبه؟ فقلــت: مث قــال لــهلوعــد، 

الفقـراء، وهكـذا األنبيـاء ال يتـبعهم إال : ًأوسط أقوامهم نسبا، وسألتك عن أتباعه؟ فقلـت
يزيــدون، وهكــذا اإلميــان إذ خالطــت : الفقــراء، وســألتك هــل يزيــدون أم ينقــصون؟ فقلــت
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ُال، فعلمـــت أنـــه : ٌته القلـــوب، وســـألتك هـــل يرجـــع أحـــد مـــنهم نقمـــة عليـــه؟ فقلـــتبـــشاش
َّإن كان هذا الرجل كما تقول فإنه سيملك موضع قدمي هاتني، ولوال : الدين احلق، وقال

  .ُخشية الروم لذهبت إليه حىت أغسل قدميه
ديــن وهــذا كــان هرقــل الــروم وكــان مــن األحبــار، يعــين مــن العلمــاء يف شــرع هللا ويف 

  .هللا على دين عيسى بن مرمي عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم

  قصة سلمان الفار

ختــصار،  ُأمــا قــصة ســلمان الفارســي فكانــت مــن العجــب العجــاب، وســنحكيها 
ا تثلج الصدر   .ُلكن ليتكم ترجعون إليها مطولة فإ

النـار عنـدهم كانـت ال كان سلمان من بالد فارس وكـان أبـوه املتـويل إيقـاد النـار، و
لوقود، يعين هو خازن النار األول َُّتنطفئ أبدا، وكان أبوه هو الذي ميدها  ً.  

ًوســلمان نــشأ مرفهــا ألن طبقــة رجــال الــدين كــانوا أكثــر النــاس انتفاعــا ممــن حــوهلم  ً َّ ُ
ــن  ـــه فيــــه رهبـــان مــ ـــب من ــر قري ــزه، وكــــان هنـــاك ديــ ُلـــدنيا، فخـــرج ســــلمان ذات يـــوم يتنـ َّ

خــر النــصارى، فــ م فــشقت قلبــه ومــال إليهــا، فمكــث عنــدهم فــرتة و سمع نغمــة صــلوا
أيــن كنــت؟ فحكــى لــه، فنهــاه عــن ذلــك، وأمــره أن ال يــذهب : فبعــد أن عــاد ســأله أبــوه

َُّإليهم مرة أخرى، ألنه خائف على دينه ألنه كان جموسيا من عباد النار ً ُ ً.  
يف بــالد الــشام، فقــال : أيــن أســاس ديــنكم هــذا؟ قــالوا: ًفأرســل إلــيهم ســلمان ســرا

ُإذا خرج وفد لبالد الـشام فـأعلموين سـرا، فـذهب معهـم ودار يف حـوايل سـت مـدن، : هلم ً ٌ
يت أجلـــه فيوصـــيه أن يـــذهب لفـــالن يف املكـــان الفـــالين، مـــن  ُجيلـــس مـــع راهـــب، إىل أن 
الــشام، للموصــل يف بــالد العــراق، للحــرية يف بــالد العــراق، فأخــذ يتنــاوب حــىت قــال لــه 

َّ بين مل يعد إال جميئ النيب العـريب، وعليـك أن تـذهب إليـه، وكـان سـيد سـلمان : آخرهم
  .، لتعلموا كيف سافر يف كل هذه البالد٣٦فقد عاش حوايل مائتني ومخسني سنةًمعمرا 

                                                           
ـــة  معرفـــة٣٦ ، و أســـد الغا ـــة البـــن كثـــ ة النب ة   جـــاء  الـــس ا ة، و اإل دنا ســـلمان أصـــالـــصحا ن ســـ

ّ
 تـــو

دنا عثمان  سنة دنا سـلمان : وقال أهـل العلـم ،خمس وثالث أو أول سنة ست وثالث  آخر خالفة س ـأن سـ
ّ

ــشكون فيهــا، االم ائــة وخمــس ســنة، فأمــاعــاش ثالثم نفــئتــان وخمــسون فــال  حــ نقــل أنــه عــاش  ( مجمــع ال
ّ

ة وة وخمس سنة، ائثالثم ة الحلب عضهم اإلجماع ع أن سلمان عاش مـأت وخمـس سـنة : ( الس نقل 
ّ

(  ،
ب األســــماء  ــن تهــــذ زا دمحم عــ ص الرجــــال للمــــ إن ســــلمان عــــاش مــــ: (و حــــوا تلخــــ

ّ
ــــل، أت وخمــــس ســــنة : وق

ل . ثالثمأة وخمس سنة ه السالم : وق إنه أدرك و ع عل
ّ

 ). انت-
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علم أن مجاعة مـسافرين إىل بـالد العـرب، وكـان يعـرف أوصـاف املدينـة، وكـان معـه 
ذوا بقـرايت هـذه وغنمـايت هـذه وخـذوين معكــم إىل خـ: بعـض البقـر وبعـض الغـنم، فقـال هلـم

ا كذا وكذا، فقـالوا لـه تولوا علـى مـا معـه ال مـانع، واسـ: أن أصل إىل املدينة اليت من صفا
عوه عبدا ُفأخذ يتنقل من مكان إىل مكان، وألن صالح النيـة يبلغ األمنيـة، وهـو !! .. ًو ِّـ َّ

ً يهـود املدينـة يـزور قريبـا لـه، والـذي نيته كانت صاحلة رغم ما حدث معه، فجـاء رجـل مـن
خذه، فذهب إىل املدينـة الـيت : ُأعطوين هذا العبد، فقال له: كان سلمان عنده، فقال هلم

، فـرأى النخـل، ورأى اجلبلـني، ورأى !! قبل أن يهـاجر النـيب إىل املدينـةفيها رسول هللا 
  .َّاألوصاف اليت يعرفها عن املدينة فاطمأن

 إىل املدينــة، فــأراد أن يتأكــد مــن أوصــاف النــيب، وكــان نــيب وبعــد ذلــك هــاجر ال
ــده ثالثــة أوصــاف حلــضرة النــيب حمققــني كــ: عن كــل الــصدقة، و ل اهلديــة، ويف ظهــره ال 

 رســول هللا هــذا : ، وقــالفجمــع بعــض التمــرات وذهــب إىل رســول هللا ُخــامت النبــوة، 
كلًالتمر صدقة، فقبله    : منه، ألنه كان يقولَّ ووزعه على من حوله ومل 

إنا{ 
َّ
ِ 

َ
ل  ُنأ َ

الصدقة  
َ َ َ إن { :َّحىت أنه حرمها على آل بيته فقال، ٣٧}َّ

َّ
ِهذه ِ ِ

الصدقة َ
َ َ َ َّ 

َإنما َّ
ِ َ أوساخ ِ

ُ َ الناس، ْ
َّ

نها  َو َّ
ِ
َ 

َ
ُّتحل  ِ
َ

ٍلمحمد  َّ َُ
و ِ

َ ِآلل َ ٍمحمد  ِ َّ َ ُ{٣٨  

خذ أحدك ن ال   م الصدقة إال إذا كنت يف ضـرورةًولذلك دائما ننصح األحباب 
َّشديدة جدا حىت تظل من األعزة،  م أخـذ بعـض : فقال سلمانً ِّهذه واحدة، وبعد عـدة أ

ــه : التمــر وقــال ــه مــن رســول هللا هــذا التمــر هديــة لــك، فأكــل من ــه،  وأطعــم من  حول
 يف عمـل مث أراد أن يـرى خـامت النبـوة، فكلمـا رأى رسـول هللاوهـذه الثانيـة، : فقال سـلمان

ًيستوجب كشف ظهره خيرج وينظـر، إىل أن رأى رسـول هللا ذات مـرة يـدفن رجـال فحـاول 
عالمــات النــيب يف اإلجنيــل واضــحة،  !!.إنــه هــو  ســلمان: أن ينظــر لــرياه، فقــال لــه 

وبعدها أسلم سلمان، وبعد زمن أمره سيد رسول هللا أن يكاتب، يعـين يتفـق مـع صـاحبه 
، فقـال الرجـلُأن يعتقه ويعطيه مبل ًغا من املال، فذهب سلمان للرجل وكان يهـود آخـذ : ً

ُوالنخلــة لتثمــر تنمــو يف حــوايل مخــس ســنوات، ُوقيــة ذهــب، وثالمثائــة خنلــة مثمــرة، أربعــني أ
لـودي  أعينوا أخاكم،:وهو يريد ثالمثائة خنلة مثمرة، فقال حضرة النيب لألنصار  فأعـانوه 

عـــوه لــه، مث زرعـــه حــضرة النـــيب كلـــه بيــده، مـــا عـــدا  حـــىت مج– النخـــل الــصغري -الــصغري 
                                                           

   مسند أحمد والدار عن الحسن بن ع ر هللا عنهما٣٧
سا عن ع بن أ طالب ٣٨    س ال
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واحـــدة، قيـــل وضـــعها ســـلمان، وقيـــل وضـــعها ســـيد عمـــر بـــن اخلطـــاب، وبعـــد ســـنة كـــرب 
زرعهـا مـرة ، فرفعها حـضرة النـيب والنخل وأمثر ما عدا النخلة اليت مل يزرعها رسول هللا 

ــا،  أعطــاه النــيب قطعــة  رســول هللا بقــي الــذهب، ف: فقــال ســلماننيــة فأصــبحت كأخوا
ــا صــغرية، وهــو يطلــب أربعــني أوقيــة: صــغرية مــن الــذهب، فقــال ســلمان ، ! رســول هللا إ

   :فقال له النيب

َخذها{  ْ ُ
فإن 

َّ
ِ
َ

ِّسيؤدي  َا  َ ُ َبها َ َعنك، ِ َْ
َقال  َ

َفأخذتها:  ُ ْ َ َ
ُفوزنت  ْ َ َ َ

ْلهم  َمنها ُ ْ
ِ 

ِوالذي ُنفس َ ْ َ
سلمان 

َ َ ده َ ِب ِ َ
ع ِ َأر

ِ
َ ة، ْ أوق

ً َّ
ْفأوفيتهم ِ ُْ ُ َ ْحقهم َْ ُ ََّ

ُوعتقت  ْ
ِ
ُ َ{ ٣٩  

ــودي مــــن قطعــــة الــــذهب الــــصغرية أربعــــني أوقيــــة وبقــــي منهــــا   !، كيــــف؟!وزن اليهــ
  .بربكة حضرة النيب 

هـذه عالمـات رســول هللا املوجـودة يف اإلجنيــل، وأنـتم تعلمــون أنـه عنــدما ذهـب مــع 
 ورآهم صـاحب الـدير مـن بعيـد، -ًغريا  وكان ال يزال ص-عمه أيب طالب إىل بالد الشام 

ًتــوين مجيعــا حـــىت : ُورأى الغمامــة تظلــل رســول هللا، فعــرف العالمــة، فـــدعاهم وقــال هلــم
هـل حـضرمت كلكـم؟ : ًفحضروا مجيعا وتركوا رسول هللا، فـسأهلم الراهـب! األطفال الصغار

ــه أ: ٌمل يبــق إال طفــل صــغري، فقــال هلــم: نعــم، فقــال هلــم ال، قــالوا: قــالوا ُ أريــده، فجــاء ب
عنـد يف اإلجنيـل ال يكـون : هذا ابين، فقال له: من هذا؟ فقال: سيد أبو طالب، فسأله

ُخذه وارجع به، وال تكمل إىل الـشام، فـإن : ُّأ عمه، فقال له: ًأبوه حيا، فمن أنت؟ قال
يب بنفـسه ومثله الراهب اآلخر، عندما ذهب حضرة النـًليهود لو رأوه لقتلوه حقدا عليه، ا

كـل هـذه العالمـات كانـت ، ُللتجارة، ورأى هذا الراهب العالمات الكـربى لرسـول هللا 
هيل البشر لبعثة سيد البشر؛ سيد رسول هللا  ًدليال قطعيا إهليا على  ً ً.  

اق السمع   منع الجن من اس

لـصعود  حنن نعلم أن اجلن كانوا خيرتقون السمع، فكان بعـضهم تـسمح لـه القـدرة 
ألرض فيما يؤمرون به إىل السماء فيستمعون إىل أخبار املالئكة    ...ُاملوكلني 

يت أحـدهم ويــتكلم مـن داخــل َّسـبو ب هـذا فتنــة لـبعض النـاس يف اجلاهليــة، فكـان 
ًالصنم أن املطر سينزل يوم كذا، وأن فالن سـيموت اليـوم أو غـدا، وهـذا مـا جعـل النـاس 

                                                           
س ٣٩ ا عن أ   مسند أحمد والط
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  .يف البداية يصدقون أن هؤالء آهلة
َّ مت محايــة الــسماء مــن اســرتاق الــسمع، لكــن عنــد بدايــة محــل ســيد رســول هللا 

   ..:ُومع الوالدة بدأ القاء الشهب من السماء لكل من حياول أن يستمع
                                    ))اجلناجلن٩٩((.... ....   

زلـة  مـن الـسماء تقـضي عليـه ألنـه ٌمن حياول اسرتاق الـسمع جيـد علـى الفـور دانـة 
ت احلبيب    .َّحاول أن يتسمع إىل أخبار السماء، وهذا كان من ضمن أولو

ــل  ــب قبـــ ـــدثت للحبيـــ ـــيت حــ ُّلنبـــــوة نـــــسميها إرهاصـــــات، التكليـــــف املعجـــــزات الــ ُ
لنبوة نسميها معجزات واملعجزات اليت تؤيده بع   !!!د تكليفه 

هــذا الرجــل بعنايتــه، وجعلــه مــصطفى وكلمــة إرهــاص يعــين دليــل علــى أن هللا اختــار 
ٌوجمتىب، وسينزل عليه رسالته، وهذا دليل من هللا  َُ ُ.  

ُوكــان مــن مجلــة هــذه اإلرهاصــات حراســة الــسماء مــن اســرتاق الــسمع عنــد محــل 
  .عليه الصالة وأمت السالمُ، والقائها للشهب بعد والدته رسول هللا 

هان   اندحار ال

ل أرجـاء اجلزيـرة العربيـة ومـا حوهلـا، وبـضاعتهم كـانوا الكهان كانوا قد انتشروا يف ك
ا من كالم اجلن    ....خذو

ًفبعد منع اجلـن عـن اسـرتاق الـسمع ارتبـك كـل الكهـان، فلـم يعـد يف جعبـتهم شـيئا  ُ
تون به؟   :مع أن اجلين كما قال !! يتحدثون به أو عنه، فمن أين 

َتلك{ 
لمة ِ ال

ُ َ َمن ِ
ِّالحق ِ َخطفه َ ُ َ ْ ، اَ ُّالج ِّ قرها ِ َف ُّ ُ َ َ

ِأذن ِ 
ُ

ه  ِول ِّ
ِ
َّقر َ

َ
ِالدجاجة، 

َ َ َّ
 

خلطون ف
َ ُ

ِ
ْ َ َ

َفيها 
َأ ِ ْمن َ

ِمائة ِ ِ
َ

ة   ٍكذ
َ ْ

{٤٠  

ًيعــين يــضع مــن عنــده أيــضا مائــة كذبــة لكــي خيرجهــا إخراجــا جيــدا، لكــن كــل هــذا  ً ًُ
  .ُلنسبة للكهان قد انتهى بعد ميالد رسول هللا 

                                                           
شة ر هللا عنها٤٠ خاري ومسلم عن عا    ال
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  دنا رسول هللا الد س   ذكرى م

 الده النورا   م

 عة والميثاق   ب الب

 يوم ألست  

 ظهور نور الن   احتفال المأل األع 

 وان اق النور المحمدي  األ   إ

 ث الموضوعة ه عن األحاد   تن

 مولد الن النورا  قلوب الرجال  

 المولد ال م االحتفال  فح   نبوي ال

 نعمة هللا  

  الد الن م   االحتفال 

 ف   شق صدره ال

 ف مة شق صدره ال   ح

 ة من شق الصدر   الع
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  الفصل الثالث

دنا رسول هللا  الد س   ٤١ذكرى م

احلمد  الذي افتتح الوجود بكنز البها والنور واجلود، سيد دمحم الذي هـو أغـىن 
ء واجلـ رك علـى هـذا النـيب صـالة عند من املـال والـنفس واآل ًدود، صـل اللهـم وسـلم و َّ

ا للفضل الذي بني يديه، وجتعلنا دائما وأبـدا يف الـدنيا واآلخـرة  ا إليه، وتؤهلنا  ًتوصلنا  ً ُ
لنظــر إليــه، حنــن وإخو وحنــن حنتفــي بــذكرى .... اننــا وأحبابنــا واملــسلمني أمجعــني متمتعــني 

، د يعــين الظهــور، يعــين بــدء ظهــور الرســول ؛ وكلمــة املــيالمــيالد ســيد رســول هللا 
ُ ميالدات ال تعد وال حتد، نشري إىل أغلبها وأعظمها وأمجلهاولذلك فله  ُ ُ.  

ــه هللا  ـــور عنـــــدما خلقـــ ــــيالد النــ ــن نـــــوره، مث مـــــيالده اجلـــــسماين البـــــشري يف م  مــ
نيـــة الروحانيـــة يف قلـــوب الر فـــازوا جـــال الـــذين األكـــوان، مث مـــيالده بـــصورته النورانيـــة الر

وكــل مــيالد مــن هــؤالء حيتــاج إىل عــدة أجــزاء لتفــسري مــا فيــه مــن عظمــة لعطــاء والنــوال، 
ــذا النــيب، ومــن التجليــات اإلهليــة الــيت ال تعــد وال حتــد الــيت  ُالنــيب، ومــن بــديع لطــف هللا  ُ ُ

ــا حــضرة النــيب واجــه هللا   .  مــيالده البــشري حنتفــي بــه حنــن البــشر يف كــل عــام يف
  .يته إىل عامل األكوانظهور جسمان

الده النورا   م

َأما ميالده النوراين فقد احتفى به خالق القوى والقـدر، واألرواح اللطيفـة النورانيـة،  ُ ُ
ًواحلقائق النورانية امللكوتية، ألنه كان نورا يف اإلرادة صار نورا يف اخلتام ً.  

ــضمه عقولنـــا الكوويوضــح رســـول هللا  ــة علـــى قـــدر مـــا  نيـــة، لكـــن  هـــذه األولي
أوليتــه النورانيــة الروحانيــة احلقيقيــة ال نــستطيع فقههــا وال ادراكهــا، ويكفــي فيهــا قــول هللا 

 :                                       ))أول مــن عبــد هللا ))الزخــرفالزخــرف٨١٨١  مــن 
َّـالكائنات العلوية والسفلية، قبل املالئكـة، وقبـل كـل عما ُ ُ ر امللكـوت األعلـى، وقبـل محلـة ُ

مـر  يطـوف حـول عـرش ربـه العرش، وقبل الكروبيني، كان نور احلبيب املـصطفى   
  .من يقول للشيء كن فيكون

                                                           
ي – المقطم –ة  القاهر٤١ ن الخ يع األول ١٤ مسجد مجمع الفائ   م٢٢/١١/٢٠١٨ه ١٤٤٠ من ر
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ولذلك مل ينفرد من األولني واآلخرين بعبادة خاصة مبفرده ال يشاركه فيها سـواه  
حلـج، حـىت الـسنن والنوافــل، إال رسـول هللا، فـنحن نـشرتك يف عبـادة الــصالة، والـصيام، وا

ُفيــشرتك كثــري منــا يف قيــام الليــل، ويف صــالة الــضحى، ويف تــالوة القــرآن، ويف ذكــر هللا،  ٌ
ــادة خاصــة مل يــشاركه فيهــا أحــد ســواه مــن خلــق هللا؟ ســيد  ٌلكــن مــن الــذي عبــد هللا عب ََ

  : رسول هللا                  ))الزخرفالزخرف٨١٨١((.  
ٌ، سواء مالئكة أو إنس أو جـن، يتعلمـون من بعده ليتعلموا منه وجاء العابدون  ٌ

ِّليعــرفهم كيــف يعبــدون هللا كيــف يعبــدون رب العــاملني، فهــو املعلــم للجميــع  ُ ولــذلك ،
  :قال لنا 

ِرأيتمو َما َصلوا{ 
ُ ُ ْ   ٤٢}َأص  َ

ــا، وأبــواب الــصلو: ُفلــم يقــل ات مــن ُصــلوا كمــا شــرحت لكــم كيفيــة الــصالة وهيئا
  . يف هيئة صالته  ُفرائض وسنن وهيئات فيها، ولكنه طلب منا أن نقتدي به 

ً أيــضا هــذه األوليــة حــىت ال خيــتلط بــذهن الــبعض أنــه شــاركه فيهــا بعــض ووضــح 
مر من رب العاملنياألنبياء واملرسلني السابقني، فقال    :ً منزها ذاته 

ي  الخ{  كنت أول الن
َ

ِ
َ ِّ

ِ
َّ َْ َّ عثُ ِلق وآخرهم  ال

ْ َ ْ
ِ

ُ َ ِ
َ

ِ{ ٤٣  

ٍّفمــن أول نــيب خلقــه هللا؟ ســيد رســول هللا، ورمبــا يتبــادر إىل ذهــن الــبعض أنــه كــان 
ًخملوقا نورانيا ولكنه مل يؤت النبوة، فقال  ًيف احلديث الصحيح :  

ِإ ع{ 
ِّ
نِ

ْ
د
َ

ن آدم  ، و ي َ ا لخاتم الن َ َّ
ِ
َ َ ِّ ُ

ِ
َّ َ َ

ِ لمنجدل ِ
ٌ ِ

َ ْ تهُ ِ طي ِ ِ
َ

{ ٤٤  

ُيعين آدم مل يكن قد تكون وال أنشئ، وكان  َّخامت النبيني .  
ُوســأله أحــد الــصحابة املبــاركني لينبهــوا أذهــان احلاضــرين ويــذهبوا عنهــا التــشويش  ِّ ُ

م حنو سيد األولني واآلخرين، فقال   :الذي يف عقوهلم أو يف قلو

ا{ َرسول َ  َُ ، َم ِا َجعلت َ
ِ

ا؟ ُ ِن
َ

َقال  َ
ُوآدم : َ َب َ ْ ِوالجسد  ُّالروح َ َ َ َ{٤٥  

                                                           
رث ٤٢ خاري ومسلم عن مالك بن الح    ال
رة ٤٣ م عن أ ه ا وأ نع    مسند الشامي للط
ة ٤٤ اض بن سار ان عن الع   مسند أحمد وابن ح
م  المستدرك٤٥    مسند أحمد والحا
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ًاإلنــسان إمـــا أن يكــون روحـــا أو يكـــون ! وهــل يوجـــد إنــسان بـــني الــروح واجلـــسد؟
َّـجسدا، أو يكـون جـسدا حلت فيـه الـروح، لكـن هـل يوجـد إنـسان بـني الـروح واجلـسد؟ ً ً !

لكليـة عنـدما كـان   وإمـام األولـني  خـامت النبيـنيال، لكن معناهـا أنـه مل يكـن هنـاك آدم 
  .واآلخرين صلوات ريب وتسليماته عليه

 هـــذا النـــور اإلهلـــي، خلـــق منـــه أرواح األنبيـــاء واملرســـلني، مث وبعـــد أن خلـــق هللا 
 يف كتابـه املبـني؛ تبـارك وتعـاىلَّمجعهم حلضرته، وأخذ عليهم ميثاق النبيني الـذي سـجله هللا 

ُ، ودرجـة قربـه عنـد مـواله، وفـضله علـى القرآن الكرمي، ووضح فيه مكانته ومنزلته عند هللا
  .مجيع أنبياء هللا ورسل هللا

عة والميثاق   ب الب

ُ واعلــو معــي بقلبــك، وال تعلــو معــي بفكــرك، فــإن الفكــر واقــف عنــد -يبلــغ األمــر 
 هــو الــذي تبــارك وتعــاىل أن هللا بذاتــه –ظلمــات الطبــع ال يفقــه هــذه األحاديــث النورانيــة 

 علـى أنبيـاء هللا ورسـل هللا أمجعـني، حلبيبـه وحبيـبهم وحبيبنـا -عهـد  يعـين ال-خذ امليثـاق 
  !.، فما هذه العظمة؟سيد دمحم 

ُســـيد رســـول هللا كـــان يبـــايع النـــاس ليـــدخلهم يف ديـــن هللا، ومـــع ذلـــك يقـــول هللا ُ :  
                                 ))ََِّإمنا : ( ولكنه قالفكأمنا،: ُ مل يقل))الفتحالفتح١٠١٠

َيـبايعون هللا ََ ُِ   .لتوكيد) ُ
ُمـا اليــد الــيت وضــعت فــوق أيــديهم، أي هــؤالء الــذين كــانوا يبــايعون رســول هللا؟ يــد 

  : رســـــول هللا، فيقـــــول هللا تعـــــاىل                  ))ـــالم ال !!  هللاســـــبحان ))الفـــــتحالفـــــتح١٠١٠ ٌكــ
ِواخليـــال، ال يفهمـــه العبـــد إال إذا فـــك عقـــال تفقهـــه العقـــول ولـــو طـــارت يف عـــامل الـــوهم  َّ

ــه  ــور هللا، ومــن نــور حبيب ــه، وهــي مــن ن العقــل، ونظــر بعــني اجلمــال الــيت جعلهــا هللا يف قلب
  .ومصطفاه 

خــذ  ٌولكـن العجـب أن هللا بذاتـه جيمـع األنبيــاء واملرسـلني وهـم أرواح تقيـة نقيـة، و
مســه اجلــامع األعظــم   : علــيهم بذاتــه و             ))واســم هللا جــامع لكــل ))آل عمــرانآل عمــران٨١٨١ ٌ

ــم كــانوا أروحــا  ًاألمســاء والــصفات اإلهليــة، والعهــد ملــن؟ للنبيــني، فلــم يكونــوا مرســلني، أل
جمردة، والرسالة ال تكون إال بعد دخول األرواح يف األشباح يف عامل الـدنيا، وتكليفهـا مـن 
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بالغ الرسالة ألهل األرض   . وأهل السموات على حسب قدر النيبقبل املنعم الفتاح 
                                                          

    ومل يقــل نــيب ُ :!                                        ))يعــين ))آل عمــرانآل عمــران٨١٨١ 
ًعلــى النبيــني واملرســلني مجيعــا أن يؤمنــوا برســول هللا ألنــه نــيب األنبيــاء ورســول أخــذ العهــد 

  .املرسلني
م إذا  ن يوضحوا صفاته وأحواله إىل أممهم، ويوصو ُوأن ينصروه، كيف ينصروه؟ 

صــلوات ريب وتــسليماته حــضروا يف زمــان بعثتــه أن يؤمنــوا بــه ويعــاونوه ويــؤازروه ويناصــروه 
  : عليـــــه                                  ))ــري أي عهـــــدي، ))آل عمـــــرانآل عمـــــران٨١٨١  وإصـــ

  يعــــين هــــل أخــــذمت العهــــد؟               ))الكــــل أقــــر))آل عمــــرانآل عمــــران٨١٨١  :                 
                 ))آل عمرانآل عمران٨١٨١((.  

كـــشف هللا هلـــم األســـتار عمـــا : م هللا وجهـــهَّ وكـــروهنـــا كمـــا يقـــول اإلمـــام علـــي 
 علـــى حـــسب قـــدرهم، وعلـــى تتحملـــه أرواحهـــم مـــن مجـــال النـــيب املختـــار، ليـــشاهدوه 

  ُ هــو الــذي يعيــنهم حــىت تــتم هلــم املــشاهدة حــسب مــا تتحملــه أرواحهــم، وهللا      
                 ))آل عمرانآل عمران٨١٨١((.  

ين لسيد رسول هللا فهذا بداية امليالد النوراين ، وكان حفل جـامع،  واخللق الر
مجــع فيــه كــل األنبيــاء واملرســلني، وهــم أرواح مل يــدخلوا إىل عــامل الــدنيا، ومل يــسكنوا عــامل 

  .األجسام وال عامل األشباح

  يوم ألست

ــدون اســتثناء، وأشــار إىل ذلــك يف مث بعــد ذلــك خلــق هللا  ً أرواح اخللــق مجيعــا ب
ــه ســـــبحانه   : قولـــ              ))ـــين مجيعـــــا))األعـــــرافاألعـــــراف١١١١   : ً يعــ           ـــين  يعــ

ــق  ــرة، وبعــــد اخللــ ــــا يف الــــدنيا والــــربزخ ويف اآلخــ ا الــــيت تتميــــز  أعطــــى لكــــل روح صــــور
  : والتصوير                             ))األعرافاألعراف١١١١((.  

ــا كــذلك خملوقــة ــة ًإذا أرواحن ا النوراني  قبــل خلــق آدم، خلقهــا هللا، وأعطاهــا صــور
ُ مجع املرسـلني يف مقـام األلوهيـة، - ومع حفظ املقام -ً أيضا والروحانية، مث مجعنا هللا 

ُولكنه مجعنا يف مقام الربوبية، وفارق كبري جدا بني األلوهية والربوبية ً::....   
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           ))األعرافاألعراف١٧٢١٧٢((.  
ٍّسئل اإلمام علي  ُنعـم، وأعلـم مـن نعـم، وأعلـم مـن ((((: يثـاق؟ قـالأتـذكر يـوم امل: َّ وكـرم هللا وجهـه

  . عرف هؤالء الناس وتعرف عليهم))))كان فيه عن مييين ومن كان فيه عن يساريكان فيه عن مييين ومن كان فيه عن يساري
  :ً أدخلنا مجيعا يف هذا املقام، فقال واحلبيب 

ر منها اختلف {  َاألرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنا ََ َْ َ َ َ ُْ َ ْ َّ ُ
ِ َِ َ ََ َ َ ُ َْ َْ َ َ َ ٌ َ ٌ ُ َ ْ

{٤٦  

ُارف منها يف يوم ألست ائتلـف يف الـدنيا، ومـا تنـاكر منهـا هنـاك اختلـف هنـا، ما تع
  : وأرضاه يقول يف ذلكواإلمام أبو العزائم 

ـــهد ـــد شـ ــــا قـ ــــنس م ــــست مل ن ــــن أل ـــهدُم ـــد شـ ــــا قـ ــــنس م ــــست مل ن ــــن أل  ُم
  

ــــا ـــ ــل إذ خاطبنــــ ـــ ـــ ــــال اجلميـــ ــــ ــــن مجـــ ـــ ـــ ــــام ـــ ــل إذ خاطبنــــ ـــ ـــ ــــال اجلميـــ ــــ ــــن مجـــ ـــ ـــ  م
ــــت   ـــ ـــ ـــل وأنـ ــــ ـــ ــــسى  مجيـ ـــ ـــ ــــف تنـ ـــ ـــ ــــتُكيـ ـــ ـــ ـــل وأنـ ــــ ـــ ــــسى  مجيـ ـــ ـــ ــــف تنـ ـــ ـــ  ُكيـ

  
ــــىن ـــور املعـــ ـــ ـــــاء نـ ـــى األمســ ـــ ـــرش جملـ ـــ ــــىنعـ ـــور املعـــ ـــ ـــــاء نـ ـــى األمســ ـــ ـــرش جملـ ـــ  عـ

  
ه يف هـــذا اليـــوم الكبـــري، ُمـــن يـــوم ألـــست مل نـــنس اجلمـــال والكمـــ ال الـــذي شـــهد

 البيعــة والعهــد أمجعــني، أن نكــون يف الــدنيا لــه تبــارك وتعــاىلوالــذي أخــذ علينــا فيــه املــريب 
  .موحدين وذاكرين وشاكرين وحامدين وراضني وال ننس هذا العهد طرفة عني وال أقل

ظهور نور الن   احتفال المأل األع 

حتفــال املالئكــة مبــيالد نــور ســيد األولــني واآلخــرين، فهــذا احتفــال اآلدميــني، أمــا ا
 بنـوره يف آدم  فقد جتلـى هللا - لنعرف الفارق بني الفريقني -فقد كان بعد ظهور آدم 

ــا أفــضل الــصالة وأمت الــسالم، وأمــر املالئكــة أمجعــني أن يــسجدوا للنــور  ــه وعلــى نبين علي
  : الــذي ظهــر يف آدم يف هــذا الوقــت واحلــني                                      

                                                              
  ) ) ـــــر ـــــراحلجـ ــــتثناء))احلجـ ــــاك اســ ــ ـــيس هن ـــ   :  ل                           ))جــــــرجــــــراحلاحل٣٠٣٠(( ،

والـسجود معنـاه هنــا التعظـيم، ولــيس كـسجود الــصالة، ولكـن تعظــيم ألمـر هللا، واخلــضوع 
  .واالستسالم لكالم هللا 

                                                           
رة  صحيح مسلم وأ د٤٦   اود عن أ ه
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كلهم سجدوا إال إبلـيس، ملـاذا؟ املالئكـة رأوا نـور سـيد األولـني واآلخـرين يف ظهـر 
ُِّآدم ويف جبينـه فـسجدوا، وإبلـيس عمي عليـه ولـبس عليـه  ِّـ لبــيس ُ فـسمي إبلـيس مـن الت-ُ

  : ُ مل يــر إال هيكــل صــنع مــن طــني، فقــال-                     ))مل يــر ))اإلســراءاإلســراء٦١٦١ 
ُغري الطني، ولذلك أىب السجود فطـرد مـن رمحـة رب العـاملني إىل يـوم الـدين، يقـول اإلمـام 

  : وأرضاهأبو العزائم 
ــــا ـــ ـــ ــ ـــان يقين ــــ ـــ ــــسجود كــ ـــ ــــ ــــو أن الـ ـــ ـــ ــــاًولــ ـــ ـــ ــ ـــان يقين ــــ ـــ ــــسجود كــ ـــ ــــ ــــو أن الـ ـــ ـــ  ًولــ

 
ه ــــن علي ـــ ـــ ــــ ــبطن م ــــ ـــ ـــ ــه مل يهــ ـــ ـــ ــــ ـــألبيــ ـــ ـــ ــــ هّــ ــــن علي ـــ ـــ ــــ ــبطن م ــــ ـــ ـــ ــه مل يهــ ـــ ـــ ــــ ـــألبيــ ـــ ـــ ــــ  ّــ

 أن الــسجود كــان آلدم هــل كــان قــد نــزل مــن اجلنــة؟ ال، ولكــن كــان الــسجود ولــو 
  . الذي ظهر يف آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالملنور رسول هللا 

فكان هذا احتفال املالئكة الكرام مبيالد النور اإلهلي؛ نـور احلبيـب املـصطفى عليـه 
  : على وفا أفضل الصالة وأمت السالم، يقول يف ذلك سيدي

ــــوره ــــة نــــ ــــشيطان طلعــــ ـــ ــــصر ال ــــو أبــــ ـــ ــــورهل ــــة نــــ ــــشيطان طلعــــ ـــ ــــصر ال ــــو أبــــ ـــ  ل
 

ــــجد ــــن ســـ ــــان أول مـــ ـــه آدم كـــ ــــجديف وجــــ ــــن ســـ ــــان أول مـــ ـــه آدم كـــ  يف وجــــ
ــــه  ـــ ـــ ـــ ــــض مجالـ ـــ ـــ ـــ ــروذ بعـ ـــ ــــ ـــ ــــهُأو رأى النمــ ـــ ـــ ـــ ــــض مجالـ ـــ ـــ ـــ ــروذ بعـ ـــ ــــ ـــ  ُأو رأى النمــ

 
ـــد َعبــــد اجلليــــل مــــع اخلليــــل ومــــا جحـ ـــدََ َعبــــد اجلليــــل مــــع اخلليــــل ومــــا جحـ ََ 

ــرى  ــــ ــــال يــــ ـــ ـــل فـــ ـــ ــور هللا جــــ ـــ ـــ ــن نــ ـــ ـــ ُلكــ ــرىَّ ــــ ــــال يــــ ـــ ـــل فـــ ـــ ــور هللا جــــ ـــ ـــ ــن نــ ـــ ـــ ُلكــ َّ 
 

ـــصمد ـــ ـــ ــــن هللا الـــ ـــ ـــ ـــصيص مــ ـــ ـــ ـــصمدٍإال بتخـــ ـــ ـــ ــــن هللا الـــ ـــ ـــ ـــصيص مــ ـــ ـــ  ٍإال بتخـــ
شـراق   أنـوار ًاحتفت اجلنان بظهور أنوار حضرته، واحتفل أهل املأل األعلى مجيعا 

  .ٌسدرته، وكل حيتفل على طريقته
غ  ً كـان رجـال أميـا، لكنـه كـان ال يغيـب عنـه رسـول هللا سيدي عبـد العزيـز الـد ًُ

ً، وكــان إذا ســئل ســؤاال مــن ســائل يقــول لــه!طرفــة عــني انتظــر حــىت أســأل رســول هللا، مث : ُ
كـــذا، أجـــابين رســـول هللا عـــن ســـؤالك بكـــذا و: ينظـــر إىل األرض حلظـــات ويقـــول للـــسائل

ــا : ُفــسئل  هــل تتــسع اجلنــة؟ وكيــف تتــسع؟ الــسماء واألرض أثبــت هللا يف كتــاب هللا أ
ــــدوام ــــى الــــ ـــ ــــسع عل ــــدد وتتــــ   : تتمـــ                                 ))ت٦١٦١ تالــــــــذار  ))الــــــــذار

اية، فالسماء واألرض ليستا حمددين   .فاالتساع مستمر على الدوام وليس له 
، وهــذا مــا يــسمونه العلــم ب الــسائل بعــد عــرض الــسؤال علــى رســول هللا فأجــا

الكشفي، يعين علم عن مكاشفة، وهو ليس يف الكتب، وال يف الـسطور وإمنـا يف الـصدور 
ـــور ــ لن ـــا  ـــيت فيهــ ــ ــوب ال ــــتألت القلـــ ــــيت امـ   : الـ                  ))ـــــوت٤٩٤٩ ـــــوتالعنكب ــــن؟))العنكب    أيـ

                          ))جلنــة إذا أراد :  فقـال))العنكبـوتالعنكبـوت٤٩٤٩ إن املالئكـة احلـافني 
ـــى رســـول هللا  ـــصلوا عل عها أمـــرهم أن ي ُهللا أن يوس ـــُ ِّ ـــدما ـــة عن ـــشتاق اجلن  ويتحركـــوا، فت
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  .تسمع اسم رسول هللا فتجري وراءهم فتتسع اجلنة بربكة اسم رسول هللا 
ـا، ولـن يتمتـع أحـد ٌواجلنة لن تفتح أبوا  مـن األولـني واآلخـرين بـدخوهلا إال بعـد أن ُ

ملفتاح الذي قرر هللا أنه مفتاحها، فأين مفتاح اجلنة؟ قال  َّتفتح  ُ:  

َاب ِآ{  ِالجنة َ
َّ َيوم َ ْ امة، َ ِالق ِ

َ ُفأستفتح َ
ِ
ْ َ ْ َ

 {٤٧  

فهو املفتاح، وعندما يواجـه بذاتـه النورانيـة اإلهليـة أبـواب اجلنـان تقـول لـه كمـا قـال 
  :ت ريب وتسليماته عليهصلوا

َك{  ُأمرت، ِ ْ ِ 
َ

ُأفتح  َ ْ
ٍألحد 

َ َ
لك  ِ َق ْ َ

{٤٨  

ٌأ معــي التعليمــات أنــه ال يــدخل اجلنــة أحــد إال بعــدك، وكــذلك ال يــدخل أحــد إال 
  :، وقال بعد أمته 

ُنحن { ْ َ
اآلخرون، 

َ ُ األولون ِ
َ َّ َيوم َ ْ امة، نحن َ ُالق ْ َ

ِ ِ
َ ُأول َ الناس َّ

َّ
دخو 

ً ُ جنة ال ُ
َّ َ{٤٩  

ـــا هللا  ـــك ســـائر األمـــم، فأكرمن يت بعـــد ذل ـــه، مث  ــد إال بعـــد أمت ـــة أحـ ـــدخل اجلن ُال ي ُ ٌ
ً أننــا أول األمــم دخــوال جلنــة هللا خلــف حبيبنــا كرامــه الواســع بربكــة ســيد رســول هللا  ُ

  :  الــذي يقــول لنــا فيــه هللاومــصطفا ســيد رســول هللا                      
           ))الصراط يعين الطريق، ومـستقيم يعـين لـيس فيـه عـوج، وكـان املظنـون ))األنعاماألنعام١٥٣١٥٣ 

ًفكر وعقليا أن تقول اآلية : وأن هذا صراطي مستقيما فامشوا عليه، ولكن قـال لنـا هللا: ً
ُفاتبعوه( ُ َِّ    واخللق، ألنه الصراط املستقيم بني احلقومن الذي نتبعه؟ سيد رسول هللا ) َ

وان اق النور المحمدي  األ   إ

ُواحلقيقة ال أستطيع أن أبيح أكثر مـن ذلـك يف احتفـاء املـأل األعلـى بظهـور املـيالد 
ًاحملمــدي، والنــور البهــي، وطلعــة حبيــب هللا ومــصطفاه، ألن هــذه أمــور يقــف العقــل عــاجزا  ٌ

  .عندها، بل واألرواح ال تستطيع إدراكها
ُ أن يــشرق هــذا النــور يف هــذا الكــون، تنقــل هــذا النــور يف اىلتبــارك وتعــملــا أراد هللا 

أصــالب الطــاهرين، وبطــون الطيبــات، مــن آدم إىل عبــد هللا وآمنــة، مل ينتقــل إىل أحــد مــن 
                                                           

س ٤٧    صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ
س ٤٨    صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ
رة ٤٩    صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ ه
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   ...املشركني، أو من املخالفني يف االعتقاد لعقيدة التوحيد يف رب العاملني
ـــول هللا  ـــ ـــذلك يقـــ ــــ ــــهولــ ـــ ــ   :  ل                  ))ـــــــــشعراء٢١٩٢١٩ ـــــــــشعراءال ـــال ))ال ـــ      قـــ

  :ًمشريا إىل هذه اآلية

ط{  ِفأه
َ َ ْ َ

ْاألرض ِإ  ُا  ِصلب ِ َ
َآدم، ُ ِوجعل َ

َ َ ِصلب ِ َ
ح ُ ن

ُ
 ِ 

ته، ِسفي ِ ِ
َ َوقذف َ ْ َ النار ِ ِ َ

َّ
ِصلب ِ 

م ُ َإبراه ِ َ ْ
ِ ، َّثم

ُ
ْيزل ْلم  َ ِينقل َ

ُ ْ َ ِ 

ِاألصالب
ْ َ

ِمةال  ِاألرحام ِإ َ
َ ْ ِالطاهرة، َ

َ ِ
َّح َّ ِأخرج َ

َ َ ْ
ْمن 
َب ِ ْ َّأبوي، َ َ ْولم َ َ 

ا َلتق ِ
َ سفاح َع َ

َ
ُّقط  ِ

َ
{٥٠  

ُمل ينتقل إال يف األصالب الطاهرة، والبطون النقيـة مـن لـدن آدم إىل أن ولدتـه أمـه،  ُ
ُثبـــت أمـــام النـــصوص كلهـــم طـــاهرين مطهـــرين، ويـــصطنع بعـــض املـــشككني اشـــكالية ال ت

إن أ إبراهيم كان غري مؤمن، وهـذا يتنـاىف مـع القـرآن، : القرآنية الواضحة اجللية، يقولون
ه عمـه،  ن أن إبراهيم ترىب يتيما، والذي ر َّفإن املذكور يف القرآن وتوافقه سنة النيب العد ً َّ َُّ

  : ولــذا قــال هللا تعــاىل لــه يف القــرآن                       ))لــو كــان هــذا ))األنعــاماألنعــام٧٤٧٤ 
ــه وقالــــت ََبيــــه آزرَأل: (أبــــوه ملــــا ذكــــرت اآليــــة امســ َ ِ ِ ( ، ــرف حــــىت يف عــــصر ُوكــــان هــــذا العــ

دن العــرب مجيعــا: فاإلنــسان ينــادي عمــه ويقــول ً أبــت، وكــان علــى هــذا دي َ ْــ ِ :         
                ))األنعاماألنعام٧٤٧٤((.  

ُا كان عمـه، لكـن أبـوه تـويف وهـو صـغري، وريب إبـراهيم عليـه وعلـى نبينـا أفـضل فهذ ُ
ًالصالة والسالم شبيها به يتيما، ولذلك كان  ًيقول :  

ان{  و
َ م َ ُإبراه ِ َ ْ

ِ  ه َأش َ ْ
الناس 

َّ
خلقا ِ 

َ
وخلقا  

ُ َ{٥١  

ًواجتهــد أحــد املــؤرخني مــن بــالد العــرب وكــان عاملــا جهبــذا وامســه الكلــيب ُ : ، فقــالً
ٌ مخسمائة أم كلهن مطهرات مربءات من العيبُمجعت للنيب  ُّ.  

ُ اصــطفاه وانتقــاه، وتتنــاىف أي أمــور ختــالف االصــطفاء مــع حــضرة ســيد ألن هللا 
صــلوات ريب ، فظــل األمــر علــى ذلــك حــىت ميعــاد مــيالده الــشريف الرســل واألنبيــاء 

  .وتسليماته عليه
                                                           

اس ر هللا عنهما٥٠ ة البن حجر عن ابن ع عة لآلجري والمطالب العال    ال
شة ر هللا عنها٥١ م والبيه عن عا    دالئل النبوة أل نع
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ث الموضوعة ه عن األحاد   تن

خواين العلماء األجـالء الـذين يوضـحون للنـاس ويبينـون ُوإين أ ُهيب يف هذا املقام 
ًهلــم أمــور ديــنهم، ألن هنــاك كتبــا ال تعــد قــدميا وحــديثا، وكلهــا عــن مــيالد رســول هللا  ً ًُ ،

حلضرة احملمدية ألحاديث املوضوعة اليت ال تليق    .لكنها مشحونة 
يت للــسام ُوكثــري مــن املتحــدثني يريــد أن  يت حبــديث ٌ عني جبديــد، واجلديــد عنــده أن 

ًمل يسمعوه، وال مانع مـن ذلـك بـشرط أن يكـون احلـديث صـحيحا يف الـسند واملـنت، لكـن 
  .ِّنزه احلضرة احملمدية أن تذكرها حبديث موضوع

م ذكـــروا عـــن حـــضرته مـــا تعجـــز عنـــه  اظ األجـــالء كفايـــة، فـــإ َُّـــوفيمـــا ذكـــر لنـــا احلف
تحملــه النقــول، فلمــاذا نلجــأ إىل مثــل هــذه األمــور الــيت ال العقــول، ومــا ال تــستطيع أن ت

ــل، وال يستــــسيغها أي إنــــسان وخاصــــة يف هــــذا الــــزمن الــــذي حنــــن فيــــه؛   ....يقبلهــــا العقــ
  . زمن العلم واحلضارة

ت املدسوسـة  ملـرة عـن كـل اإلسـرائيليات، وعـن كـل الـروا فنبتعد قدر االستطاعة 
، سـواء يف حـديثنا فيمـا بيننـا، أو يف رسـول هللا واملبثوثة اليت تتحدث عن ميالد سـيد 

ُحـــديثنا مـــع اآلخـــرين، أو موعظـــة نلقيهـــا علـــى الـــسامعني، فنلتـــزم مبـــا ورد مـــن األحاديـــث 
رك هللا فيكم أمجعني   .الصحيحة 

  مولد الن النورا  قلوب الرجال

  :هناك ميالد خاص للمؤمنني واملؤمنات، واحملسنني واحملسنات
م، وهـذا هـو املهـم الـذي حيـرص عليـه كـل إنـسان ر النيب وهو ظهور نو  يف قلو

  .ُله سابقة حسىن من هللا
  : َُّ من كرمه وإكرامه هلذه األمة أودع بذاته نور اإلميان يف قلوبنافإن هللا 

                                                         
                ))النور الذي يف قلوبنا هو نور اإلميان، وهـو فـضل مـن حـضرة ))الشورىالشورى٥٢٥٢ 

  : ويف هيئة إمتامه قبل القبل، وقال فيه الرمحن 



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
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إن {
َّ
َخلق  َا ِ َ

ُخلقه  َ َ
ٍظلمة، ِ  فأل َ

َ َ
ْعليهم  ْ

ِ
ْمن َ

ِنوره، ِ
ُ

ْفمن  َ َ
ه  ُأصا َ ْمن َ

ِ 

َذلك
ِ
َ

الن 
ُّ

اهتدى، ور
َ َ ْومن ْ َ ُأخطأه َ َ ْ

َّضل   َ{٥٢  

َّإن هللا خلق اخللق يف ظلمة، مث رش عليهم من نوره، أي من نـور حبيبـه ومـصطفاه،   ُ
َّفمن أصابه ذلك النور وفق واهتدى، ومن مل يصبه ذلك النور ضل وغوى ُ ُ.  

 وحنن أهل النور، هذا النور يبني قدره بعض البيان سـيدي أبـو احلـسن الـشاذيل 
ملـؤمن : (فيقول لكـم  ُلو كشف عن نـور املـؤمن العاصـي ملـأل بـني الـسماء واألرض، فمـا 

  : مـــا هـــذا النـــور؟ نـــور اإلميـــان ... !)املطيـــع؟                                 
ن قلوبنــا بزينــة اإلميــان))احلجــراتاحلجــرات٧٧(( ـ هــو الــذي حبــب إلينــا اإلميــان، وهــو الــذي زي ، ومــا زينــة ـَّ

ـــب هللا ومـــصطفاه،  ، واملتابعـــة حلبي ، والتفـــويض  ـــة والتـــسليم  ـــة والرعاي اإلميـــان؟ اهلداي
ا هللا، وكلها من فضل هللا    .وحب هللا ورسوله، وكل األخالق الطيبة اليت جاء 

ــه هللا  ـــ ـــول فيـ ـــور يقـــ ــــذا النـــ  :  هــ                                     
  : فيقولالعيان سيد رسول هللا  هذا البيان إمام أهل البيان و ويبني حقيقة))املطففنياملطففني١٤١٤((

إن {
َّ
َالمؤمن ِ

ِ
ْ إذا ُ

َ
َأذنب ِ َ ْ

ْانت  َ
تة  ن

ٌ َ ُ
ُسوداء  َ ْ ه، ِ َ ِقل ِ

َ
فإن 

ْ
ِ
َ

َتاب  َ
ع  َون َ َ َواستغفر، َ َ ْ َ ْ َ 

َصقل ِ
ه، ُ ُقل ُ َ

فإن 
ْ

ِ
َ

َزاد 
َ

ْزادت،  َ َ
َفذلك 

ِ
َ َ

الران 
ُ ره ِالذي َّ ُذ َ َ

ه ِ ُا  ِكتا ِِ
َ

) :
َّ

ْل  ران َ
َ َ 

ــهم َع ْقل
ِ ِ

ُ
انوا َما 

ُ
سبون 

َ ُ ِ
َ( {٥٣ 

ــة مــن هللا، وعلــى  ــد هــو عطي ــستارة، فــالنور املوجــود عن والــران يعــين الغطــاء أو ال
َاملعطــى لــه حفــظ العطيــة، ولــيس علــى العــاطي  ُلقليــل ُ، فيجــب عليــك أن حتــافظ علــى ا

، هـذا النـور من النور الذي معك، وتزيده وتنميه وتغذيه وتربيه وتقويه من نور احلبيـب 
  :قد يصدأ، كما قال 

إن {
َّ
ِهذه ِ ِ

َالقلوب َ ُ
تصدأ، 

َ ْ َ
صدأ َما 

َ ْ د  َ الحد
ُ

ِ
َ{٥٤ 

   ... القلــــب الــــذي يــــصدأ يكــــون يف الــــدنيا كــــاألعمى، لكــــن قلــــب املــــؤمن املنــــري 
  :يقول فيه النيب 

                                                           
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما جامع ا٥٢ مذي ومسند أحمد عن ع   ل
رة ٥٣ مذي عن أ ه    س ابن ماجة وال
مان للبيه عن ابن عمر ر هللا عنهما٥٤    شعب اإل
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اتقوا {
ُ َّ

فراسة 
َ َ َ ِالمؤمن ِ

ْ ُفإنه ُ َّ
ِ
َ

ُينظر  ْ بنور َ
ُ
  ٥٥}ِا  ِ

كيف يكون معـك نـور هللا ومتـشي متخـبط يف احليـاة ال تعـرف الـصواب مـن اخلطـأ، 
  !! ؟َّهــل جيـــب أن تتخـــبط يف حياتــك وأنـــت معـــك نـــور هللا !! وال احلــسن مـــن الـــسيئ؟

                                                        ))األنعـــــــــــــــــــــــــــــــــاماألنعـــــــــــــــــــــــــــــــــام١٢٢١٢٢(( ..  
ذا النور   .ميشي بني الناس 

ُّفهذا النور لو مل يكن له فائـدة إال أنـه يرشـدك إىل أقـوم الطـرق وأصـح األحـوال يف  ُ ُ
َّالدنيا لكفاك، بدال من أن تتخبط يف الدنيا ً.  

ـــيت أودعهـــا فيــــه رب لـــذلك كلنـــا يف حاجـــة إىل جـــالء القلـــب، وإ ظهـــار األنـــوار ال
، حـــىت منــشي بنـــور اهلدايــة أو بنـــور العنايــة، أو بنـــور الكــشف والواليـــة، وكـــل العــاملني 

واحــد علــى قــدره، فــاألنوار كثــرية، واملهــم أن أمــشي علــى قــدر مــن هــذا النــور، وال أمــشي 
  .َّيف الدنيا أختبط

ُنظرة قـرب مـن حـضرته،  هذا النور يلمع ويزهو ويضحى إذا نظر إليك احلبيب 
    : ولذلك قال لنا هللا              وماذا نقول  رب؟               ))البقرةالبقرة١٠٤١٠٤(( 

انظــر  ســيدي  رســول هللا، حنــن حنتــاج لنظــرة تغــري األحــوال، وتبــدل األطــوار، وجتعــل 
ــن ظلمــــات الــــنفس واهلـــوى، إىل نــــور اإلميــــان و ــب هللا اإلنـــسان خيــــرج مــ ــى ونــــور حبيــ ُالتقــ

  .ومصطفاه 
  :ً، وأضرب مثاالحنن يف حاجة أن نربط قلوبنا بنور حبيب هللا ومصطفاه 

، وهـذا  ِّهذا النـور الـذي ننـري بـه البيـوت، مـن أيـن جائنـا؟ مـن املحـول الـذي جبـوار ُ
بكة الرئيــسية احملــول جــاء بــه مــن الــشبكة الرئيــسية، فلــو أن هــذا احملــول انقطــع عــن الــش

ــور؟ ال ــا ن تين ــوار اإلهليــة هــي احلــضرة !! و املثــل األعلــى! فهــل  فالــشبكة الرئيــسية لألن
ًاحملمدية، وهي اليت متد كل املـؤمنني مـن األولـني واآلخـرين واملعاصـرين شـرقا وغـر يف كـل  ً

  .وقت وحني، لذلك حنتاج أن نكون على صلة بشبكة األنوار احملمدية
لــصالة عليــه، وتواصــ القتــداء فتواصــله  ستحــضار هيئتــه النورانيــة، وتواصــله  له 

ُبـه يف كــل حركاتــك وسـكناتك الدنيويــة، فيكــون مالمـح ظــاهرة أمامــك، فـال متــشي خطــوة 
                                                           

د الخدري ٥٥ ا عن أ سع مذي والط    جامع ال
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إال وترى كيف كان يضع رسول هللا القدم يف هذه اخلطوة، لتضع قدمك على قدم رسـول 
ُ الـــذين يريـــدون أن وهـــذه هـــي الطريقـــة الـــيت ميـــشي فيهـــا العـــارفني والـــسالكني ... هللا 

  .يكونوا من العارفني
ألنــوار احملمديــة، ويــسرج هللا مــا  ُفتنفــتح آفــاق الغيــوب يف القلــب، ويتجمل الــسر  َّــ

لــسراج األعظــم الــذي يقــول فيــه يف القــرآن   : فيــه مــن مــصابيح مــضية              
ُ هذا السراج ملن يضيئ؟ الشمس تضيئ األكوان، ومشـ))األحزاباألحزاب٤٦٤٦(( ُس احلبيـب تـضيئ قلـوب ُ

ُأهــل القــرب والعيــان، إذا أشــرقت مشــس احلبيـــب فشمــسه ال تغيــب، يقــول ســيدي عبـــد 
  :القادر اجليالين 

ـــسنا ــــ ــني ومشـــ ــــ ـــوس األولــــ ـــ ـــ ـــت مشـ ـــ ـــسناأفلــــ ــــ ــني ومشـــ ــــ ـــوس األولــــ ـــ ـــ ـــت مشـ ـــ  أفلــــ
  

ـــرب ـــ ــى ال تغ ـــ ــك العلـ ـــ ــى فلـ ــــدا علــــ ــ ُأب ـــربً ـــ ــى ال تغ ـــ ــك العلـ ـــ ــى فلـ ــــدا علــــ ــ ُأب ً 
  :ويقول إمامنا اإلمام أبو العزائم   
ــــني ــل اليقـــ ــن أهـــــ ـــ ــور عــ ـــ ـــب النــ ــــنيال يغيــــ ــل اليقـــ ــن أهـــــ ـــ ــور عــ ـــ ـــب النــ  ال يغيــــ

  
ــق  ــ ـــ ــــور يف األف ـــ ـــف ذا والن ـــ ــق ُكيـ ــ ـــ ــــور يف األف ـــ ـــف ذا والن ـــ ــــنيُكيـ ــــنياملبــــ  املبــــ

ــــصطفى   ـــ ــب املـــ ـــ ــــ ــــه احلبيـ ـــ ــــسنا طـــ ـــ ــــصطفىمشـــ ـــ ــب املـــ ـــ ــــ ــــه احلبيـ ـــ ــــسنا طـــ ـــ  مشـــ
  

ــــني ـــ ــق اليقـــ ـــ ـــ ـــب احلــ ـــ ـــب  طالــــ ـــ ــــنيمل تغــــ ـــ ــق اليقـــ ـــ ـــ ـــب احلــ ـــ ـــب  طالــــ ـــ  مل تغــــ
ــــه   ـــ ــــذاك حلجبـ ــــ ــت ف ـــ ـــ ـــل غاب ـــ ــن يقــ ـــ ـــ ــــهُم ـــ ــــذاك حلجبـ ــــ ــت ف ـــ ـــ ـــل غاب ـــ ــن يقــ ـــ ـــ  ُم

  
ــــاملني ــــ ــ ــور رب الع ـــ ـــ ــ ـــى ن ـــ ـــ ـــف خيفـ ــــ ـــ ــــاملنيكي ــــ ــ ــور رب الع ـــ ـــ ــ ـــى ن ـــ ـــ ـــف خيفـ ــــ ـــ  كي

ــــا   ـــ ـــ ــــبح نورهـ ـــ ــــشمس أصــــ ـــ ـــ ــــا الـ ـــ ــــاَّنورتنــــ ـــ ـــ ــــبح نورهـ ـــ ــــشمس أصــــ ـــ ـــ ــــا الـ ـــ  َّنورتنــــ
  

ــــني ـــ ـــ ـــرد يف أمــ ــــ ـــ ــل فــ ـــ ـــ ـــ ــــشرقا يف كـ ــــ ـــ ٍمـ ــــنيً ـــ ـــ ـــرد يف أمــ ــــ ـــ ــل فــ ـــ ـــ ـــ ــــشرقا يف كـ ــــ ـــ ٍمـ ً 
َّ، وبعد ذلك ميارس معنا املهـام العليـة الـيت كلفـه فنحن يف حاجة لنور رسول هللا   

ت القرآنية، واليت قال له فيها يف آخر سورة الصافاتهللا    : ا يف اآل             
        ))ـــصافات١٧٥١٧٥ ـــصافاتال ـــدنيا ))ال ـــشاهدوا الغيـــوب، وميـــشون يف ال ـــون القلـــوب لي ِّ فـــتح هلـــم عي

ـم  ٌمنورين، فـال يـستطيع أحـد مـن األولـني أو اآلخـرين أن خيـدعهم أو يـضحك علـيهم، أل
  .ور هللا ونور حبيبه ومصطفاهميشون بن

ِلـــست بغـــر وال الغـــر   ((((:  وهـــو مـــن أهـــل هـــذا املقـــام يقـــولكـــان ســـيد عمـــر  ِّ ِلـــست بغـــر وال الغـــر ُ ِّ ُ
َّ والغر يعين املخادع، أ لست خمادعا، واملخادع ال يستطيع أن يـضحك علـي، ))))  خيدعينخيدعين ً ُ ِ

ين الذي يستضيئ به   .َّملاذا؟ ألن معي الكشاف النوراين الر
ــاس يف ــور .... هــذا الزمــان؟مــا الــذي أتعــب الن ــزان، فرتكــوا الن ــم تركــوا هــذا املي  أ

ـــعيهم، ــــضل ســـ ـــة، فــ ـــواء الدنيويـــ ــوظ واألهـــ ــوس واحلظــــ لنفــــ ــــشوا  ـــوب ومــ ــــذي يف القلـــ   َّالــ
ـــا  ــل كمـــــا قــــال ربنــ ــــشتكي، واحلــ ـــشكوا وي ـــل يــ م، وأصـــــبحوا والكـ ــــسري ـــت م   :وختبطـ

                            يعين ميزا :ً  
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                                                      ))األنفالاألنفال٢٩٢٩((.  
َ أن ينـور قلوبنـا بنــور احلبيـب، وأن يكـشف عنـا كــل غـني وريـن وبــني، نـسأل هللا  َُ َ

ألنــوار اإلهليــة، وال تغيــب عــنهم احلــضرة املــصطفوية طر فــة وأن جيعلنــا مــن الــذين ينظــرون 
ــا  ــا، وأن يــصحح أحوالنــا، وأن يوجهن ي نفوســنا، وأن يــصفي قلوبن ُعــني وال أقــل، وأن يزك ُِ ِّ ــ ّ

يــدينا علــى الــدوام إىل كــل أمــر حيبــه،  خــذ  ُدائمــا إىل مــا حيبــه ويرضــاه، وأن  ُ ويكــون فيــه ً
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبهمتابعة حلبيبه ومصطفاه،    َّوصلى هللا وسلم و

م االحتفا فح المولد النبوي ال   ٥٦ل 

الد رسول هللا : سؤال م م االحتفال    ٥٧؟ وما األدلة ع ذلك؟ما ح

ــي،  م املــــسلمني املعاصــــرين يف اشــــكالية بــــدون داعــ ــوا أوقــــع بعــــض املــــسلمني إخــ
حلــزن عنــد أي مــصيبة فيهــا، : وأقــول يت لــه، و لفــرح عنــد أي نعمــة  ُإن اإلنــسان مــأمور  ٌ

  !!.؟ هللا لنا أعظم وال أكرم وال أفضل من نعمة رسول هللا وهل هناك نعمة أعطاها

  نعمة هللا

  : ، فيقــول لنــا كلنــاَّومــن الــذي مساهــا نعمــة؟ هللا                        
َّ يعين ذاكروا وتذاكروا وتدارسوا وتفكروا يف نعمة هللا عليكم، أي نعمـة؟ بينهـا ))آل عمـرانآل عمـران١٠٣١٠٣((

ٌعمة هنا ليست الطعام والشراب، ولكن النعمة هنـا هـي سـبب للهدايـة، وسـبب احلق، فالن ٌ
ٌللواليــة، وســبب لإلميــان، وســبب للقــرآن، وســبب لرضــا الــرمحن ٌ ٌ :                    

             َّــ مــن الــذي ألف بــني القلــوب؟ ،                                

ــــرحية ــــة وصــ ــــحة وجليــ ــة واضــ   : فالنعمــــ                                         
ـــا نعمـــة واحـــدة لكـــن هللا يقـــول لنـــا فيهـــا، ))آل عمـــرانآل عمـــران١٠٣١٠٣((   : هـــذه النعمـــة مـــع أ         

                  ))خــذها علــى أن الــنعم هنــا كثــري مــن املنــسوبني لل ))إبــراهيمإبــراهيم٣٤٣٤ علــم 
وإن تعـدوا : هي النعم الظاهرة كالسماوات واألرض واجلبـال والبحـار، ولكـن هـل قـال هللا

ِنعمة هللا: (َِنعم هللا؟ ال، ولكن اآلية تقول َ َ نعمة واحـدة، وإن تعـدوا نعمـة هللا مبـا فيهـا مـن ) ِْ
ا هللا، ومنازل أعطاها له هللا، ودرجات كر َّخصائص خصه  مه فيها هللا، وخزائن عطـاءات َّ

ــلمها لــــه هللا وقــــال لــــه كمــــا قــــال يف كتــــاب هللا   : َّســ             ))كلــــه معــــك ))صص٣٩٣٩:  
                                                           

ي – المقطم – القاهرة ٥٦ ن الخ يع األول ١٤ مسجد مجمع الفائ   م٢٢/١١/٢٠١٨ هـ١٤٤٠ من ر
الرحمة المهداة( راجع كتابنا  ٥٧ ح  ادة والتوسع) دالئل الف  .لإلس
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                           ))ولذلك قال ))صص٣٩٣٩ :  

ُوا { ِالمع َ ْ وأنا ُ
َ ُالقاسم َ ِ

َ
 {٥٨  

، فمـــن أراد فــتح الكنـــوز فـــأ معــي فـــك هـــذه أ معــي مفتـــاح كنـــوز الكــرمي املفتـــاح
 ٌالرمــوز، وأ الوحيــد الــذي أســتطيع فــك هــذه الكنــوز، ألن هــذا  أمــر خــصه بــه مــواله 

لولـد  ... ألنه حبيب هللا ومصطفاه  ي نعمـة، فالـذي يرزقـه هللا  فـا أمـر أن نفـرح 
ــه عــالوة تــشجيعية خاصــ تي ــد، ومــن  ن جــاءه ول ة عــن غــريه جيمــع ًيــصنع وليمــة، فرحــا 

ا تيه أي نعمة يفرح  ذه العالوة، ومن  َّزمالءه ويصنع هلم طعاما أو شرا ألنه خص  ُ ً ً.  
ًأعظـم نعمـة يف الوجـود علـوا وسـفال !! وهل هناك نعمة أعظم مـن نعمـة رسـول هللا؟ ُ ً ُ

ًقدميا وحديثا نعمة سيد رسول هللا  ً ،ذه النعمة ـذا ومل يكتف هللا ، فيجب أن نفرح 
مــر صــريح   : األمــر، ولكنــه قــال                                          

             ))َّوهــذه قــراءة بتــاء اخلطــاب، ألن فيهــا لــذة، مــن الــذي فــسر هــذه  ))يــونسيــونس٥٨٥٨ َّ
  :ه وقالاآلية؟ الرجل الذي أعطاه سيد رسول هللا هذا التخصص، ودعا ل

َّاللهم { ُفقهه ُ ْ ِّ َ
الدين، ِ 

ِّ
ُوعلمه  ْ َ ل َ َالتأو َّ

 {٥٩ 

فــضل هللا : وهــو ســيد عبــد هللا بــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا، فقــال عــن هــذه اآليــة
  : هــو القــرآن الكــرمي، ورمحــة هللا هــي ســيد رســول هللا، ألن هللا قــال فيــه           

                  ))ـــاء١٠٧١٠٧ ـــاءاألنبي ـــاب هللا، وبرســـول هللا، ألن كتـــاب هللا ))األنبي ــرح بكت ـــا نفـ  فهن
  َنــزل علــى مــن؟                               ))ــشعراء ــشعراءال  نــزل علــى قلــب رســول ))ال

َّهللا، ومسعناه منه، وهو الذي وضحه لنا وفسره وبينه لنا َّ َّ.  

الد الن  م   االحتفال 

، وملـاذا نبعـد فقـد كـان سـيد رسـول هللا ألمر هنا صريح أن نفرح برسـول هللا فا
ُِحيتفل بيوم ميالده وكان يصوم كل يوم اثنني، وسئل   :فقال  ذلك، عن َ

َذاك{  َ
ٌيوم  ْ ُولدت َ ْ

ِ
ه، ُ ِف وم ِ ٌو ْ َ ْعثت أو َ ُ ْ

ِ
َأنزل ُ ْ

َّع  ه  َ ِف ِ{٦٠  

                                                           
ان ٥٨ ة بن أ سف خاري ومسلم عن معاو    ال
اس ر هللا عنهما٥٩ ان عن ابن ع    مسند أحمد وابن ح
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ن  ــادلني حنتفــل ًفيــصوم شــكرا  علــى نعمــة اإلجيــاد،  هللا أوجــده، فيقــول بعــض ا
مبـــيالده فنـــصوم كمـــا كـــان يـــصوم، واجلـــدل طبيعـــة يف اإلنـــسان، كمـــا قـــال هللا يف شـــأنه يف 

  : القرآن                        ))فطبيعة اإلنسان أنه حيب اجلـدل ))الكهـفالكهـف٥٤٥٤ ُ
لباطل، لكن املؤمنني كما قال فيه   :م النيبي كيفية ولو 

أنا {
َ

م  ٌزع ِ
َ

ت  ٍب ْ َ
ِالجنة، ْأع ِ ِ

َّ ت َ ٍو ْ َ
ِ
ِوسط ِ َ

َ ِالجنة، َ
َّ ت َ ٍو

ْ َ ض ِ َ َر َ 

ِالجنة
َّ ْلمن َ َ َترك ِ َ َالمراء َ َ َوهو ِ ُ ٌّمحق َ

ِ
 :َّوحذر من اجلدل، ملاذا  رسول هللا؟ قال، ٦١} ُ

َّضل َما { ٌقوم َ ْ َ
عد 

َ ْ هدى َ
ً انوا ُ

ُ
ْعل  إ ِهَ

َّ
أوتوا ِ

ُ
َالجدل  َ َ {٦٢  

  : ما ال نعرفه من العلم نرجع ملن هم فوقنـا يف العلـم!! وملاذا جنادل؟         
             ))يوسفيوسف٧٦٧٦((                                      ))النحلالنحل٤٣٤٣((.  

ًالصوم طاعـة، وهـو كـان يـصوم شـكرا : نصوم كما كان يصوم، ونقول هلم: فيقولون
ــــفاته  ــــم يف مشائلـــــه وصـ ـــل درس علـ ـــت بعمــ ـــإذا قمــ ـــة هللا، فــ ــــة مـــــيالده بطاعــ ـــى نعمـ  علــ
ت مـن كتـاب  ، وإذا كـان درس علـم يف شـرح آ وخصائصه وما شابه ذلك فهذه طاعـة 

، وإذا جهــزت طعامــا وأطعمــت بــه فقــراء مــن املــسلمني يف هــذا اليــو ًهللا، فهــذه طاعــة  ُ ً م، َّ
  :املهم يف النية! أفال يكون هذا شكر  على بعثة رسول هللا؟

َإنما { َّ
ُاألعمال ِ َ ْ َ ْ

ات،  ِالن َّ ِّ
نما ِ َو َّ

ِ
ل َ ِّل َنوى  َما ْامرئ ِ

َ
{٦٣  

ُكــذلك لــو اشــرتيت ألوالدي بعــض احللــوى يف هــذا اليــوم ألفــرحهم وأقــول هلــم أ : ُ
ُّ، وأقــص علــيهم بعــض ســريته  اشــرتيت لكــم احللــوى اليــوم مــن أجــل مــيالد رســول هللا ُ

  .وحياته، فهذه طاعة  
ًإذا اإلنــسان مــا دام مل خيــرج إىل دائــرة املعاصــي والغفلــة، وإمنــا يف دائــرة الطاعــات 

 مل يفـــرض علينـــا طاعـــة ألنـــه  ... ٌوالعبـــادات، فكلهـــا فـــرح مبـــيالد ســـيد الـــسادات 
ــا ونــرتك غريهــا، بــل تــرك األمــر مبــاح، ف كــل واحــد حيتفــي علــى قــدره ومبــا حمــددة حنتفــي 

، وبشكر  على ميالد رسول هللا    .يستطيع، ولكن بطاعة 
                                                                                                                                                    

   صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ قتادة األنصاري ٦٠
ا عن أ إمامة ٦١    مسند الرو
  مذي وابن ماجة عن أ إمامة  جامع ال٦٢
خاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ٦٣    ال
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ُوإذا كان الرجل الذي أذاه أشد اإليـذاء وكـان عمـه، فلمـا بعـث النـيب للنبـوة صـعد 
دى   :ٍعلى جبل قريب من مكة و

ا { ِب َ
ْفهر، َ ا ِ ِب َ

ٍّعدي، َ ِ
طون َ ِل

ُ ُ ش ِ ْق َ َّح ُ اجت َ
َ ُمعوا،ْ َفجعل َ َ َ َ

ُالرجل  ُ إذا َّ
َ
 ْلم ِ

ْستطع
ِ

َ ْ أن َ
ْ

ج،  َخ ُ ْ َأرسل َ َ رسو ْ
ً ُ َلينظر َ ْ َ َهو، َما ِ َفجاء ُ َ َ

ٍلهب ُأبو 
ش، َ ٌوق ْ َ ُ َفقال َ َ َ

 :

م ْأرأيت َ ْ م ْلو َ ت ْأخ ُ ْ َ ْ
أن 

َّ
خ 

ً ْ َ
ِالوادي  َ
د ِ ت

ُ ُ
أن 

ْ
َتغ  ِ
ُ

م  ْعل ْ نتم َ ْأ ُ ْ
مصد 

ِّ َ ؟ُ َّ ِ 

قالوا
َ

ْنعم،:  َ َ
نا َما  ج

َ ْ َّ ك َ َعل إ َْ
َّ
صدقا، ِ

ْ
َقال ِ َ

فإ: 
ِّ
ِ
َ

ٌنذير  ِ
َ

م  َب ْل ْ ْدي َ َ ٍعذاب َ
َ َ 

د، ٍشد ِ
َ

َفقال  َ َ
ٍلهب ُأبو 

ا: َ ت
َ

َسائر َلك  ِ
ِاليوم، َ

ْ ألهذا َ
َ َ

جمعتنا؟ ِ
َ َ ْ َ َ! {٦٤  

ــا يعــين هالكــا، وكــان ميــشى خلفــه، فكلمــا ذهــب رســول ًوتب  هللا إىل أي ســوق مــن ً
ال تصدقوه، فأ عمه وهـذا الكـالم لـيس : األسواق يدعو إىل هللا ميشي عمه خلفه ويقول

ملرصاد ، وكان ميشي خلفه    .عند
ــا مــن بنــات  ــدين واحــد منهمــا زوجــه بنت ــده ول ــر مــن ذلــك، فكــان عن ًبــل فعــل أكث َّ

ُحـــضرة النـــيب، واآلخـــر كـــان خطيبـــا لألخـــرى، فـــأجرب الولـــدين يف ل ُيلـــة واحـــدة أن يطلقـــا ً
  : فنزلـت فيـه سـورة! ٌالبنتني، هل هناك ايذاء أشد من هذا؟                      

                                                            
                                ))هو وامرأته ))املسداملسد.  

أ يف أشـد العـذاب، : أخوه العباس رآه يف املنام بعد موته، فسأله عن حاله؟ فقـال
  .ُولكن كل يوم اثنني خيفف عين العذاب

ُ ولد ليلة االثنني يف وقت السحر، قبل الفجر مباشرة، ولـذلك سـألوا ألن النيب 
غ  ألن : ُ جعــل وقــت الــسحر وقــت إجابــة؟ فقــال هلــمملــاذا: الــشيخ عبــد العزيــز الــد

  .، فال بد أن يكون وقت إجابةُوقت السحر هو الوقت الذي ولد فيه حضرة النيب 
  : وســيد يعقــوب أبــو يوســف عليهمــا الــسالم عنــدما قــال لــه أوالده           

                   ))فقال هلم))يوسـفيوسـف٩٧٩٧  :                         ))يعـين لـن  ))يوسـفيوسـف٩٨٩٨
ــل أنـــه انتظــر حــىت وقـــت الــسحر ألنـــه أضــمن إىل اإلجابـــة،  أســتغفر لكــم اآلن، ولكـــن قي

  :وأقرب إىل اإلجابة، وهو الوقت الذي يتنزل فيه هللا هلالج لج، كما قال 
                                                           

اس ر هللا عنهما٦٤ خاري ومسلم عن ابن ع   ال
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إذا{ 
َ

َم  ثلث َ
ُ ُ

ل  ِالل
ُنصف ْأو ْ ْ

ل، ِ ِالل
َنزل ْ َ ِالسماء ِ إهللا  َ َ ا، َّ َالدن ْ ُّ

َفقال  َ َ
 :

ْهل ْمن َ
ٍسائل ِ ِ

ه؟ َ ُفأعط َ ِ
ْ َ

ْهل  ْمن َ
ِمستغفر ِ

ْ َ ْ َفأغفر ُ ِ
ْ َ

ْهل ُله؟  ْمن َ
ٍتائب ِ ِ

َ
َفأتوب  ُ َ

 

ه؟ ِعل ْ ْهل َ ْمن َ
ه؟ َداع ِ ُفأجي َ

ِ
َ

َّح  َطلع َ ْ ُالفجر َ ْ َ {٦٥  

  : فقال أبو هلب للعباس
ــوم اثنــني ــهُأ خيفــف عــين كــل ي ََألين كــان عنــدي أمــة امسهــا : ملــاذا؟ قــال: ، فقــال ل

ٌثويبـة، فلمـا ولــد ألخـي عبـد هللا ولــدا جـاءتين مــسرعة وقالـت يل ً ُ ُأبـشر ولــد ألخيـك عبــد : ُ
ُهللا غالم، فقلت هلا   .أنت حرة: ُ

ُيعين فرح مبيالد النيب، فالكافر الذي فرح مبـيالد النـيب خيفـف عنـه هللا العـذاب كـل 
  :يوم اثنني
هإذا إذا  ـــاء ذم ـــ ــــافرا جـــ ـــ ـــذا كــ ـــ ـــان هـــ ـــ ـــكــ ـــ ُّـــ هً ـــاء ذم ـــ ــــافرا جـــ ـــ ـــذا كــ ـــ ـــان هـــ ـــ ـــكــ ـــ ُّـــ ً 

  
ــــدا ـــ ـــ ـــــيم خمل ـــ ــــداه يف اجلحــ ـــ ـــ ـــت ي ـــ ـــ ــــداُوتبـ ـــ ـــ ـــــيم خمل ـــ ــــداه يف اجلحــ ـــ ـــ ـــت ي ـــ ـــ  ُوتبـ

ــــا   ـــ ـــني دائمـ ـــ ـــوم اإلثنــ ـــ ـــه يف يــ ـــ ــى أنــ ـــ ـــ ــــًاأت ـــ ـــني دائمـ ـــ ـــوم اإلثنــ ـــ ـــه يف يــ ـــ ــى أنــ ـــ ـــ ً أت
  

ــــدا ـــ ـــ محــ ــــسرور  ـــ ـــ ــ ـــه لل ـــ ـــ ـــ ف عن ـــخيف ـــ ـــ ـــ َّ ــــداُ ـــ ـــ محــ ــــسرور  ـــ ـــ ــ ـــه لل ـــ ـــ ـــ ف عن ـــخيف ـــ ـــ ـــ َّ ُ 
لعبــــد الــــذي كــــان عمــــره   ــن  لعبــــد الــــذي كــــان عمــــرهفمــــا الظــ ــن   فمــــا الظــ

  
ــــدا ـــ ـــات موحـــ ـــ ـــ ـــــسرورا ومـ ـــ ــــد مــ ـــ ــــداًمحـــ ـــ ـــات موحـــ ـــ ـــ ـــــسرورا ومـ ـــ ــــد مــ ـــ  ًمحـــ

ُالذي يعيش مدى عمره حيب رسول هللا، فإذا مات ماذا يكون حاله؟   ُ  
  :ولذلك قال 

َختلطا َما{  َ ْ
ِّح  ِقلب ُ

َ
د ِ ٍع ْ ِفأحب َ

َّ َ َ
َحرم ِإال  َّ ُجسده ُا َ َ َ النار  َع َ

َّ
{٦٦  

  :ًإذا ال بد أن حنتفي برسول هللا 
لــيت تتقبلهــا عقــوهلم عــن  بعــض املعــارف ا- حــىت ملــن معنــا يف البيــت -ُلنظهــر  -

أخــالق رســول هللا، ُ وبعــض األخــالق الكرميــة الــيت ميــشون علــى هــداها مــن .. رســول هللا 
م مولده ويف شهر مولده تعاليم دينه، وأخالق شرعه  .ُونظهر هلم يف يوم مولده ويف أ

  .ُ لنظهر للعامل كله مجال دين هللا، وكمال أخالق سيد رسول هللا -
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه   َّوصلى هللا وسلم و

                                                           
رة ٦٥    مسند أحمد عن أ ه
م عن ابن عمر ر هللا عنهما٦٦ اء أل نع ة األول    حل
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ف   شق صدره ال

ـــا هللا ُومـــن خـــصوصياته العظمـــى الـــيت  َّ شـــق صـــدره، وكـــان  أن هللا َّخـــصه 
ًالــشق األول وهــو عنــده أربــع ســنوات، وكــان رضــيعا عنــد الــسيدة حليمــة الــسعيدية  ُّ ،

َّوبعــد أن أمت األربــع ســنوات أعادتــه، ولكــن طلبــت مــن أمــه أن متــد هلــا املهلــة وترتكــه معهــا  ُ ُ َّ
ُفرتة أخرى ملا رأت على يديه من اخلريات    .والربكات يف نفسها وماهلا وأهلها، فأذنت هلاً

وأخذه إخوته من السيدة حليمة معهـم ذات صـباح ليلهـو معهـم عنـد رعـي األغنـام 
ٍّكما يدعون، وهناك كان أول شق لصدر النيب، قال  َّ:  

نـــا { فب
َ ْ َ َ

أنـــا 
َ

َذات  َ
ٍيـــوم 

ْ ـــذ َ من
ٌ
ِ
َ ْ ْمـــن ُ

ِأهـــ ِ
ْطـــن ِ ْ ٍواد َ

ٍأتـــراب ِ َ
َ ْ

ان، َنِمـــ ِ  ِالـــص
َ ْ ِّ 

ُنتقاذف َ َ َ َ
ننا  ب

َ َ ْ ِالجلـة، َ
ُ

إذ ِ
ْ
أتانـا ِ

َ َ
ٌرهـط  ْ ثالثـة َ

ٌ َ َ
ْمعهـم  ُ َ ٌطـست َ ْ ْمـن َ

ٍذهـب ِ
َ َ

َمـ  ُ
ثلجـا، ِ

َ
 

ــــذو ِفأخــ
ُ َ َ

ــــن  ْمــ
ـــ ِ ْبـــ َ ، ـــحا ِأصـــ

َ ج ْ ـــ َفخـــ َ َ َ
ـــحا  ِأصـــ

َ ــــا ْ ــ َهرا ـــ ِ َّحـــ ــــوا َ ْانتهــ َ َ ـــف ِإ ْ ِشـــ
َ

 

ِالــوادي، َّثــم َ ُ
لــوا  َأق ْ

ِالــرهط، َعــ 
ْ فقــالوا َّ

َ َ
ــم َمــا:  ْأر ُ هــذا ِإ َ

َ ِالغــالم؟ َ
ُ

ُفإنــه  َّ
ِ
َ

س  َلــ ْ 

منــا،
َّ
هــذا ِ

َ ُابــن َ د ْ ِســ ِّ ش، َ ْقــ َ ُ
َوهــو  ُ ضع َ ٌمــس َ ْ َ ْ فينــا ُ

َ
ْمــن ِ

ٍغــالم ِ
ُ

م  ــ ٍي ِ
س َ َلــ  ٌأب، ُلــه ْ

فماذا
َ َ َ

ُّيرد  ُ م َ ْعل ْ ُقتله؟ َ ْ َ
وماذا 

َ َ بون َ تص
َ ُ ِ

ُ
ْمـن 
َذلـك؟ ِ

ِ
َ

ـنَو  ْل
إن ِ

ْ
ْكنـتم ِ ُ ْ

ـد ال 
َّ ـه ُ ِقاتل ِ ِ

َ
 

ُفاختاروا َ ْ َ
منا 

َّ
أينا ِ

َ تم، َّ ْش ُ ْ
م ِ أت ْفل َِ

َ
انه،  ُم َ ُفاقتلوه َ ُ ْ َ

ُودعوا  َ هذا َ
َ َالغـالم َ ُ

ُفإنـه  َّ
ِ
َ

م،  ـ ٌي ِ
َ 

َّفلمـــا َ
ان َرأى  الـــص

ُ َ ْ َالقـــوم ِّ ْ َ
ون ال  حـــ

َ ُ ِ
ْإلـــيهم ُ ْ

ِ ـــا ِ َجوا انطلقـــوا َ
ُ َ ْ

ـــا  َهرا ع ِ َمـــ
ِ ْ  ِإ ُ

ِّالـــ ْيؤذنـــونهم َ ُ َ ُ
ِ
ْ ِالقـــوم، َعـــ ُ

ْ َ
فعمـــد 

َ َ َ َ
ْأحـــدهم  ُ ُ ِفأضـــجع َ

َ َ ْ َ
ْاألرض َعـــ  َإضـــجاعا َ ْ

ِ 

فا، َّثم ِلط
ُ

َّشق  َ
َب َما  ْ ِمفرق َ

ْ صدري َ
ْ منـت ِإ َ

َ َ ْ ُ ، ِعـان
َ وأنـا َ

َ ُأنظـر َ ْ
ـه  ِإل ْ
أجـد ْلـم ِ

ْ
ِ 

َلــذلك
ِ ِ
َ

َّثــم َمــسا،  ُ
ج  َأخــ َ ْ

َأحــشاء  َ ْ ، ِطــ
ْ َّثــم َ ُ

َغــسلها  َــذلك ََ
ِ
َ
الــثلج، ِ

َّ
َفــأنعم  َ ْ َ

َغــسلها،  َْ 

َّثــم
ُ

َأعادهــا  َ انهــا، َ َم َ َّثــم َ ُ
َقــام  َ

ِالثــا 
َّ

ْمــنهم،  ُ ْ
َفقــال ِ َ َ

ه  ِلــصاح ِ ِِ
َّتــنح،: َ َ َ

ُفنحــاه  َّ َ َ
 ، ِّعــ َّثــم َ ُ

 

َأدخـــل َ ُـــده ْ ََ
 ِ ، ِجـــو

ْ ج َ َفـــأخ َ ْ َ
 ، ِقلـــ

َ
نـــاَوأ 

َ
ُأنظـــر  ْ

ـــه،  ِإل ْ
ُفـــصدعه، ِ َ َ َ َ

َّثـــم  ُ
ج  َأخـــ َ ْ

ُمنـــه  ْ
ِ 

مــضغة
ً َ ْ َســوداء ُ َ ْ َفــر َ َ َ

َبهــا،  َّثــم ِ ُ
َقــال  َ

ـــده  ِب ِ َ
منــة ِ

ً َ ْ ُمنــه ُ ْ
ُأنــه ِ َّ

نــاول  ُي َ َ َ ئا، َ ْشــ
َ

فــإذا 
َ
ِ
َ

أنـــا 
َ

 

ٍخـــاتم
َ َ

ِـــده ِ ِ ِ
ْمـــن َ

نـــور ِ
ُ

ُحـــار  َ ــاظرون َ النـ
َ ُ ِ

َّ
ُدونـــه،  َ ــتم ُ َفخـ َ َ َ

ِـــه  ِقلـــ ِ
َ

فـــامتأل ،
َ َ ْ َ

نـــورا، 
ُ

 

َوذلـــك
ِ
َ ُنـــور َ ُ

ِالنبـــوة 
َّ ُ مـــة، ُّ ِوالح َِ َّثـــم َ ُ

ُأعـــاده  َ انـــه، َ ُم َ ُفوجـــدت َ ْ َ َ َ
َبـــرد  َ َذلـــك َ

ِ
َ

ِالخـــاتم 
َ َ

 ِ 
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ِقل
َ

ْدهرا،  َّثم َ
ُ

َقال  َ
الثالث 

ُ
ِ
َّ

ه  ِلصاح ِ ِِ
َّتنح: َ َ َ

 ، ِّع َّفأمر َ َ َ
ُده  ََ

َبـ َمـا  ْ ِمفـرق َ
ْ صـدري َ

ْ َ 

من ِإ
ْ تُ

َ َ
ِعان 

َ َفالتأم َ َ َ
َذلك 

ِ
َ

ُّالشق  َّ
ذن  ِب

ْ
ِ   ٦٧}ِا  ِ

ف مة شق صدره ال   ح

شق الصدر هذا حدث لرسول هللا كمـا حتكـي كتـب الـسرية أربـع مـرات، مـرة وكـان 
ُعمــره أربــع ســنوات، ومــرة وهــو ابــن اثــين عــشر ســنة، ومــرة قبــل نــزول الــوحي، ومــرة ليلــة 

  .اإلسراء واملعراج
 مــع أن هللا خلقــه مــن نــور؟ ســيدي عبــد الــرحيم يف شــق صــدر النــيب مــا اإلشــارة 

َّ وكـان مـيالده يف بـالد املغــرب، وتـويف أبـوه وكـان عمــره اثـين عـشر سـنة، وكــان القنـائي  ُ
ُأبـوه عاملـا، فلمـا رأت أمـه حزنـه علـى أبيـه، وكانـت هـي مـن دمـشق يف بـالد الـشام أرسـلته  ُ ً

  .بيه ويطلب العلمُّإىل حيث أهلها، حىت يسلوا عن تعلقه 
ُومكـث هنـاك حــىت سـن العــشرين، مث رجـع إىل بـالد املغــرب، وأقـيم يف درس الــدين 

لقرب من فاس   .ُيف املسجد مكان أبيه يف املغرب 
يـئ إىل املـشرق  ُمث توفيت أمه ومل يعد له أحد، ألنـه مل يكـن لـه إخـوة، فعـزم علـى ا ِّ ُ

َّحلــج بيــت هللا احلــرام، فحــج يف مكــة واســت َّقر يف املدينــة، ومكــث يــرتدد بــني مكــة واملدينــة ِّ َّ
  .ملدة مثان سنوات

َُّفتعرف على علماء احلرم، وزوار احلرمني، وكان جياهد نفـسه يف هللا  َّ ِّـ حـىت كلف ُ
ــا يف مــصر لينــشر دعــوة هللا مــن رســول هللا  ن يــذهب إىل قن   ومل يتــزوج إال بعــد ،
  .جميئه إىل مصر
 كــل ليلــة اإلثنــني، وليلــة  كــل ليلــة اإلثنــني، وليلــة يل جملــسني مــع رســول هللا يل جملــسني مــع رســول هللا ((((:  وأرضــاه يقــولفكــان 

ًاجلمعة، أراه يف املنام وأعرض عليه ما استشكل علي مـن األسـئلة فيجيبـين عليهـا مجيعـا ُ ًاجلمعة، أراه يف املنام وأعرض عليه ما استشكل علي مـن األسـئلة فيجيبـين عليهـا مجيعـاَّ ُ َّ(((( 
  .وهذا دأب الصاحلني كلهم

غ وكـــان مـــن فـــاس، كـــان أميـــا ال يقـــرأ وال يكتـــب، وكـــان  ًالـــشيخ عبـــد العزيـــز الـــد ُ
، فيطــرق إىل األرض مث نتظــر حــىت أســأل حــضرة النــيب ا: عنــدما يــسأله ســائل يقــول لــه

                                                           
ة البن حجر، ودالئل النبوة للبيه عن ش٦٧ ي، والمطاالب العال ــــخ الط   داد بن أوس  تار
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وهـذه األسـئلة مجعهـا )) ُسألت النيب عن سؤالك فأجابين بكذا وكـذا(( :يرفع رأسه ويقول
 تلميــذه الــشيخ أمحــد بــن املبــارك يف كتــاب إمســه 

ت حــضرة واألبريـز يعـين الـذهب اخلـالص، وأنـصح لقــارئ الكتـاب أن يع لـم أن هـذه إجـا
ِّـت أخـرى، فـال يطبق هـذا النيب ألهل هذا الزمن، لكن أهل زماننا الذي حنن فيه هلم إجا ُ

َّ يقـول يف كتابـه املـنن الكـربى الـيت مـن وكان سيدي عبـد الوهـاب الـشعراين على ذاك،  ُ
الـسالم عليـك الـسالم عليـك : : َّ علي به أنين مل أجلس مرة للتشهد وأقـولَّ علي به أنين مل أجلس مرة للتشهد وأقـولَّومما من هللا َّومما من هللا ((((: ا هللا عليه

وعليــك الــسالم  عبــد وعليــك الــسالم  عبــد : : أيهــا النــيب ورمحــة هللا وبركاتــه إال وأراه أمــامي وأمسعــه وهــو يقــولأيهــا النــيب ورمحــة هللا وبركاتــه إال وأراه أمــامي وأمسعــه وهــو يقــول
ٍوكــان إذا ســئل يف أمــر يــضع يــده ويقــول، ))))الوهــابالوهــاب ُوضــعت يــدي علــى شــباك النــيب : ((ُ

  ))وسألته عن سؤالك فأجابين بكذا وكذا وكذا
ـــة، ولكـــن   : أحـــوال غريبـــة وعجيب                               ))احلـــجاحلـــج٧٧٨٨(( 

  .وال حرج على فضل هللا 
ُما بت ليلـة إال ورأيـت رسـول هللا ((((:  يقولٍوكان سيدي مالك ابن أنس  ُما بت ليلـة إال ورأيـت رسـول هللا ُّ ُّ يف  يف 

:  وسيد أبو العباس املرسي، وسيد أبو احلسن الشاذيل، كان يقول كـل منهمـا٦٨))))املناماملنام
ُ طرفـــة عـــني مـــا عـــددت نفـــسي مـــن ُ طرفـــة عـــني مـــا عـــددت نفـــسي مـــن رســـول هللا رســـول هللا ًبقـــي يل أربعـــني عامـــا لـــو غـــاب عـــين ًبقـــي يل أربعـــني عامـــا لـــو غـــاب عـــين ((((

ُّوهــذا كــان جهــاد الــصاحلني، وكانــت النــساء الــصاحلات حتــض األبنــاء علــى  ... ))))املــؤمننياملــؤمنني ُ
ُبلوغ هذه املقامات، فرجل من الصاحلني كانت أمه تربيه، فأخربها أنه رأى النيب يف املنـام،  ٌ

 يف املنـام، فأخــذ جياهـد حــىت ً يقظـة ولــيسًال يكــون الرجـل رجــال حـىت يــراه : فقالـت لـه
  . يف اليقظةرآه 

كيف يراه؟ اإلنسان املصاب برمد يف العني، هل يـستطيع أن حيظـى برؤيـة الـشمس 
ال، فكيف والعياذ  مبن عنده مرض يف العني جعلها مكفوفـة أو عميـاء، ! على هيئتها؟

 بعــني الــسريرة، وعــني ال، فرؤيــة رســول هللا تــتم بعــني البــصرية، أو! ًفهــل يــرى شــيئا حولــه؟
  :ُالسريرة وعني البصرية كي ترى ال بد لإلنسان أن جيليها

القلب {
َ

ْصدأ  صدأ َما َ
َ ْ ل َ د، ق َالحد ِ ِ

ا: َ َرسول َ َوما هللا، َُ ؤه؟ َ ج
ُ َ

َقال ِ َ
 :

وة َت َ
ْالقرآن ِ ُ

ُوذكر 
ِ
َتعا هللا َ

َ
 {٦٩ 

                                                           
اءسالمث بن  ٦٨ ة األول س  حل  .عد بن الفص عن ماك بن أ
ع  فضائل ذكر رب العالم للدمش عن ابن عمر ر هللا عنهما٦٩    األر
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در مــا يتحملــه مــن نــور ، فــرأت عينــاه قــَّفــإذا جالهــا أشــرق نــور حــضرة النــيب 
  .حبيب هللا ومصطفاه 

َّـوحنن كلنا واحلمد  سنتمتع برؤية رسول هللا عند اخلروج من الدنيا، ونتمتع بـه يف  َّ
 :الربزخ، ويف اآلخرة، لكن النظر إىل حـضرته يف الـدنيا حيتـاج للجهـاد الـذي يقـول فيـه هللا

                         ))وهذا اجلهاد جهاد فتح عني البـصرية، أو عـني ))احلـجاحلـج٧٧٨٨ 
 :  الــسريرة حــىت ينطبــق عليــه قــول هللا                      ))ال بــد ))الـصافاتالـصافات١٧٥١٧٥ 

  .من الوصول إىل هذا املقام
، كــان ذات مــرة يف درس مــن دروســه يف قنــا، فقــال الــسيد عبــد الــرحيم القنــائي 

مل: ملن حوله : ُ يف منـامي، فقلـت  رسـول هللاُدينـة املنـورة رأيـت الرسـول ُعندما كنـت 
َّمل شق هللا صدرك؟ َِ  

ُلقد شق صدري وأ يف اليقظة ما شعرت فيه بشيء : فقال عليه الصالة والسالم
ين هللا بقلب سليم، ليتحمل نزول كالم هللا على هذا القلب، ألن القلب  من أمل، وأ

 هذا النزول، وأنت  عبد الرحيم تقرأ كتاب هللا الذي ًالذي خلقت به طفال ال يتحمل
  ﷽ : قال جل شأنه                                    

                           ))احلشراحلشر٢١٢١((                               
                 ))فمن رمحة هللا يب أن هذا القلب الذي ارتضاه ريب فيه ))الشعراءالشعراء 

ا، جتري فيه  قوة ونورانية ونقاء وصفاء، وقد سلم من كل شيء من أمراض الدنيا وعثرا
ت الرمحن اليت نزلت عليه، مل خيالطها شيء من قوة أخرى، حيث كان كالم هللا هو  آ
القوة واحلياة، وقد حفظه هللا من الزيغ والنسيان، وليس للشيطان سلطان عليه، ومىت 

: ًجرى قول هللا يف مكان أصبح هذا املكان بعيدا عن اهلوى، وهذا معىن قوله تعاىل عين
                                      ))وهذا هو املعىن يف)) آل عمران آل عمران١٥٩١٥٩  

  : قوله تعاىل                                                         
                                                                   

        ))ولقد كان الكتاب واإلميان نورا يف قليب وعلى قليب، وكان قليب نورا ))الشورىالشورى٥٢٥٢ ً ً
يهدي به هللا من يشاء من عباده، وأرسلين جل شأنه هلدي الناس إىل صراط هللا 

  .املستقيم، وهذا هو قليب  عبد الرحيم
  . وأرضاه لسيد عبد الرحيم القنائي وهذا الذي شرحه سيد رسول هللا 
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ة من    شق الصدرالع

  :خذ من هذه العربة 
ُّأن من يريد أن يبلغ املقامات العاليـة، والـدرجات الراقيـة، ال بـد وأن يـشق صـدره،  ُ ُ
نيــة  ُويفــتح قلبــه ويطهــره؛ يطهــره مــن احلقــد واحلــسد والغــل والــبغض والكــره واألثــرة واأل ُ ُ

ِّمله كمـا مجَّـل هللا ُوكل هذه الصفات الظلمانية، وجي.. ُوالشح والقسوة والفظاظة والغلظة 
  :احلبيب يف رحلة املعراج حيث قال

ج{  َفاستخ ْ ُ ْ َ
 ، ِقل

َ
َفغسل  ِ

ُ َ
ِماء  َ
َزمزم، ِ َ ْ َ

َّثم 
ُ

د  أع
َ

انه، ِ ُم َ َ   

َّثم
ُ

َح  ِ
مانا ُ َإ

مة ِ وح
ً َ ِ

َ {٧٠  

ــن  - حيــــشي قلبــــه بعلــــوم اإلميــــان، وعلــــوم اإلحــــسان، وعلــــوم احلكمــــة العاليــــة مــ
ُمـن العرفـاء، حـىت يرتقـي يف املراقـي علـى املعـارج الـيت احلكماء، وعلـوم املعرفـة 

  .ُعرج عليها سيد الرسل واألنبياء 
ِّما الذي يطهر القلب من هذه األمور؟ ُ  

ملاء؟   !ُأو ألقي بنفسي يف البحر وأغسل قليب؟! هل غسل القلب 
َّ وقـف ذات يـوم مقابــل البحـر األبـيض وكــان يـسمى حبــر ال، اإلمـام أبـو العــزائم  ُ

  :ًروم، فقال خماطبا لهال
ــــسمي ــل جــــ ـــ ــر كـــ ـــ ــــد يطهـــ ــــك قــــ ــــسميُقليلــــ ــل جــــ ـــ ــر كـــ ـــ ــــد يطهـــ ــــك قــــ  ُقليلــــ

  
ـــي ــــ ـــ ـــ ــل رمسـ ـــ ـــ ــــ ــر روم كــ ــــ ـــ ـــ ــر حبــ ـــ ـــ ـــ ـــيٍيطهـــ ــــ ـــ ـــ ــل رمسـ ـــ ـــ ــــ ــر روم كــ ــــ ـــ ـــ ــر حبــ ـــ ـــ ـــ  ٍيطهـــ

ــــار   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــره حبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــيب ال تطه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاٌروقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــره حبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــيب ال تطه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  ٌوقل
  

ـــم ـــ ـــ ـــ ـــ ــل عل ــــ ـــ ـــ ـــ ــــي بني ـــ ـــ ـــ ــــره العلــ ـــ ـــ ـــ ُّيطهــ ـــمُ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل عل ــــ ـــ ـــ ـــ ــــي بني ـــ ـــ ـــ ــــره العلــ ـــ ـــ ـــ ُّيطهــ ُ 
ِّما العلم الذي يطهر؟   ُ  

العلـــم الطـــازج الـــذي قـــال فيـــه ســـيدي عـــز الـــدين بـــن عبـــد الـــسالم، وكـــان يـــسمع 
َّلسيدي أبو احلسن الشاذيل علما، فأخذ يضرب كفيه    :ببعضها ويقولً

ٌهلموا وامسعوا هذا العلم احلديث عهد   ُّ.  

                                                           
س ٧٠ خاري ومسلم عن أ    ال
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الد:  الثالثالفصل  )٦٨             ( مع شق صدره                               الن م

خذ مثاال   :ًوهذا هو العلم الذي حنتاجه، و
تيين أرضي مبحصول وفري، فه   ؟ٍل أرويها مباء راكد، أم مباء جارأ أريد أن 

ُألين لو رويتهـا مـن حبـرية راكـدة فلـن خيـرج الـزرع، لكـن مـاء املطـر هـو ... ٍمباء جار 
ُي حييي الزرع وحييي النبات وحييي الضرع، فقالوا هكذاالذ ُ ُ:  

  كما أن كل ماء ال ينزل من السماء ال ينفع،كما أن كل ماء ال ينزل من السماء ال ينفع،  ((((
  .))))  فكذلك كل علم مل ينزل من قلوب أهل املعرفة ال يرفعفكذلك كل علم مل ينزل من قلوب أهل املعرفة ال يرفع

  ما الذي يرفع اإلنسان؟
  :العلوم الوهبية اإلهلية اليت تنزل طازجة

ــل اإلنــــسان ير ـــوال، وجتعــ ـــدل األحـ ـــيت تبـ ِّفهــــي الـ ــــنـفس ُ َتقــــي آالف األحــــوال يف ال َ
  :الواحد، ولذلك كان يقول إمامنا اإلمام ابو العزائم 

ٌنـفس مع العارف حياة للقلب، ونـفس يف حياة القلب خري من حياة الفردوس،   (((( ٌ ٌَ ََ ٌنـفس مع العارف حياة للقلب، ونـفس يف حياة القلب خري من حياة الفردوس، ٌَ ٌ ٌَ ََ ٌَ  
َّونـفس مع العارف خري من عمل العباد والزهاد لسنني طوال ُ َُّ ٌ ٌ َ َّونـفس مع العارف خري من عمل العباد والزهاد لسنني طوالَ ُ َُّ ٌ ٌ َ َ  ((((.  

ة الـذين ألن العبادة جزاؤها اجلنة، لكـن مـن َّـ يريـد رب اجلنـة حيتـاج تقريـب ذوي املن َّ ُ
  . وتسليماته عليههللاصلوات هلم جاه ووجاهة عند حبيب هللا ومصطفاه 

ُفشق الصدر لنأخذ منه العربة، فنشقه بسكني احملبة، وجنعلهـا تفـتح القلـب حـىت ال  ُّ
ة، فــإذا طهــرت القلــوب وخلــت مــن العيــوب، بــدا ف ُتــدع فيــه لغــري احملبــوب حب يهــا وجــه َّــ

ى هلــا احلــق   بكــل أنــواع الغيــوب، وجعــل صــاحب هــذا القلــب َّــاحلبيــب احملبــوب، وجتل
  .صاحب مواهب إهلية ال يكشفها إال حلبيب مطلوب حلضرة عالم الغيوب 

ــه حــــظ  لفــــضل نفــــتح القلــــب، وحنــــاول أن خنلــــع منــ ِّحنتــــاج كلنــــا لــــبعض احلــــب، و
 ينهــى عنهــا الــرمحن، ومل يكــن  األخــالق الــيت-ُ كمــا قلــت -الــشيطان، وحــظ الــشيطان 

خــالق احلبيــب، وجنعــل القلــب بيتــا  ال يدخلــه ســواه،  ن، ونتخلــق  ًعليهــا النــيب العــد
حلب ِّفالقلب بيت الرب، فطهره له  ُ ِّ ِّ.  

ت، الــــيت فيهــــا ارتقــــاء وانتقــــاء  ـــذه احلكــــا خــــذها مــــن هـ فهــــذه اإلشــــارات الــــيت 
ُواصطفاء وعروج إىل معية سيد الرسل واألن   .بياء ٌ
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 ا واآلخرة المؤمن  الدن   رحمة رسول هللا 
 الرحمة العظ للعالم  
 ا   مظاهر رحمته بنا  الدن

س ع أمة الن   تراحم المؤمن         الت
 المؤمن  اآلخرة   مظاهر رحمة هللا 
 ات والعطاءات ق اله   الرحمة ط
 ثة النبوةورا  
 م   تقوى أم سل
 األمة المرحومة  
  نور رسول هللا  
 اء  ميثاق األن
 اء د العهد لألن   تجد
 عة هللا للمؤمن   ب
 اء غ منازل األن   ل
  ب عة الحب   متا

ة عة الظاه ة              المتا عة القلب   المتا
عة ال ة                      متا عة الروح   المتا
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  الفصل الرابع

  الرحمة العظ لجميع العالم

ا واآلخرة المؤمن  الدن   ٧١رحمة رسول هللا 
ـداه، ومتعنـا وأشـرق علـى قلوبنـا -﷽  َّ احلمد  الـذي أكرمنـا  ُ

، ومجعنــا علــى خــري رســول أرســله إىل خلــق هللا، ســيد دمحم عليــه أفــضل  بنــور اإلميــان 
  .الصالة وأمت السالم

َّمــة واحــدة حنتاجهــا مجيعــا ليتحــول حالنــا إىل خــري حــال يف الــدنيا واآلخــرة؛ أقــام كل ً ٌ
  .َّ على الرمحة، ومسى نفسه الرمحن الرحيمُ ملكه وملكوته ومجيع عوامله هللا 

ٌ ما يبني هـذه الرمحـة، فكـان يف إحـدى الغـزوات وامـرأة مـن املـشركني ذكر النيب  ُ
حــث عنــه وهــي ملهوفــة حــىت عثــرت عليــه، فارمتــت ًســقط صــبيها بعيــدا عنهــا، فأخــذت تب

ا له، فقال  ًعليه واحتضنته وكادت تزمه زما من شدة احتضا َّ ُألصحابه املباركني :  

أترون{ 
َ ْ َ ِهذه ُ ِ

طارحة َ
ً َ َولدها َ َ النار، قالوا ِ َ

َّ
 :،
َ

َفقال  َ َ
ُأرحم ُ:  َ اده ْ ِع ِ َ ِ ْمن ِ

ِ 

ِهذه ِ
َبولدها َ

ِ َ
ِ {٧٢  

  : الصحيحاحلديث اليت يقول فيها يف  يف بيان متسلسل سعة رمحة هللا َّمث بني

إن{ 
َّ
ِ ِ ِ  مائة

َ َ
ٍرحمة، ِ َ ْ َفجعل َ َ َ َ

َمنها  ْ
رحمة ِ

ً َ ْ ا ِ َ َالدن ْ ُّ
احمون  ت

َ ُ َ َ َ َبها َ ِ{٧٣  

   :ويف رواية أخرى

َجعل{  َ الرحمة ُا َ
َ َ ْ مائة َّ

َ َ
ٍجزء، ِ

ْ َفأمسك ُ َ ْ َ
ُعنده  َ ْ

سعة ِ
ً َ ْ سع ِ َو

ِ ْ
ِ
َوأنزل َ َ ْ َ ِ 

ْاألرض َ ْ
ْجزءا  ِواحدا، ُ

ْفمن َ
ِ
َ

َذلك 
ِ
َ

ِالجزء 
ْ احم ُ ُت َ َ َ ئق َ ُالخ

ِ
َ َ

َّح  َترفع َ َ ْ ة َ الدا
ُ َّ َّ

 

َحافرها َ ِ
ْعن َ َولدها َ

ِ ة َ خش
َ َ ْ َ

أن 
ْ

ه   ُتص َ ِ
ُ

{٧٤  

ـــإن هللا  ـــاس، و ـــة رمحـــة، واحـــدة منهـــا يف األرض، فبهـــا تـــرتاحم الن ـــق مائ ا ٌ خل
                                                           

يع األول ١١ مسجد النور - المعادي ٧١   م٣٠/١١/٢٠١٧ه ١٤٣٩ من ر
خاري ومسلم عن عمر بن الخطا٧٢   ب  ال
رة ٧٣    مسند أحمد عن أ ه
رة ٧٤ خاري ومسلم عن أ ه    ال
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ا ترفـع الدابـة حافرهـا عـن صـغريها، وادخـر التـسعة والتـسعني  َّتشفق األم على وليدها، و
َّليوم القيامة، وبـني  َهذه الرمحة فقال :  

ُمثل{  َ ِالسماوات َ
َ َ ْواألرض َّ َ ْ ر ِ َ ِّال ِ ٍكحلقة ْ

َ ٍملقاة َ
َ ة، ِ ُ ٍف

َ َ
ن  و

َّ
ِ
َفضل َ ْ َ

 

ر ِّال ِ ِالسماوات َع ْ
َ َ ْواألرض َّ َ ْ ِكفضل َ

ْ َ
ة  ِالف

َ َ
َتلك َع 

ِالحلقة  ِ
َ َ{٧٥  

  :ويف رواية أخرى

ُالسموات َما{  َ َ ُالسبع َّ ْ َمع َّ ر َ ِّال ِ ٍكحلقة ِإال ْ
َ ٍملقاة َ

َ ْأرض ُ ٍفالة، ِ
َ

ُوفضل  ْ َ َ 

ْالعرش ر َع َ ِّال ِ ِكفضل ْ
ْ َ

ِالفالة 
َ

ِالحلقة  َع 
َ َ{٧٦  

لنـسبة للعـرش كحلقـة حديـد ملقـاة يف مثل السماو ات السبع، واألراضني الـسبع، 
لنسبة للكرسي كذرة رمل يف هذا الصحراء واسعة   .ِّأرض صحراء، ومثل العرش 

يت قـــول هللا   :  مث                      ))رمحـــة هللا وســـعت ))األعـــرافاألعـــراف١٥٦١٥٦ 
  . أوصافه هي الرمحةَّأعزوالسماوية، لنعلم أن هللا العوامل كلها، العالية والدانية، األرضية 

  الرحمة العظ للعالم

ــلوات ريب وتــــسليماته عليــــه مــــن هــــذه الــــصفة حبيبــــه ومــــصطفاه خلـــق هللا  ، صــ
  : َّوحدد الغـرض مـن بعثتـه، واهلـدف مـن رسـالته، فقـال يف حقـه                   

          ))ءءاألنبيااألنبيا١٠٧١٠٧((.  
فكان رمحة للصغري، ورمحة للكبري، ورمحة لإلنسان، ورمحة للطري وللحيـوان، ورمحـة 
لكــل شــيء خلقــه حــضرة الــرمحن، حــىت كــان رمحــة للــضالني وللكــافرين وللمــشركني، ألن 
ــم العــذاب، ونــزل  ُالـضالني واملــشركني كــانوا قبــل بعثتــه إذا كــذبوا أنبيـائهم ورســلهم حــاق  َّ

ُب، فلمــا بعــث الرمحــة املهــداة منــع هللا العــذاب عــن أهــل األرض  العقــاعلــيهم مــن هللا 
َّمجيعــا حــىت املكــذبني والــضالني والكــافرين، وبــني ســبب ذلــك فقــال يف قرآنــه لنــا أمجعــني ً:  

                               ))ـــا ))األنفــــــالاألنفــــــال٣٣٣٣ ــــذاب اكرامـــ ــــنهم العــ ـــع عــ ً إذا رفـــ ُ ً
  .للرءوف الرحيم 

                                                           
ة البن حجر عن أ ذر ٧٥    المطالب االعال
م عن أ ذر ٧٦ اء أل نع ة األول    حل
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مسـني كـرميني مـن أمسائـه احلـسىن، وعرفنـا بـذلك فقـال هللا حىت أن َّ مساه  ُ ْلقـد :" َّـ ََ
ْجـــاءكم َُ ــل لنـــا ولكـــل مـــن آمـــن  ر   "َ ًولـــيس اخلطـــاب ملـــن يف عـــصره وزمانـــه فقـــط، بـ

إلسالم دينا إىل قيام الساعة ًومبحمد رسوال و ً :                            
      يعز عليه العنت واملشقة الشديدة اليت تواجهنا يف الدنيا، واليت تعرضنا آلالم قـد ُ ُّ

  : ال نتحملهــا                             ))ــةالتوبــة١٢٨١٢٨  هــو فكــان  ))التوب
  .الرمحة التامة السابغة ألمته وللخلق أمجعني

ا   مظاهر رحمته بنا  الدن

ــا  لــدنيا، ومظــاهر رمحتــه لنــا يف الــدنيا ال نــستطيع عــدها، لكــن يكفــي  يف ارمحن
 بنــا، فيقــول اإلشــارة إىل واحــدة منهــا، لتــدركوا مبلــغ حنــان وشــفقة وعطــف هــذا النــيب 

للمؤمنني أمجعني يف كل زمان ومكان :  

ا{  ِح
َ ٌخ َ ْ َ

م  تحدثون ْل
َ ُ ِّ َ ُ

حدث  و
ُ ِّ َ ُ م، َ ِووفا ْل

َ َ ٌخ َ ْ َ
م  ت ْل

ُ
ُعرض َ َّع ْ َ 

م، ْأعمال َ َفما ْ
َ

ت  ُرأ ْ َمن َ
ْخ ِ

َ
ُحمدت  ْ

ِ
ه، َا َ ِعل ْ َوما َ ت َ ُرأ ْ َمن َ

ِ ٍّ َ
ُاستغفرت  ْ َ ْ َ ْ 

م  َا  ٧٧}ْل

ـــات ـــ ـــؤمنني واملؤمنــ ـــ ــــستغفر للمــ   : يــــ                                  
ٌله ربه هذا، فهذا دليل علـى أنـه يقبـل هـذا االسـتغفار، ويـضع بـه عنـا وعندما يقول  ))دمحمدمحم١٩١٩((

ستغفار النيب املختار لنا    .صلوات ريب وتسليماته عليهالذنوب واألوزار، 
َّــ يف غــزوة األحــزاب، كــان مــا تبقى هــاكم واقعــة تبــني هــذه احلقيقــة جليــة، فــالنيب 
ر فــيهم املــشركون فانــضموا  إىل صــفوفهم، وخــانوا عهــد النــيب ومل ـَّـمــن اليهــود يف املدينــة أث

ــدما ألقــى النــيب الــسالح بعــد فــرار  ًيقفــوا معــه، فأصــبحوا خنجــرا يف ظهــره مــسموما، وعن ً ِ
م وأهلكتهم، فنزل األمني جربيل وقال   : َّالكفار، ألن هللا قد سلط عليهم الريح فأخذ

ا رسول هللا قد {
ْ َ َ َُ َوضعت َ ْ َ ح، َ َالس َ ِوا ِّ ْوضع َما َ َ ُناه،َ َ

ج  ْفاخ ُ ْ َ
ْإليهم،  ْ

ِ َقال ِ َ
 :

ِفإ
َ

َأين؟  َقال ْ َ
هنا، َها: 

َ َوأشار ُ َ ِب ِإ َ
ظة َ ق

َ ْ َ ج ُ َفخ َ َ َ
ُّالن 

ِ
َّ

   ْإليهم ْ
ِ ِ{٧٨ 

                                                           
د هللا بن مسعود ٧٧ ار واتحاف المهرة عن ع    مسندال
شة ر هللا عنها٧٨ خاري ومسلم عن عا    ال
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دي الرسول    : وقالمث 

} 
َ

َّصل  َ َ أحد ُ
ٌ َالع َ ْ إ َ

َّ
ِب ِ ِ

ظة َ ق
َ ْ َ ُ {٧٩ 

ؤمنني يف اخــتالف اآلراء بيــنهم، فــاخلالف ال يفــسد ًوضــرب لنــا مــثال يف تــسامح املــ
ًللـــود قـــضية، مـــنهم مـــن فقـــه مـــن خطـــاب النـــيب أن يـــصلي العـــصر أوال مث يـــذهب إىل بـــين 
ُقريظة، ومنهم من فقه من خطاب النيب أن يؤجـل صـالة العـصر وال يـصليها إال إذا وصـل 

َّإىل بين قريظة، وأقر النيب الفريقني، ومل يعرتض هؤالء على  ِّهؤالء، ومل جيـرح هـؤالء هـؤالء، ُ ُ
ا السنة اليت أراد أن تكون بيننا مجاعة املؤمنني أمري الرسل واألنبياء  ُأل َُّ.  

ُطلب بين قريظـة رجـال مـن املـسلمني كـان صـديقا هلـم قبـل اإلسـالم، امسـه أبـو لبابـه  ً ً ُ
ة فـسألوه، فلـم ُ ليعرفوا منه ويتيقنوا عن حقيقة اخلرب، فذهب إلـيهم أبـو لبابـاألنصاري 

  .ُ يعين ستقطع رقابكم-يتكلم بلسانه وإمنا أشار بيده إىل رقبته 
ــوله، ألنـــه مـــا كـــان لـــه أن : ُقـــال أبـــو لبابـــة ُوأدركـــت يف احلـــال أنـــين خنـــت هللا ورسـ ُ ُ

 - ألعـداء النــيب، فـالم نفـسه وعاتبهــا ورجـع وربــط نفـسه يف ســارية يكـشف سـر النــيب 
ُ وآىل علــى نفــسه أن ال يفــك هــذا -،  هللا يعــين يف عــامود مــن أعمــدة مــسجد رســول

ط حىت تنزل براءته من السماء من عند هللا  ئبا ضارعا منيباالر ً، وأقبل على هللا  ً ً.  
ِّ عـن أيب لبابـة فوصـفوا لـه مـا دار، امسـع وصـل علـى حـضرته لتـسمع سأل النـيب  ُ

مته    :، فقالصلوات ريب وتسليماته عليهوتعرف مدى رمحته وشفقته 

ُإنه َأما { َّ
ان ْلو ِ

َ
ِجاء 

َ تغفرت َ ُال ْ َ ْ َ
  ٨٠} ُله ْس

ُلو جاءين الستغفرت له هللا فيغفر له هللا، ما الذي جعلـه يـذهب يعـذب نفـسه هـذا 
  !!العذاب؟

ـــذلك علمنـــا هللا  ـــد َّول ي ــاب األكيـــد ملغفـــرة احلميـــد ا   :  يف القـــرآن هـــذا البـ
                                           لكن هللا قال !  ـ أال يكفي ذلك؟

  : البـــد مـــن توقيـــع حـــضرة الرســـول                                      
            ))النساءالنساء٦٤٦٤((.  

                                                           
خاري ومسلم عن ابن عمر ٧٩   ر هللا عنهما ال
ي٨٠ ان للط    جامع الب
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ب مل يفتحـه ألحـد مـن قبـل، أن املـؤمن إذ ا ضـحكت عليـه نفـسه، أو فتح هللا لنا 
ه إىل  ، مـــا عليـــه إال أن يتوج َّـــلعبـــت بـــه األهـــواء، ووقـــع يف الـــذنوب، وأحاطـــت بـــه اخلطـــا

، وجـــاءوك هنـــا ال يقتـــصر معناهـــا علـــى مـــن ذهـــب إليـــه يف روضـــته، ولكـــن رســـول هللا 
نية متأل كل األزمنة واألمكنةَّيتوجه إليه يف أي زمان ومكان، فإنه    . روحه اإلهلية الر

الـسالم : ((ولذلك كل املسلمني يف كل بقاع األرض يقولـون يف التـشهد يف الـصالة
  : يقول لنا يف ذلكوهو ))  أيها النيب ورمحة هللا وبركاته- بلغة اخلطاب -عليك 

ْمن َما{ 
ٍمسلم ِ ِ ْ ُسلم ُ َ َّع ُ َّرد ِإال َ َّإ ُا َ ِرو ِ َّح ُ َّأرد َ ه  ُ ِعل ْ َ{٨١  

 البطاريــة اإلميانيــة يف القلــب مــشحونة سنــسمع رد الــسالم، وقــد يكــشف إذا كانـت
  .هللا عنا اللثام فنرى وجه النيب عليه أفضل الصالة وأمت السالم

َّـإما إذا تركنا البطاريـة إىل أن فرغـت وهربت الـشحنات الـيت فيهـا، مـن الغفلـة ومـن 
ِّالسهو ومن النسيان، فنحن نسلم وهو  ُا ال نسمعُّ يرد السالم، ولكنن.  

 وكــان شــيخ اإلســالم يف زمانــه، ذكــر فــضل لكــن اإلمــام عبــد الوهــاب الــشعراين 
َّممــا مــن هللا تعــاىل بــه َّممــا مــن هللا تعــاىل بــه   ((((:  بــه عليــهَّهللا تبــارك وتعــاىل عليــه فقــال يف بعــض مــا تفــضل هللا 
الــسالم عليــك أيهــا النــيب ورمحــة هللا الــسالم عليــك أيهــا النــيب ورمحــة هللا : : َّعلــي أين مل أجلــس مــرة للتــشهد يف الــصالة، وأقــولَّعلــي أين مل أجلــس مــرة للتــشهد يف الــصالة، وأقــول

  .))))  وعليك السالم  عبد الوهابوعليك السالم  عبد الوهاب: : إال وأراه أمامي وأمسعه وهو يقولإال وأراه أمامي وأمسعه وهو يقولوبركاته، وبركاته، 
مسه، وإن كنا ال نسمع، لكنه  صـلوات ريب وتـسليماته ألنه يرد على كل واحد منا 

ــرد حــىت نعلــم أن الكــون مجيعــا ترفــرف عليــه روح احلبيــب املــصطفى عليــه أفـــضل عليــه ً ي
  .الصالة وأمت السالم

 : نقـول لــه! ُ كيـف يــشرق النـيب علـى العـوامل كلهـا؟:ورمبـا يتعجـب متعجـب فيقـول
فإذا كانـت هـذه ! ٌأخي وهل هناك عجب يف أن الشمس تشرق على األرض كلها بنورها؟

  : مشـــس األجـــسام، فـــإن مشـــس القلـــوب الـــيت قـــال فيهـــا عـــالم الغيـــوب             
ه هللا ))األحزاباألحزاب٤٦٤٦((   .صلوات ريب وتسليماته عليه  من نورانيته ينري القلوب كلها مبا آ

ُ بنـــا يف حياتنـــا الـــدنيا أنـــه طلـــب مـــن هللا تبـــارك وتعـــاىل أن ال ترفـــع رمحـــة النـــيب 
ًصحف أعمالنا إال بعد أن تعرض عليه لينظر ما فيها، فـإذا وجـد خـريا محـد هللا  ُ ُ وإذا ،

                                                           
رة ٨١ ا ومسند أحمد عن أ ه   معجم الط
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نـه سـيعطيه ووجد غري ذلك استغفر لنا، وهللا  ُ وعده وهو ال خيلـف امليعـاد  ُيرضـيه يف ُ
  : أمته حىت يرضى                       ))الضحىالضحى٥٥((.  

 جعـل اإلميـان يف قلوبنـا، وجعـل وسـاوس الـشيطان ال  بنـا أن هللا رمحـة النـيب 
، فــإذا أراد الــشيطان أن يــدخل إىل قلــب املــؤمن، خــرج منــه نــور اإلميــان  تتجــاوز صــدور

ــظ هللا لنــــا اإلميــــان ن فأحرقــــه، فحفــ   :، ولــــذلك قــــال يف الــــشيطان بربكــــة النــــيب العــــد
                                                ))يوسوس ))الناسالناس 

يف الــصدور، لكــن ال يــستطيع أن يــصل إىل القلــوب ألن الــذي حفظهــا هــو عــالم الغيــوب 
ى حلل ِّ اإلميـان، ويف أشـد كمـاالت الـشوق إىل لقـاء ُ، حىت خنرج من الدنيا وحنن يف أ

  .حضرة الرمحن 

س ع أمة الن   الت

متـــه ال تعـــد وال حتـــد، حـــىت أن هللا قـــال لألمـــة لكـــي ال يكـــون لواحـــد  ُرمحـــة النـــيب  ُ
ــــذر ــ   : ُع                      ))ــــه))التغــــــابنالتغــــــابن١٦١٦ ــ ــــعه وطاقت ــــدر وســ ــ ــــى ق ــ ــــد عل ــل واحــ ـــ   : كـ

                              ))البقرةالبقرة٢٨٦٢٨٦((.  
َمن مل يستطع أداء الصالة قائما فليصلي قاعدا◌ ً ُ ً  

ًومن مل يستطع الصالة قاعدا فليصلي راقدا ُُ!  
  !!ُع الصالة وهو راقد فيصلي بعينيهومن مل يستط

ًيسر األمر لألمـة، ومـن مل يـستطع الـصيام، يفطـر وخيـرج الفديـة إذا كـان مـستطيعا، ُ ُ َّ 
لصيام ِّفإن مل يكن متيسر احلال سقطت عنه الفدية، وأصبح غري مكلف  ُ.  

حلـج إال مـن اسـتطاع إليـه سـبيال، وفريـضة الزكـاة ال تفـرض إال علـى مـن  ُمل يكلف  ُ
لتقرب إىل فقراء هللاٌمعهم فائض يستطيعوا أن ينالوا به    !رضا هللا 

َّــديــن كلــه يــسر، ولــيس فيــه عــسر، وكــل مــا حنــن يف أم ُ س احلاجــة إليــه يف الــدنيا أن ٌ
ــان واملــودة، ــه؛ الرمحــة والــشفقة والعطــف واحلن ــد رب ــا كــان وصــفه األغلــى عن   َّنعلــم أن نبين

  : أنبأ فقالحىت أنه 

ْدخلت{  َ امرأة َ
ٌ َ َالنار ْ َّ

ٍهرة ِ 
َّ طتها، ِ َر ْ َ َ ْفلم َ َ

َتطعمها،  ْ ِ
ْ ُ

ْولم  َسقها، َ
ِ ْ َ

ْولم  َترسلها، َ
ِ ْ ُ 
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ل َفتأ َ َ
خشاش ْنِم 

َ َ
ْاألرض   َ ْ

  :وقال، ٨٢}

نــا{  ب
َ ْ ٌرجــل َ ُ ــق َ ٍط

َ
اشــتد ِ

َّ َ ْ
ــه  ِعل ْ ُالعطــش َ َ فوجــد َ

َ َ َ َ
ا  بــ

ْ
ل ِ َفــ َ َ َ

َفيهــا 
ب، ِ َفــ َ َ

  

َّثم
ُ

ج،  َخ َ َ
فإذا 

َ
ِ
َ

لهث ٌلب 
ُ َ ل َ ُأ ى َ َال َمن َّ

َالعطش، ِ َفقال َ َ َ
ُالرجل  ُ لقد: َّ

ْ َ
لغ 

َ هـذا َ
َ َ 

لب َمن َال
َلعطـشا ِ ُمثـل َ ْ

ـان ِالـذي ِ
َ

لـغ 
َ َ ، ِّمـ ل ِ َفـ َ َ َ

َالبـ  ْ
فمـأل ِ

َ َ َ َ
ُخفـه  َّ ُ

ًمـاء  فـس َ
َ َ َ

 

لب َفشكر َال َ َ
َفغفر ُله ُا  َ َ َ

قالوا ُله، 
َ

ا:  َرسـول َ َُ ، ن ا و
َّ
ِ
لنـا َ

َ
ِالبهـائم ِ  ِ

َ ْألجـرا، َ
َ َ

 

َفقال َ َ
ِذات ِّل ِ: 

َ
د  ٍك ة ِ ٍرط َ ْ ٌجر أ َ   :ويف رواية أخرى، ٨٣}ْ

ـــ{  أن رجـــ
ً ُ َ َّ

ــــا َرأى  ــ ــــل ل ـــ ُأ ى َ ـــ َالـــ ــــن َّ َمـــ
ــــش، ِ َالعطــ ــــذ َ فأخـــ

َ َ َ
ــــل  ُالرجــ ُ ـــه، َّ ُخفــــ َّ ُ

  

َفجعل َ َ َ
ُغرف  ْ ِه ُله َ َّح ِ ُأرواه، َ َ َفشكر ْ َ َ

ُفأدخله ُله، ُا  َ ْ َ
الجنة  

َ َّ َ{٨٤  

ُيف شـدة الظمـأ وال يوجـد مكـان هذا الرجل دخل اجلنة يف كلب سـقاه، ألنـه وجـده 
  .ًماء إال يف بئر عميق، فحمل نعله بفمه ومأله ماءا وسقى به الكلب

  تراحم المؤمن

ـذا احلنـان فيمــا  ـذا العطـف و ـذه الـشفقة و ـذه الرمحـة و إذا تعامـل أفـراد األمـة 
ى ال، فقــد أثـىن هللا علــ! ُبيـنهم، هـل ســتوجد مـشكالت أو خالفــات أو مـشاحنات بيـنهم؟

تباعهم هلذا اخللـق الكـرمي فقـال   : ُصحابة النيب األولني                          
                              ))أن - وحنــن مــنهم -ُوكــأن هللا حيفــز اآلخــرين ، ، ))الفــتحالفــتح٢٩٢٩ َّ

ذا اخللـق النبيـل ُمن أراد أن ينضم إىل هذه الثلة املباركة، ويدخل ُ يف املعية النبوية، فعليه 
 لنا أمجعـني إذا أرد أن يـستجيب هللا لنـا الـدعاء، وأن وهو الرمحة، ولذلك ذكر النيب 

  :ُحيقق لنا الرجاء، وأن مينع عنا كل شرور األعداء، ماذا نصنع؟ فقال 

الراحمون{ 
َ ُ ِ ُيرحمهم َّ ُُ َ ْ ُالرحمن، َ َ ْ ُارحموا َّ َ ْمن ْ ْألرضا ِ َ

َ ْ
م  ْيرحم ْ َ ْ ْمن َ ِالسماء  ِ َ َ َّ{٨٥  

لو تراحم املؤمنون لزالت كل هذه النكبات واملصائب، وكـل شـيء خنـشاه يف طرفـة 
                                                           

رة ٨٢ خاري ومسلم عن أ ه    مسند أحمد وال
رة ٨٣ خاري ومسلم عن أ ه    ال
رة ٨٤ خاري ومسلم عن أ ه    ال
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٨٥ مذي وأ داود عن ع    جامع ال
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ُ يريـــد منـــا أن نكـــون صـــورة مـــن الـــصحب الكـــرام، وصـــورة مـــن عـــني أو أقـــل، ألن هللا 
خللــق العظــيم ق  ُاحلبيــب املــصطفى عليــه أفــضل الــصالة وأمت الــسالم، ونتخل  الــذي عليــه َّــ

ُاملوىل تبارك وتعاىل، وهو خلق الرمحة ُ.  
، هــذه الرمحــة هــي املنفــذ الوحيــد وامللجــأ !مــا أوىل هــذه األمــة برمحــة رســول هللا 

  .األكيد للخروج مما حنن فيه اآلن
أمـــا الـــشدة علـــى بعـــضنا، والغلظـــة يف تعاملنـــا مـــع إخواننـــا، والفظاظـــة والقـــسوة يف 

ــ ــاألفاظنــا وأفعالنــا، فهــذا مــا    : ى هللا عنــه نبين                                 
                                         ))عمران عمرانآلآل١٥٩١٥٩ ((.  

ـــه  ـــذي مـــدح علي ــون اجلانـــب األول ال ـــذين يرتكـ عجـــيب للمـــؤمنني يف هـــذا الزمـــان ال
ن، و ـى هللا عنـه املـسلمني يف كـل وقـت الرمحن النيب العـد خـذون اجلانـب الثـاين الـذي 

لفـاظ قـد تكـون الغيـة،  ء وبفظاظة وبغلظة و وآن؛ يعامل إخوانه املؤمنني بغطرسة وبكرب
ُأو قد تكون شائنة، أو تكون فيها تشنيع عليه، وال يعلم أن الرمحة مـا وجـدت يف أمـر إال 

ييد هللا، ولذلك   :  قال هللا لنا مجاعة املؤمننيَّوحل فيه فتح هللا و
                                 ))البلدالبلد١٧١٧((.  

المؤمن  اآلخرة   مظاهر رحمة هللا 

 بنــا، ورمحــة هللا بنــا مــن أجــل نبينــا يف الــدار اآلخــرة، خــذ ملــسة مــن رمحــة النــيب 
وموقف احلسرة والندامة يـوم اء احلساب،  هو الذي يرحم األمم كلها من عنفإن النيب 
ـــدين  ـــ ــ ــــشر... ال ـــ ــــا إىل أرض احملـ ـــ ـــم كلهـ ـــ ــ ـــرج األم ـــ   : ختــ                       

          ))والكل من شدة ما يرون يتمـىن اخلـروج ولـو إىل النـار ملـا يـرون مـن ))إبراهيمإبراهيم٤٨٤٨ َّ
  :شدة العذاب، قال 

إذا{ 
َ
ــان ِ ـــ ـ

َ
ــــوم  ُيــ ْ ــــةال َ امــ ِق ِ

َ ــــاج َ َمــ ـــاس َ ُالنـــ َّ
ــــضهم  ْعــ ُ ُ ْ ـــض، ِ َ ْعـــ ـــأتون َ ـــ ف

َ ُ َ َ
َآدم،  َ 

قولــون ف
َ ُ َ َ

ْاشــفع:  َ ْ
لنــا 

َ
ــك، ِإ  َر ِّ قــول َ ُف ُ َ َ

ُلــست:  ــن َلهــا ْ ْول
ِ

م َ ْعلــ ْ م َ براه َبــ ِ َ ْ
ِ ُفإنــه ِ َّ

ِ
َ

 

ل ُخل ِ
َ

َالرحمن،  ْ أتون َّ ف
َ ُ َ َ

م،  ِإبراه َ ْ
قـول ِ ُف ُ َ َ

ُلـست:  ـ َلهـا ْ ِول
م ْنَ ْعلـ ْ َمـو َ ُ

ُفإنـه ِ َّ
ِ
َ

 

م ُلـ ِ ، ــأتون ِا ف
َ ُ َ َ

 ، َمــو قـول ُ ُف ُ َ َ
ُلــست:  ـن َلهــا ْ ْول

ِ
م َ ْعلــ ْ َ ، ــ َع ِ ُفإنــه ِ َّ

ِ
َ

ُروح  ُ 
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ــــه ِا لمتــ ُو ُ َ ِ
ـــأتون َ ـــ ف

َ ُ َ َ
 ، ـــ ـــ َع ــــول ِ قــ ُف ُ َ َ

ــــست:  ُلــ ــــا ْ ــــن َلهــ ــ ْول
ِ

م َ ـــ ْعلـــ ْ ــــد َ ٍمحمــ َّ َُ
ِ  

، أتو ِف
ُ َ َ

فأ 
َ

ُقول ُ
أنا: 

َ
  ٨٦}َلها  

ـم لـو ذهبـوا  ُملاذا مل يذهبون إليه من البداية؟ حـىت يظهـر هللا قـدره ويبـني مقامـه، أل ُ
ٍّيـستطيع أي نـيب أن يقـوم بـذلك، لكـن هللا : ُإليه من البداية وقضي األمر رمبا قـال الـبعض

ٌأراد أن يبــني لنــا أن لــه مقــام ســامي رفيــع مل يبلغــه أحــد مــن األنبيــاء وامل رســلني وال املالئكــة ُ
ــــني ــــق هللا أمجعـــ ـــن خلـــ ــد مــــ ـــربني، وال أحـــــ ـــ   : ٌاملق                              

  .))اإلسراءاإلسراء٧٩٧٩((
 يف بدأ احلساب، وهذا للخلـق أمجعـني، فكمـا رفـع عـنهم العـذاب فيشفع النيب 

ِّاب، أمـا أمتـه فحـدث ًيف الدنيا، يرفع أيضا عنهم العـذاب يف املوقـف العظـيم لبدايـة احلـس ُ
  :وال حرج، كما قال 

فأستأذن{ 
ُ

ِ
َ ْ َ

ِّر َع  فيؤذن َ
ُ َ ْ ُ َ

لهم ِ  ِو
ُ

ِ
ُ محامد َ

َ
ِ

َ ُأحمده َ ُ َ َبها، ْ ُّوأخر ِ ِ
ِساجدا، ُله َ

َ 

قول ُف ُ َ َ
ا:  محمد َ

ُ َّ َ ْارفع ُ َ َرأسك، ْ َ ْوقل َ ُ ْسمع َ َ ْ ْوسل َلك، ُ َ َتعط، َ ْ ُ
ْواشفع  َ ْ ْشفع، َ َّ َ ُ

 

ف
َ

ُأقول ُ
ا:  ِّرب، َ ِأم َ

ِأم  َّ
َّ{٨٧  

حنــن آخــر األمــم يف البعــث، وكــان يقتــضي املنطــق والعقــل أن نكــون آخــر األمــم يف 
  :ًاحلساب، لكنه اكراما له كما قال 

ُنحن { ْ َ
اآلخرون، 

َ ُ األولون ِ
َ َّ َيوم َ ْ امة  َ ِالق ِ

َ َ{٨٨  

ـم احلـساب أمـة رسـول هللا، وأول  مـن يـدخل اجلنـة بعـد أن أول من يبدأ هللا تعـاىل 
  .يفتحها رسول هللا؛ أمة حبيبه ومصطفاه

َّوالرمحة العظمى اليت ال تقـدر، أن اخلالئـق كلهـم جيتمعـون منـذ آدم إىل يـوم القيامـة  ُ ُ
ُيف ســــاحة العــــرض واحلــــساب، وأكــــرب عــــذاب يتعــــرض لــــه امــــرء يف احلــــساب أن حياســــب ٌ  

خلـــزيأمـــام اجلميـــع والكـــل ينظـــر إليـــه، وهـــذا امســـه عـــذاب اخلـــ    ...!!زي، ألنـــه سيـــشعر 
  .أمام الناس كلهم

                                                           
خاري ومسل٨٦ س  ال   م عن أ
س ٨٧ خاري ومسلم عن أ    ال
رة ٨٨    صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ ه
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ـــاء هللا  ـــه يف وأنبي ـــراهيم ذكـــر هللا عن ـــا إب  كـــانوا خيـــشون مـــن ذلـــك، حـــىت أن أبين
ــــه ـــت دعوت ــه كانـ ــ ـــرآن الكــــرمي أن   : القـ                                     

                              ))دعا لنفسه، ومل يشرك معه حىت أبناءه وال ))الشعراءالشعراء ُ
  : ويقول هللا للحبيب بغـري طلـب !!.أمته                                     

ـــذين معـــه، وكيـــف حناســـب  رســـول هللا؟))التحـــرميالتحـــرمي٨٨(( ـــيس هلـــم ! ُ هـــو وال أغلـــب هـــذه األمـــة ل
  : األكرب سيقومون من القبور إىل القصور، كيف  رسول هللا؟ قالُّحساب، الكم

ِأم {
ِهذه َّ ِ

أمة َ
ٌ مرحومة َّ

ٌ َ َُ س ْ َل َعليها ْ ْ ٌعذاب َ َ ِاآلخرة، ِ َ
َ ِ

ْ
َعذابها  ُ َ ا ِ َ َالدن ْ ُّ

  

ُالف َ
زل ِ ُوالز َ َّ ُوالقتل َ ْ َ َ {٨٩ 

اآلخرة، ذهـب حـضرة النـيب يكفي ما عانوه يف الدنيا، فهذا يعفيهم من العذاب يف 
ى وينتظـــر فـــرج الكـــرمي واخلـــروج مـــن الـــدنيا، فوجـــده خائفـــا  حلم ًإىل رجـــل وكـــان مريـــضا    َّـــً

  :َّمن جهنم، فقال

َّالح { ٌك ُ ْمن ِ
ِّحر ِ َجهنم، َ َّ َ َو َ ِ

ب َ ُنص
ِ

َ
ِالمؤمن 

ْ َمن ُ
النار ِ

َّ
 {٩٠ 

لنــار مــادام حمافظــ ى مــرة فلــيس لــه شــأن  حلم ٌمــن يــصب  ــ َّ ًا علــى فــرائض هللا وال ُ
يرتكها، ومعظم هذه األمـة جتـد أن هللا ابـتالهم يف أنفـسهم، أو يف أوالدهـم، أو يف أمـواهلم، 

م  م يستحقون أجر الصابرين... أو يف زوجا   .فلو صربوا فإ
ــــصابرين؟  ـــر الـــ ــــا أجــــ   ومـــ                                 ))الزمـــــــرالزمـــــــر١٠١٠((...... 

رجون من الدنيا إىل اجلنة مباشرة، مـن القبـور إىل القـصور، جيلـسون يف شـرفات القـصور خي
ب   :ليشاهدوا أهل املوقف، واملالئكة يغدون عليهم من كل 

                                                                
           ))ألكواب وبكذا وبكذا ))الرعدالرعد نواع السلسبيل و   ::ويطوفون عليهم 

                                                             
                                                ) ) املطففنياملطففني((.  

ًوهناك من حياسب، لكنه حياسب حسا يسريا ً ُ َُ َ،!!!..   
                                                           

س ٨٩ د هللا بن ق م  المستدرك عن ع    س أ داود والحا
د ٩٠ ر عن شمعون بن ز مان للبيه وابن عسا    شعب اإل



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٨٠             (الرحمة العظ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

  :  رسول هللا؟ قال فكيف يكون احلساب اليسري

إن {
َّ
ِد َا ِ

ْ َالمؤمن، ُ
ِ
ْ ضع ُ ُف َ َ َ

ه  ِعل ْ ُكنفه َ َ َ
ه،  س ُو ُ ُ َْ قول َ ُف ُ َ َ

ُأتعرف:  ْ َ
َذنب  ْ َ

كذا، 
َ

 

ُأتعرف ْ َ
َذنب  ْ َ

كذا 
َ

قول ، ُف ُ َ َ
ْنعم،:  َ َ

ِّرب، ْأي  َّح َ إذا َ
َ
ُقرره ِ َ َّ ه، َ ِذن ِ

ُ ُ
َورأى ِ َ ِ 

ِنفسه ِ
ْ َ

ُأنه  َّ
َهلك،  َقال َ َ

تها:  َس ُ ْ َ ك َ َعل ا، ِ َْ َالدن ْ ُّ
وأنا 

َ َأغفرها َ ُ ِ
ْ

َاليوم، َلك  ْ ع َ َف ْ ُ َ
 

َكتاب َ
ِحسناته  ِ ِ

َ َ َ{٩١  

ـــا ـــشديد؟ ا ـــذي يتعـــرض للحـــساب ال ـــاهى َّومـــن ال ـــذي يتب ملعاصـــي، أي ال هرين 
ُأ عملـــت كـــذا، وأ فعلـــت كـــذا؛ يـــسرته هللا وهـــو : ملعاصـــي وجيلـــس هنـــا وهنـــا ويقـــول

  :، وهؤالء الذين قال فيهم !!يفضح نفسه بني خلق هللا

ِأم ُّل{ 
معا َّ

ً َ إ ُ
َّ
ن  ِ َالمجاه

ِ
َ ُ{٩٢  

ــدم علــى مــا ُفتــب إىل هللا، وا!! كيــف تفعــل هــذا وقــد ســرتك هللا؟ رجــع إىل هللا، وان
ً حيب التوابني، وحيب املتطهرين، وسيغفر لك الذنوب مجيعافعلت، وهللا  ُ :  

                                                                
                                 ))أي كلــه، ولــن يــرتك لــك شــيئا مــا دمــت ))الزمـرالزمـر٥٣٥٣ ً

  .قد رجعت إىل هللا، وأنبت إىل هللا، وتبت إىل هللا تبارك وتعاىل
بل لو حافظـت علـى فـرائض هللا فـإن هللا يتـوالك بغفرانـه علـى الـدوام، فمـن خيـافظ 

ول ما اجتنـب  ًعلى الصلوات اخلمس يكون مغسوال من الذنوب أوال  الكبـائر، فمـا دام ً
ول ًبعيـــدا عـــن الكبـــائر فـــإن الـــصغائر يغفرهـــا هللا تبـــارك وتعـــاىل لـــه أوال  ً :            

               ))هودهود١١٤١١٤((.  
 :ً يكون حسا يسرياُفحساب املؤمنني الذي حياسبون

ٌال يوجـد أحـد ًوأكرم هللا املـؤمنني بعـد ذلـك، فـنحن مجيعـا مقـصرين يف طاعـة هللا، فـ
  . قدره من عبادهَّمن األولني واآلخرين استطاع أن يويف هللا حق

ًاملالئكــة أنفــسهم الــذين تفرغــوا لطاعــة هللا، مــنهم القــائم أبــدا، ومــنهم الراكــع أبــدا،  ً
                                                           

خاري ومسلم عن ابن عمر ر هللا عنهما٩١    ال
رة ٩٢ خاري ومسلم عن أ ه    ال
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ــالنيب  ــــة، فــــ ـــوم القيامــ ـــدء الــــــدنيا إىل يـــ ــــذ بـــ ــــنهم الــــــساجد أبــــــدا، منــ ــــنهمًومــ ــــول عــ    يقــ
م يقومون فيقولون   :أ

حان{  س
َ َ ْ دناك َما َكُ َع َ ْ َ َّحق َ ادتك  َ َع

ِ ِ
َ َ{٩٣  

ومـــن الـــذي يـــستطيع منـــا أن حيـــافظ يف ! ُمـــن الـــذي يـــستطيع أن يـــويف عبـــادة هللا؟
؟-ً مـثال -الـصالة  أمـر صــعب، وخاصـة أننـا مــشغولون !  علـى احلــضور واخلـشوع فيهـا 

ألوالد وبكذا وبكذا   .لدنيا و
تهــــدين يف ، ولــــذلك يففجعـــل هللا لنــــا شـــفاعة رســــول هللا  ـــه رأى بعــــض ا  زمان

  :العبادة، فقال هلم

م َما{  ْمن ْ
ْمن ِ

ٍأحد ِ
ُدخله َ

ِ
ْ ُعمله ُ َ الجنة، َ

َ َّ قالوا َ
َ

و: 
َ َأنت َ ْ

ا  َرسول َ ؟ َُ َقال ا َ
 :

و
َ أنا، َ

َ
إ 

َّ
أن ِ

ْ
ِيتغمد 

َ َّ َ َ ٍبرحمة ُا َ َ ْ َ
ُمنه  ِ ْ

ِ{٩٤  

  :ويف رواية اخرى

أن ِإال{ 
ْ

يت 
َ ِغمدَ

َ َّ َ
ُمنه ُا  ْ

ٍبرحمة ِ َ ْ َ
ٍوفضل  ِ

ْ َ َ{٩٥  

فكلنــا حنتــاج إىل شــفاعة رســول هللا، ألنــه لــن يــدخل أحــد اجلنــة إال بــشفاعة رســول 
  .هللا، وشفاعات رسول هللا يف املوقف العظيم حتتاج إىل حديث آخر يطول

  هذه الشفاعة كيف نناهلا؟
  :َّيسر النيب لنا هذا األمر، وقال 

ْمن{  َّع َص َ َح َ
ُصبح ِ

ِ
ْ ا ُ ع

ْ َوح َ
ِ

ِم َ ْ ا ُ ع
ْ   ؛َ

ته ُأدر ْ َ ِشفاع ْ
َ َ َ

َيوم  ْ امة  َ ِالق ِ
َ َ{٩٦  

  !هل ألحد منا عذر بعد هذا؟
   ......!ال

                                                           
د هللا  ٩٣ ا عن جابر بن ع   معجم الط
رة ٩٤    مسند أحمد عن أ ه
ك ٩٥ ا عن طارق بن     معجم الط
ا والصالة ع الن البن أ عاصم عن أ الرداء ٩٦    معجم الط
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   !!!امسها صالة
 :لكنها

 ! الحتتاج إىل وضوء -

 !اه للقبلةِّ وال حتتاج إىل اجت -

 ! وال حتتاج إىل مسجد -

 .من هذه األمور وال حتتاج ألي شيء  -

ئم - ِّفأصلي وأ أمشي، أو أ  ُ! 

ُ حىت جيوز يل أن أصلي عليه وأ جنب - ُ ُ!!  

  :فال عذر بعد ذلك
ا عشر مرات صباحا، وعشر مرات مساءا ًأل ً...   

تهد هو من يواظب على ذلك، فتجب له شفاعة النيب    .وا
 كـشف عطيـه النـيب ُأما الذي يزيد على ذلك يكون له شركة يف شفاعة النـيب، في

  !!يشفع فيه ملن يشاء
  ! ما هذا الفضل العظيم؟

  .فضل هللا علينا، وبركة هللا علينا، ورمحة هللا بنا بسيد رسول هللا 
ـــا، والرمحـــة إلخواننـــا نـــسأل هللا   أن يرزقنـــا الرمحـــة يف أقوالنـــا، والرمحـــة يف أفعالن

ُحقنــا مبعيــة ســيد الرســل واألنبيــاء، ُاملــسلمني أمجعــني، حــىت نكــون مــن عبــاده الرمحــاء، ويل
م، ونــسأل هللا  م، وإذا طلبــوا منــه قــضى هلــم حاجــا دوه أجــا  وجيعلنــا مــن الــذين إذا 

ِّأن يعمنـــا خبـــريه، وأن جيعلنـــا يف الـــدنيا مـــن أهـــل بـــره، وأن يوفقنـــا لفعـــل اخلـــريات، وعمـــل  ُ
يرزقنـــا يف الـــدنيا ُالـــصاحلات، وحـــسن التأســـي بـــسيد رســـول هللا يف مجيـــع األوقـــات، وأن 

االقتداء حبضرته، وأن يرزقنا يف اآلخـرة أن نكـون حتـت لـواء شـفاعته، وأن مينحنـا يف اجلنـة 
ن نكون من أهل جوار حضرته   .ُالدرجة العلى 

  َّوصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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ات والعطاءات ق اله   ٩٧الرحمة ط

ا هللا ت القرآنية اليت حيثنا   تبارك وتعاىل على اإلحتفاء واإلحتفـال بـسيد ُمن اآل
ـــول هللا  ـــ ـــ ـــ ــــاىلرســ ـــ ـــ ـــ ــــول هللا تعـ ـــ ـــ ـــ   :  قـ                       ))آل عمــــــــــــــرانآل عمــــــــــــــران١٠٣١٠٣((... ...   

  :َّيعـــين تـــذكروا وتعلمـــوا وتبينـــوا نعمـــة هللا علـــيكم، أي نعمـــة؟ حـــدد هللا هـــذه النعمـــة فقـــال
                                                      ))فأصـــــبحتم ))آل عمـــــرانآل عمـــــران١٠٣١٠٣ 

، ما النعمة اليت ألفت بني القلوب؟ هـو سـيد رسـول هللا بنعمة رسول هللا  َّ إخوا ً ،
  .وما النعمة اليت جعلت املؤمنني إخوة؟ هو رسول هللا 

خذه أيض   : ًا من اآلية األخـرىولذلك املعىن العجيب الغريب الذي          
                  ))نعمـــت هللا: (نعـــم هللا، ولكـــن قـــال: ُ مل يقـــل))إبـــراهيمإبـــراهيم٣٤٣٤ ( ومـــا ،

ه مواله وما خصه به مواله ال حتصوها، فالنعمة هنا هي النعمة اليت هنـا، وهـل يـستطيع  ُأ َّ
ُأحــد أن حيــصي خصائــصه، أو كماالتــه، أو مجاال ــا ٌ َّتــه، أو عطاءاتــه، أو هباتــه الــيت خــصه 

  ً.أبدا! املوىل تبارك وتعاىل؟
َواعلمــوا علــم اليقــني أن كــل مــنح املتقــني واألوليــاء واملخلــصني والــصاحلني إمنــا هــي 

  : قالٌمنح من سيد األولني واآلخرين، ألنه 

ُوا{  ِالمع َ ْ وأنا ُ
َ ُالقاسم َ ِ

َ
 {٩٨  

ِّهو الذي يقسم هذا العط  ما ينطـق عـن اهلـوى، وال يفعـل - كما نعلم -اء، مع أنه ُ
ُعن اهلوى، وال يتحرك عن اهلـوى، وال يعطـي أحـدا عـن اهلـوى، وإمنـا ال يتحـرك وال يعطـي  ًُ

ذن من هللا تبارك وتعاىل   .وال يفعل إال 
ه؟ فقـال كيـف رأى دمحم : ُ عنـدما سـئلاألمر كما قـال اإلمـام مالـك  : َّـ رب

ــن نـــور هللا مجـــال هللا ٌفـــىن حممـــد ٌفـــىن حممـــد   (((( ـــه مـ ــرأى مـــا في ـــه، فـ ــن نـــور هللا مجـــال هللا ِّ عـــن نفـــسه وحـــسه، وبقـــي برب ـــه مـ ــرأى مـــا في ـــه، فـ ــن نفـــسه وحـــسه، وبقـــي برب   ِّ عـ
  ))))  يف غيبة دمحم رسول هللايف غيبة دمحم رسول هللا

ُمــا بــت ليلــة إال ورأيــت   ((((:  الــذي كــان يقــولوهــذا كــالم اإلمــام مالــك العظــيم  ُمــا بــت ليلــة إال ورأيــت ُّ ُّ
  !!. يف املنام ال متر ليلة دون أن يرى رسول هللا ))))   يف املنام يف املنامرسول هللا رسول هللا 

                                                           
يع األول ١١ – المعادي ٩٧   م٣٠/١١/٢٠١٧ه ١٤٣٩ من ر
ان ٩٨ ة بن أ سف خاري ومسلم عن معاو    ال
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ٌنح ومــنن وهبــات مــن يــد ســيد األولــني واآلخــرين، ومــن فكــل عطــاءات الــصاحلني مــ ٌ
ُيعتقد أن هناك مثـن للعطـاء فليخـرب بـه، مـا الـثمن الـذي أعمـل بـه ألتـشرف بوجـه حبيـب  ٌ

ِّصـل عليـه ألـف مـرة كـل ليلـة أو عـشرة آالف : ال يوجد، قـد يقـول الـبعض! هللا يف املنام؟
ًمـرة، والكثــري يــصلي وال جيــد شــيئا، ألن األمــر كلـه ه ة مــن هللا، والقاســم هلــا ُ ٌبــة وعطــاء ومن َّــٌ

  .هو سيد رسول هللا 
، َّفنحن حنتـاج كلنـا أن نتعـرض لفـضل هللا وعطـاء هللا علـى يـد سـيد رسـول هللا 

:  ورد أن...جـوار هللا فمـن الـذي يرثـه؟ ابنـه، ملـاذا؟كيف نتعرض؟ عندما ينتقل األب إىل 
خـذ مـرياث رسـول هللا مـن ألنه مثله يف األوصا ))))  الولد شبه أبيهالولد شبه أبيه  (((( ف والـصفات، فمـن 

خــذ أجــره، فأنــت تقــوم الليــل  ل العابــد؟ العابــد  َّالعلــم والنــور؟ مــن تــشبه حبــضرته، فمــا 
ًوتصوم النهار وتريد قصورا يف اجلنة فيعطيك قصورا يف اجلنة، ويضاعف هللا ملن يشاء ً.  

  وراثة النبوة

ــون فــــضال  ــن العطــــاءات الروحيــــة والقلبيــــة تكــ مــــن هللا علــــى يــــد ســــيد األولــــني ًلكــ
  : ملن يستحق املرياث، وكيف يستحق املرياث؟ قال واآلخرين 

إن{ 
َّ
َالعلماء ِ َ ورثة ُ

ُ َ َ اء، َ ِاألن َ
ِ
ْ َ ْ

إن 
َّ
اء ِ َاألن َ

ِ
ْ َ ْ

يورثوا ْلم 
ُ ِّ َ دينارا ُ

َ
و ِ

َ َدرهما َ ْ َإنما ِ َّ
ورثوا ِ

ُ َّ َ 

َالعلم ْفمن ِ َ َ
أخذ 

َ َ
ِه  أخذ ِ

َ َ
ِوافر  َِحظ 

َ{٩٩  

فهناك من يرث العلم، وهنـاك مـن يـرث النـور، وهنـاك مـن يـرث اإلثنـني، وهـذا هـو 
  .ُّالكامل، وهم أقل من القليل، لكن كل هذا مرياث من رسول هللا 

م أن نضع بني أيدينا لوحا نكتـب فيـه خلـق الرمحـة  ُفماذا حنتاج؟ حنتاج يف هذه األ ُ ً
ه حقــه، وأحــاول أن أكــون علــى وفــق هــذا اخللــق َّــالــذي أشــر إليــه ومل نتوسع فيــه و ُمل نوف ُ ِّــ

  : النبوي مع زوجيت                        ))وبدال من أن أدخل البيت ))الرومالروم٢١٢١ ً
  :وأ عابس وغاضب، أجعلها كاملؤمنني، وأعمل كما قال 

سمك { َت ُ ُّ َ ِوجه ِ َ
ْ ك َ َأخ

صدقة  َلك ِ
ٌ َ َ َ{١٠٠  

                                                           
مذي وأ داود عن أ الدرداء  جامع٩٩    ال

ان عن أ ذر ١٠٠ مذي وابن ح    جامع ل
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لمة { :وكما قال ال
ُ َ ة ِ الطي

ُ َ ِّ صدقة  َّ
ٌ َ َ َ{١٠١  

 !ك ألي إنسان صدقة، فلماذا تعبس؟ّتبسم

 !ُوالكلمة الطيبة صدقة فلماذا خترج الكلمة األخرى؟

م، وإمنـا هـذا مـن املنـافقني والعيـاذ وفاملؤمن ، !ن ال يصدر منهم كـالم يـؤذي األ
ٌلكــن كــالم املــؤمنني بلــسم شــايف يــشفي اجلــراح، فــإذا قــال ــا روحــه َ وا كلمــة ملــريض يرفعــوا 

َّاملعنوية، وقد حتق ُق الـشفاء، ولـو قـالوا كلمـة ملكلـوم خيففـوا جرحـه، ولـو قـالوا كلمـة حلـزين ُ
ُيزيلوا عنه األسى واحلزن، أليست هذه أحوال املؤمنني مع بعضهم؟ ُ.!!  

 وصحبه الكرام، فأنـت جيـب لكن ما الناس فيه اآلن فهذا على غري وترية النيب 
 متشي على هذا املنهاج النبوي، واجعل أوالدك حىت كأحفاد النـيب، فـالنيب كـان خيطـب أن

َّـعلى املنرب ودخل احلسن واحلسني املسجد، وأحـدمها تعثر ووقـع يف املـسجد، فمـاذا فعـل 
ــة وهــو  ــزل مــن علــى املنــرب ومحلهمــا االثنــني مث صــعد املنــرب وأكمــل اخلطب حــضرة النــيب؟ ن

  !!.حيملهما
ً ســـاجدا، فجـــاء احلـــسن أو احلـــسني فركـــب علـــى ظهـــره فأطـــال يف وكـــان ذات مـــرة

خذ حظه    ..ُالسجود ومل ينزله ويلقي به إىل األرض كما نفعل اآلن ولكنه تركه 

َّ فلما{ َ
َق  َ

ُرسول  ة،  ِا َُ الص
َ َ َقال َّ َ

ُالناس  َّ
ا:  َرسول َ َُ ، َإنك ِا َّ

َسجدت ِ ْ َ َ 

َب ْ ْظهرا َ َ َ تك ْ َص
ِ

َ ِهذه َ ِ
سجدة َ

ً َ ْ قد َ
ْ َ

َأطلتها،  َ فظننا َ
َّ َ َ

ُأنه  َّ
قد 

ْ َ
حدث 

َ َ ٌأمر، َ ْ  

ُأنه ْأو َّ
قد 

ْ َ
َيو  ك، ُ َإل ْ

َقال ِ َ
ل  : ُّف َ

َذلك 
ِ
َ

ْن، ْلم  ن َ َّول
ِ

ِاب َ
ْ ، ِارتحل

َ َ ْ  

رهت ُف ْ َ
أن 

ْ
ُأعجله  ِّ َّح َ َق َ ِ

ْ ُحاجته َ َ َ َ {١٠٢ 

ْوعن قتادة ِأ َ
َ َ َ َ

ِّألنصاري قالا  َ ْ َ ْ
أن { :

ّ
َرسول  ان  ِا َُ

َ
َص  َوهو ُ ُ ٌحامل َ ِ

َ 

أمامة
َ َ ت َ َب ْ

ب ِ َز َ ْ ت َ ِب
ْ
ِرسول ِ

ُ ِوأل  ِا َ
َ
ِ
عة ْبن َالعاص َ ر

َ َ َ
د ْبن ِ ِع ْ ْشمس، َ

َ
 

فإذا
َ
ِ
َ

سجد 
َ َ َوضعها َ َ َ ذا َ و

َ
ِ
َقام َ َ

َحملها  ََ {١٠٣ 

                                                           
رة ١٠١ ان عن أ ه    مسند أحمد وابن ح
سا عن شداد بن الهاد ١٠٢    مسند أحمد وال
خاري ومسلم عن أ قتادة األنصاري ١٠٣ ِّ ال َ ْ َ ْ َ َ َ َ

ِ
ْ َ  
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م   تقوى أم سل

ُ الــيت ال تعــد وال حتــد، كــان حيــب أم ســليم أم ســيد أنــس بــن مالــك ومــن رمحتــه  ُ ُ
 ،ــا كانـــت مـــن الـــصاحلات، فعنـــدما جاءهـــا ســـيد طلحـــة ليتزوجهـــا وكـــان مـــشركا ً، أل

ٌإنــك رجـل الكــل يتمـىن أن يتــزوج بــك، وأ أمتـىن ذلــك، ولكـن يل شــرط واحــد إن : قالـت َّ ٌ
ٌتقــول ال إلــه إال هللا حممــد رســول هللا، أن : ومــا هــذا الــشرط؟ قالــت: فعلتــه تزوجتــك، قــال

موافـق علـى : َّـأنظر يف أمري، فذهب وفكر مث عـاد فقـال: فإن رضيت فذاك مهري، فقال
  .هذا الشرط، فتزوجها على هذا األساس

َّوهــي نفــسها عنــدما مــات ابنهــا منــه غطت الغــالم، مث تزينــت وجتهــزت لــه وقابلتــه  ـَّـ
 أ طلحـة إذا اسـتودعك : اء حاجتـه منهـا قالـتكاملعتاد عند عودته كل ليلة، وبعد قض
  !!.َّفإن هللا اسرتد وديعته: أعطيه وديعته، قالت: ٌأحد وديعة مث طلبها، فماذا تصنع؟ قال

تركتين حـىت أصـنع كـذا : لقد بلغت مبلغ الرجال، فغضب وقال! ما هؤالء النساء؟
  :، فقال لهوذهب يشتكي لرسول هللا ! وقد مات إبين؟

َار{  ما ُا َكَ ِغابر ِ َل
َ

ما   لت َل ِْ{١٠٤  

ــا ملــا ولــدت أنــس  ًوهــي الــيت وهبــت ســيد أنــس بــن مالــك ليكــون خادمــا لــه، أل
  :وهبتــه للكعبـــة، فلمـــا هــاجر النـــيب للمدينـــة كــان عنـــد أنـــس حــوايل عـــشر ســـنني، فقالـــت

وكانــت ك، ً واليــوم أهبــه لــك ليكــون خادمــا لــُ رسـول هللا كنــت قــد وهبــت أنــس للكعبــة،
  :   أنسقالختترب أنس يف األمانة، 

ــان-أ عـــ رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{  فـــسلم علينــــا، :  قـــال- وأنـــا ألعـــب مـــع الغلمـ

، فلمـــا جئـــت قالـــت طـــأت عـــ أ عثـــ إ حاجـــة، فأ ـــسك؟ قلـــت : ف مـــا ح

ـــ رســـــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لحاجـــــة ـــا حاجتـــــه؟ قلـــــت: قالـــــت. عثــ ــــا : مــ   : قالـــــت.ٌّإنهـ

ـــِّ رســــــَّال تحــــدثن  ــ ــــس. ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحــــداـ ــــه أحــــدا : قــــال أ وهللا لــــو حــــدثت 

ت ا ثا لته وقالت أنها { :روىو ١٠٥ }لحدثتك  ته وق   .}.هكذا فكن: َّاحتض

                                                           
   البخاري ومسلم عن أنس ١٠٤
 .س صحيح مسلم ، عن ثابت عن أن ١٠٥
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َوكان هلا طفل صغري، وكان له عصفور يداعبه ويفرح بـه وكـان يـسميه النـغـري، وكـان  ُّ ُ ٌ ُ ٌ
ِّيهــا ويقيــل عنــدها يف وقــت الظهــرية يف احلــر الــشديد، فالحــظ أن الطفــل النــيب يــذهب إل

  : فيقولًحزينا، يروي ذلك سيد أنس 

ان{ 
َ

ٌابن  ِّألم ْ
ُ

م  ٍسل
ْ ُقال ُ َ ، ُأبو ُله ُ ْعم َ ان ُ

َ
ُّالن 

ِ
َّ

  ما َر َّ ُمازحه ُ ُ َ إذا ُ
َ
َجاء، ِ َ 

َفدخل َ َ َ
ْيوما  ُمازحه َ ُ َ ُفوجده ُ َ َ َ َ

َفقال نا،َح  َ َ
ا َأرى ِ َما:  ْعم َأ َ نا؟، ُ فقالوا َح

َ َ
 :

ا َرسول َ َُ ، َمات ِا ه َ ُنغ ُ ْ َ ُ
ان ِالذي 

َ
ُلعب  َ ِه، َ َفجعل ِ َ َ َ

ه  ِيناد ِ
َ ُ:  

ا ا َ ْعم َأ َ َفعل َما ُ َ َ
؟  ُالنغ ْ َ ُّ

 {١٠٦ 

ُ يعزي الصيب حىت أخرج احلـزن مـن نفـسه، وجعلـهأخذ النيب  َّ يتبـسم ويـضحك، ُِّ
  .صلوات ريب وتسليماته عليهما هذا؟ هذه هي الرمحة، الرمحة املهداة 

  األمة المرحومة

  :أنتم األمة املرحومة.... أيها الرمحاء 
  :األثرفى فامسكم الرمحاء، 

أن هللا ملا خلق األمم وهى أرواح قبل األجـسام واألشـباح، وخلـق القلـم ليكتـب أن هللا ملا خلق األمم وهى أرواح قبل األجـسام واألشـباح، وخلـق القلـم ليكتـب   ((((
ــــاله هللا ــــم، وأمـ ـــدار األمـ ــــاله هللاأقــ ــــم، وأمـ ـــدار األمـ ـــم: :   أقــ ـــب  قلــ ـــماكتــ ـــب  قلــ ـــة : : اكتــ ـــل اجلنـــ ــــاعىن دخــ ــن أطـ ـــ ـــة آدم، م ـــة أمــ ـــل اجلنـــ ــــاعىن دخــ ــن أطـ ـــ ـــة آدم، م   أمــ

قلــماا: : ، فكتــب القلــم، فقــال هللا، فكتــب القلــم، فقــال هللا!!ومــن عــصاىن دخــل النــارومــن عــصاىن دخــل النــار قلــمكتــب  أمــة نــوح، مــن أطــاعىن أمــة نــوح، مــن أطــاعىن : : كتــب 
َّدخــل اجلنــة ومــن عــصاىن دخــل النــار، واســتمر حــىت قــال أمــة دمحم، فهــم القلــم أن يكتــب َّدخــل اجلنــة ومــن عــصاىن دخــل النــار، واســتمر حــىت قــال أمــة دمحم، فهــم القلــم أن يكتــبُ ُ  

َّ فانـشق القلـم مـن هيبـة هللا َّ فانـشق القلـم مـن هيبـة هللا اسـكت  قلـم،اسـكت  قلـم، :  :     ُّمـا كتبـه لكـل األمـم، فنـاداه رب العـزةُّمـا كتبـه لكـل األمـم، فنـاداه رب العـزة
ـــا أمجعـــني ـــى هـــذه األمـــة وعلين ــه هللا متفـــضال عل ـــال لـ ُ، مث ق ـــا أمجعـــنيً ـــى هـــذه األمـــة وعلين ــه هللا متفـــضال عل ـــال لـ ُ، مث ق قلـــم: : ً قلـــماكتـــب    أمـــة دمحم،أمـــة دمحم،: : اكتـــب 

ٌّأمة مذنبة ورب غفور ٌ ٌ ٌّأمة مذنبة ورب غفورُ ٌ ٌ   : وىف احلديث .))))  ُ

الــذهب {  ــا ثالثــة أســطر  ــت  عارضــ الجنــة مكت ِدخلــت الجنــة فرأ
ُ َْ ٌ َْ

ِ
َ ُ َُ َ َ

ـــذهب( ـــ ـــ ـــاء الــــ ــــ ـــ مـــ ِ ال  ـــسط : )ِ ـــ ـــ ْالــــ ُر األولَّ ــه : ُ ـــ ـــ ــــول هللاال إلـــــ ــــ ـــ ـــد رســ ــــ ـــ ِإال هللا محمـــ ُ ٌ َّ َ ُ ُ.  

ــــا ـــسطر الثـــ ُوالــــ ْ ــــا: َّ حنـــ ــا ر ـــ لنــ ــــا أ ـــدنا، ومـــ ــــدمنا وجــــ ـــا قـــ ْمــــ
ِ
َ ْ ََّ َ ْ َ

ــا خ ـــ ـــا خلفنــ ، ومــــ
َ ََ ْ

ـــ ناـــــ ْ ِ.  

                                                           
ات مختلفة١٠٦ خاري ومسلم بروا ، وال ى للبيه    الس ال
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والسطر الثالث
ُ ُ ْ أمة: َّ

ٌ ة َّ مذن
ٌ َ ِ

ْ ٌّورب ُ ٌغفور َ ُ َ
{ ١٠٧  

  ملاذا؟
  :ألنكم الرمحاء

َّوراث رمحـــة هللا يف الكـــون،  راث رمحـــة هللا يف الكـــون إذا كـــانوا ال يرتامحـــون ُو و... ُ
  !فكيف يرمحون غريهم؟!!! فيما بينهم

ــــسان، ـــــالطة يف اللـــ ــــول، وســ ـــة يف القـــ ـــــشدات وغلظــــ ــــا مــ م كلهـــ ــــو ـــت بيـــ ٌإذا كانــــ ٌ ِ َّ  
ــريان، فكيــــف ينــــشرون رمحــــة الــــرمحن م يف معــــارك مــــع الثــ أليــــدي واألرجــــل، كــــأ   ٌّومــــد 

ن لغريهم؟   !!.ورمحة النيب العد
لسلوكيات واألخالقوالرمح   :ة ال تنتشر إال 

  :فهذا لوحنا يف هذه السنة
خذ خلق   :ُأخالق رسول هللا ومنشي على هداه من ًاُفنحن حناول كل عام أن 

  :ًفنحتاج حاليا للرمحة
...  يف كــل أحوالــه صــلوات ريب وتــسليماته عليــهفنحــاول أن نقتفــي أثــره يف رمحتــه 

  .ُظر إلينا نظرة رضا فيجملنا بعطاءاته وهباته أن ينويف كل أفعاله، عسى هللا 
  : يف هذه الليلة امليمونة املباركةنسأل هللا 

أن يقضي لنا كل حاجاتنـا وأن يـستجيب لنـا مبـا يف نفوسـنا، وأن ال يـدع لنـا أو ملـن 
َّمعنا أو ملن حولنا مرضا إال شفاه، وال ضيقا إال فرجه، وال كـر إال كـشفه، وأن ميـن علينـا  ً ً ًَّ
ألمــن واألمــان، وجيعلنــا يف حــصون الــرمحن علــى الــدوام، ويكفلنــا بكفالتــه،  وعلــى بلــد 
وجيعلنــا مــن أهــل ســرته وغطائــه علــى الــدوام، وأن ال يكلنــا إىل أنفــسنا وال إىل غــريه طرفــة 
ــــة، ـــاءات احملمديـ ـــوز العطــ ــــة، وكنــ نيـ ـــات الر ـــواب اهلبــ ــــا أبــ ــــتح لنـ ـــل، وأن يفـ ــني وال أقــ   عـــ

ـــه الـــــأل ـــا بوجهــ ــود يف دار البقـــــاءُوأن ميتعنــ ـــشقاء، ونـــــضمن اخللـــ ـــا الــ ـــزول عنــ ـــىت يــ   الء، حــ
  .ُيف جوار سيد الرسل واألنبياء

  َّوصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
                                                           

 .الرافعى فى تاريخه عن أنس بن مالك  ١٠٧
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  ١٠٨نور رسول هللا 

ــني حيـــدث مـــع  ـــذي حـــدث مـــع األولـ ــومي، فكـــل ال ـــدما منـــشي علـــى املنهـــاج القـ عن
كلما احتاجت إىل أنوار أقوى لكـشف ُاآلخرين ويزيد، كيف؟ ألنه كلما زادت الظلمات، 

ال، بــل أشـــد، ! هــذه الظلمـــات، فهــل الظلمـــات يف زماننــا كالظلمـــات يف زمــن الـــصحابة؟
  .لذلك ال بد أن يكون النور أقوى

ً، وعـــن طريـــق النـــور الـــذي جعلـــه هللا مـــصدرا لنـــا، فـــالنور يف والنـــور مـــن النـــور 
َّـلـسابقني أو مـن الالحقـني يتحمل نـور احلقيقة نور هللا، لكن من الذي معنا أو منا أو مـن ا

  .َّال يوجد، ألن اجلهاز الذي معنا ال يتحمل هذا النور! هللا املباشر؟
ـــال ـــسى ســـأل هللا وق ـــال: ورد أن ســـيد عي ـــة، ق ــن احملب ــن : َّ رب هـــب يل ذرة مـ لـ

هــذا :  فقــال لــه-ً وكــان رجــال مــن أهــل اجلــذب -َّــتــستطيع أن تتحمل، وانظــر إىل فــالن 
َّسألنا ذر َلن تتحمل، فسألنا: ة من حمبتنا فقلنا لهَ   .بعض ذرة: َّ

ًفوجـــد الرجـــل هائمـــا يف اجلبـــال، ويعـــيش بـــني األســـود ووســـط الوحـــوش وال يـــدري 
  !!.بشيء، ألنه أخذ بعض ذرة من حمبة هللا تبارك وتعاىل

  :مع قول احلبيب !! َّفمن الذي يستطيع أن يتحمل ذرة من نور هللا يف ذاته؟

إن {
َّ
دون  َا ِ

َ ع ُ َس
ِ ْ ٍحجاب َألف َ

َ
ْمن ِ

نور ِ
ُ

ٍوظلمة،  َ َوما َ ُسمع َ َ ْ ْمن َ
نفس ِ

ْ َ
 

ئا ْش
َ

ْمن 
ِّحس ِ َتلك ِ

ِالحجب ِ
ُ ْزهقت ِإال ُ َ َ َ

 {١٠٩  

  :ويف رواية أخرى

ه{  ُحجا ُ َ
ُالنور ِ ُّ

ُكشفه ْلو  َ َ
ْألحرقت  َ َ ْ َ َ

حات  ُس َ ُ ِوجهه ُ ِ
ْ َ   

انت َما
َ َ ْ

ه  ِإل ْ
ُه ِ َُ ِخلقه ْنِم َ ِ

َ
 {١١٠  

ُحتــرق كــل شــيء لــو كــشف واحــد منهــا فقــط، ولــيس الــسبعني ألــف حجــاب، فمــن 
َّفكانــت املــشيئة اإلهليــة أن يلطف هللا هــذه األنــوار، وخيلــق ذا نورانيــة قواهــا  !!.يتحمــل؟ ً ِّــ ُ

                                                           
يع األول ١١ – المعادي ١٠٨   م٣٠/١١/٢٠١٧ه ١٤٣٩ من ر
ا عن سهل بن سعد ١٠٩    معجم الط
س ١١٠ د هللا بن ق    صحيح مسلم وابن ماجة عن ع
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 الذايت، ألن نوره ذايت غري نـور املالئكـة، فنـور َّوأعطاها القوة لتتحمل مبفردها نور هللا 
  : كما ورد يف األثرٌالئكة نور صفايت من صفات هللا، والنور الذايت الذي قال فيهامل

  ١١١ًملا أردت أن أخلق اخللق قبضت قبضة من نوري فقلت هلا كوين دمحمًاملا أردت أن أخلق اخللق قبضت قبضة من نوري فقلت هلا كوين دمحما  ((((
  .))))١١٢   األشياء األشياءَّ من نور دمحم كلَّ من نور دمحم كلُمث خلقُتمث خلقت

ليــــد، ولكــــن القبـــضة معناهــــا جممــــع  ــن نـــور ذايت، ولــــيس معناهــــا القبـــضة  يعـــين مــ
ــا عبــد مــن عبــاد هللا١١٣ اإلهليــة الــصفات  يف حياتــه النورانيــة أو ٌالــيت يــستطيع أن يتحمــل 

ــــهالكونيــــة،  ــى قــــال ل ـــدرة املنتهــ ـــل إىل سـ ـــصفايت عنــــدما وصـ ــــور الـ ــــذلك صــــاحب الن   :ول
ُمت أ قــدر أمنلــة الحرتقــتَّلــو تقــدَّلــو تقــد  (((( ُُ ُمت أ قــدر أمنلــة الحرتقــتُ ُُ   ٌأحــرتق علــى الفــور ألن هــذا نــور ال أحتملــه،  ١١٤))))  ُ

  .ايت صفٌ ولكنه نورٍمع أنه من نور
َّوأنــت لــو تقــد  ((((مث قــال لــه  َّوأنــت لــو تقــدَ  ألن نــوره ذايت، فأصــبح هــو الفريــد ))))  َمت الخرتقــتَمت الخرتقــتَ

يد    .َّوهو الوحيد الذي يتحمل نور احلميد ا
ُومنه تنبعث أنـوار  إىل مالئكـة هللا، وإىل جنـة هللا، وإىل أنبيـاء - بعـد تلطيفهـا - هللا ُ
ــل هللا، وإىل ــن عُهللا، وإىل رســ ـــاد هللا،  األصـــــفياء األتقيــــاء مـــ ـــة الكـــــرام أن بــ ـــأراد املالئكــ فـ

ــق  َّ علـــى قـــدرهم، فخلـــق هللا هيكـــل آدم، ومجلـــه بـــذرة مـــن أنـــوار يـــشاهدوا مجـــال احلـ
  : يقول يف ذلكاحلبيب، وأمرهم أن يسجدوا له، اإلمام أبو العزائم 

ــــا ـــ ـــ ــ ـــان يقين ــــ ـــ ــــسجود كــ ـــ ــــ ــــو أن الـ ـــ ـــ ــــًاولــ ـــ ـــ ــ ـــان يقين ــــ ـــ ــــسجود كــ ـــ ــــ ــــو أن الـ ـــ ـــ ً ولــ
  

ه ــــن علي ـــ ـــ ــــ ــبطن م ــــ ـــ ـــ ــه مل يهــ ـــ ـــ ــــ ـــألبيــ ـــ ـــ ــــ هِّــ ــــن علي ـــ ـــ ــــ ــبطن م ــــ ـــ ـــ ــه مل يهــ ـــ ـــ ــــ ـــألبيــ ـــ ـــ ــــ  ِّــ
  : حيث يقول علي وفا وضحه سيدىهذا السجود كان للنور الذي ظهر فيه و  

                                                           
ة ١١١ د ألحمد بن عجي حر المد ه تفس ال شا  .المع وال
ـــة١١٢ الت النجم ــن نـــور دمحم : (   التـــأو ـــان )ـــل ذى روح خلـــق مـ وســـوىل، و روح الب اج الواحـــد : ل أن الـــ

ء اج وال يـــنقص مـــن نـــوره   وقـــد اتفـــق أهـــل الظـــاهر والـــشهود عـــ أن هللا تعـــا خلـــق جميـــع ،يوقـــد منـــه ألـــف 
ء وهـــذا اء مـــن نـــور دمحم ولـــم يـــنقص مـــن نـــوره  مـــا روي أن مـــو األشـــ   ـــد أن أعـــرف خزائنـــك : قـــال ـــا رب أر

اجـــا مـــن نـــارك ففعـــل فقـــال : فقـــال لـــه ـــسان  ـــل إ أخـــذ  متـــك نـــارا  ـــاب خ   :هـــل نقـــص مـــن نـــارك قـــال: اجعـــل عـــ 
ا رب قة قـد ظهـرت  . فكذلك خزائ:  قال؛ال  ار الحق قة و أنوار المعرفة وأ عة وفوائد الط ضا علوم ال و أ

ه السالم أال ترى أن نور القمر مستفاد ء أمته علما حالها  نفسه عل حالهٌو   . من الشمس ونور الشمس 
ــد١١٣ حــر المد ــة  تفــس ال ــا  ســابق أزلــه ذاتــا مقدســة، : والحاصــل:  قــال الــشيخ أحمــد بــن عجي أن الحــق هلالج لج 

س مــال، لــ ــصفات ال ــة متــصفة  فــة عــن العقــول، نوران فــة خف ال، ثــم أظهــر الحــق تعــا م لط عهــا رســوم وال أشــ
ـالحس، فقـال لهـا ـة؛ إذ ال ظهـور للمعـ إال  ة معن ضة من نـوره حـس كـو دمحما، فمـن جهـة حـسها محـصورة، : ق

، الذي برزت منه حر المعا األز ة لها، متصلة ب  .ومن جهة معناها ال نها
سابورى، وتفسل تفس غرائب القرآن ل١١٤ ى وح روواحدى الن وسـوى وتفـس القـش ـان لل  و تفـس الـرازى  ال

ي وكثــــ  اج المنــــ للــــ ل أن النــــ تفــــس ابــــن عــــر وتفــــس الــــ د المراســــ هــــا، و جــــامع المــــسان ــالغ :  قــ
ل{ قت: سألت ج ت أدنا ها الح ا من نور، لو رأ عون حجا نه س ك؟، قال إن بي و س}هل ترى ر  .، رواه أ
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ــــوره ــــة نــــ ــــشيطان طلعــــ ـــ ــــصر ال ــــو أبــــ ـــ ــــورهل ــــة نــــ ــــشيطان طلعــــ ـــ ــــصر ال ــــو أبــــ ـــ  ل
  

ــــجد ــــن ســـ ــــان أول مـــ ـــه آدم كـــ ــــجديف وجــــ ــــن ســـ ــــان أول مـــ ـــه آدم كـــ  يف وجــــ
ــــه   ـــ ـــ ـــ ــــض مجالـ ـــ ـــ ـــ ــروذ بعـ ـــ ــــ ـــ ــــهأو رأى النمــ ـــ ـــ ـــ ــــض مجالـ ـــ ـــ ـــ ــروذ بعـ ـــ ــــ ـــ  أو رأى النمــ

  
ـــد َعبــــد اجلليــــل مــــع اخلليــــل ومــــا جحـ ـــدََ َعبــــد اجلليــــل مــــع اخلليــــل ومــــا جحـ ََ 

ــرى   ــــ ــــال يــــ ـــ ـــل فـــ ـــ ــور هللا جــــ ـــ ـــ ــن نــ ـــ ـــ ُلكــ ــرىَّ ــــ ــــال يــــ ـــ ـــل فـــ ـــ ــور هللا جــــ ـــ ـــ ــن نــ ـــ ـــ ُلكــ َّ 
  

ـــصمد ـــ ـــ ــــن هللا الـــ ـــ ـــ ـــصيص مــ ـــ ـــ ـــصمدٍإال بتخـــ ـــ ـــ ــــن هللا الـــ ـــ ـــ ـــصيص مــ ـــ ـــ  ٍإال بتخـــ
  

  ماذا رأى إبليس؟
الــذي فيــه، لكــن املالئكــة رأوا نــور الــذات علــى َرأى طينــة آدم فقــط، ومل يــر النــور 

  ١١٥.قدرهم يف آدم، وكان هذا نور سيد رسول هللا 

اء   ميثاق األن

م يف حيــث ال  وملـا أراد هللا تكـرمي األنبيــاء واملرسـلني مجــع أرواحهـم قبـل خلــق أبـدا
ـــل،  ــــوان، وال ليــ ـــالك، وال أكـ ـــان، وال أفــ ـــان، وال مكــ ـــن، وال زمــ ــــث، ألن هنـــــاك ال أيــ   حيـ
ـار، وال أقطـار، وال حبـار، هنـاك عمــأ العمـأ، وطمـس الطمـس، وال يـستطيع اإلنــسان  وال 

، علــى أن تكــون أن يــصف ذلــك حــىت ولــو كــان قــد رأى مــا هنالــك، إال إذا أذن هللا 
حة لسالك قد ملكه هللا    . زمام نفسهَّاإل

  : فجمعهــم هللا وأخــذ علــيهم امليثــاق                        ))آل عمــرانآل عمــران٨١٨١((  ..
ـــضرة الربوبيـــــة ـــاق حــ ـــا امليثــ ـــذين أخـــــذ علينــ ــن الـ ـــا حنـــ ــن الـــــذي أخـــــذ هنـــــا؟ هللا، ولكننــ   :مــ

                                            ))حضرة الربوبية للكل  ))األعرافاألعراف١٧٢١٧٢ - 
ُحـد وغـريه وغـريه، لكـن األنبيـاء نظـرا لعلــو  يـريب الكـافر والنـافر واجلا-رب العـاملني كلهـم  ُ

  .مقامهم فالذي أخذ ميثاقهم حضرة األلوهية
ُوفــرق كبــري بــني حــضرة األلوهيــة وحــضرة الربوبيــة، فحــضرة األلوهيــة حــضرة ذاتيــة  ٌ

  : ألهل اخلصوصية                        ))وانظـر واعجـب أن هللا  ... ))آل عمـرانآل عمـران٨١٨١
خــــذ العهــــد علــــى األنبيــــاء بذاتــــه ــن الــــذي  ــله حلبيبــــه، مــ ُ هــــو الــــذي يعاهــــد أنبيــــاءه ورســ ُ

  :، لتعرف قدر هذا املقامواملرسلني؟ ليس رسول هللا، ولكنه هللا حلبيبه 
ــــر دمحم ــم ســـ ــــ ــن فهـ ـــ ــــورى عــ ـــ ـــز ال ـــ ــــر دمحمعجـ ــم ســـ ــــ ــن فهـ ـــ ــــورى عــ ـــ ـــز ال ـــ  عجـ

  
ــــادر ـــ ـــ ـــ ــــ ــــه القـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدره إال اإللـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــادُرمل يـ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــه القـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدره إال اإللـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ُمل يـ

  :فأخذ عليهم العهد وامليثاق  
                                                           

 .الرازى أن المالئكة أمروا بالسجود آلدم ألجل أن نور دمحم عليه السالم فى جبهة آدماإلمام فى تفسير و ١١٥



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٩٢             (الرحمة العظ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

                                      ))آل عمرانآل عمران٨١٨١((!!  

ــال هللا يف  - ـــ ـــد قـ ـــة ولقـــ ــرىاآليـــ ــــة األخــــ   : القرآنيــ                  
        ))فكما قال لنا قال هلم))التوبةالتوبة١٢٨١٢٨ !!!   

  .. !!وكما هو نبينا فهو نبيهم -

  .. !!وكما هو رسولنا فهو رسوهلم -

فهـو رسـول املرسـلني ) لقـد جـاءكم: (ًقـال لنـا أيـضا) مث جـاءكم: (وكما قال هلم -
  .ونيب النبيني

                                          ))آل عمـــــــــــــــــــــــــــــرانآل عمـــــــــــــــــــــــــــــران٨١٨١((  ..  
  ما وظيفته؟ 
                    ))أي معه خامت التصديق، ما يصدق عليـه يـصري، ))آل عمرانآل عمران٨١٨١ ِّ ُ

    رب؟فماذا نفعل
               ))ــه ال ))آل عمـــرانآل عمـــران٨١٨١  الكــــالم فيهــــا واضـــح وال حيتــــاج إىل تفــــصيل، ألنــ

  .خالف على إميان النبيني واملرسلني برسول هللا
  :وبعد ذلك

                                             أي عهدي ...   
                ))ــي ))آل عمــــرانآل عمــــران٨١٨١  مث أراد هللا أن يكــــشف هلــــم عــــن مجالــــه وكمالــــه لكــ

   :فقال .... يشاهدوه،             ))آل عمرانآل عمران٨١٨١((  ....  
  :يشهدوا سيد رسول هللا، وبعد ذلك انظر يف اآلية إىل العظمة احملمدية، قال هللا

                        ))ما هذه العظمة؟ ...  ... ))عمرانعمرانآل آل ٨١٨١ .!!  
ِّمث حيذرهم هللا ُ:  

                                       
كم أن يتوىل أحد منكم عن ذلك ))آل عمرانآل عمران٨٢٨٢((   .إ

  .فعندما تنظر من الذي أخذ العهد لرسول هللا؟ جتده حضرة هللا 



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٩٣             (الرحمة العظ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

اء د العهد لألن   تجد

ُبوا جتديد هذا العهد بعد رسالته ليكونوا من أمته، ألن هذا عهـد نبـوة، واألنبياء طل ُ
لرسـالة، وكلهـم  فأحياهم هللا، ومجعهم يف بيت املقدس ليجددوا العهد بعد بعثته وتكليفه 
ًصــلوا خلفــه يف احتفــال كبــري، مث قــدموا لــه التحيــة وهــي كــو مــن املــاء، وكــو مــن اخلمــر،  ً َّ

الئكــة كــانوا حاضــرين واألنبيــاء كــانوا مائــة وأربعــة وعــشرين ألــف نــيب ًوكــو مــن اللــنب، وامل
م    ً. إماماَّورسول، واستووا خلفه سبعة صفوف، وصلى 

ــراهيم، وســيد ســليمان بـــن داود  ُوخطــب يف هــذا احلفــل أمــراء األنبيــاء، ســيد إب
 خطبــة وغريمهــا، وبعــد أن انتهــوا أرادوا أن يــسمعوا رســول هللا، فخطــب ســيد رســول هللا

  :خمتصرة ولكنها عالية فقال

ــم{  ـــ ـــ ْل َأثــ ْ
ـــ  ــــه َعــ ـ ِر

ِّ ــــا ،َ وأنـ
َ ـــ َ مــ

ْ ـــ ُ ، َعــ ِّر ــــد َ الحمـ
ُ ْ َ ِ ـــذي ِ ــــل ِالــ ِأرسـ

َ ــــة ْ رحمــ
ً َ ْ َ 

، َللعالم
ِ

َ افة ِ و
ً َّ للنـاس َ

َّ
ا ِ ِـش

ِونـذيرا، َ
َ َوأنـزل َ َ ْ َّعـ َ الفرقـان، َ

َ َ ْ ُ
ـه  ِف ـان ِ ت

ُ َ ْ ٍء، ِّـل ِ ْ َ
 

َوجعـــل َ َ ِأمـــ َ
َخـــ َّ ْ َ

ٍأمـــة 
ْأخرجـــت َّ َ ْ

للنـــاس، 
َّ

َوجعـــل ِ َ َ ِأمـــ َ
َوســـطا، َّ َوجعـــل َ َ َ ِأمـــ َ

ُهـــم َّ ُ 

األولــون
َ َّ ُوهــم َ ُ اآلخــرون، َ

َ ُ ح ِ َو َ َ صــدري، ِ َ
ْ َووضــع َ َ َ ِّعــ َ وزري، َ

ْ
َورفــع  َ َ  ِذكــري، ِ َ

ِوجعل
َ َ ِفاتحا َ

َ
وخاتما، 

َ َ َفقال َ َ َ
م  ُإبراه ِ َ ْ
ِ  :بهذا

َ َ
م ِ ْفضل َ َ

محمد 
ٌ َّ َ ُ { ١١٦  

عة هللا للمؤمن   ب

ـــا أن هللا  ــــضل هللا علينــــ ــــن فـــ ــــاومـــ ـــب علينـــ ـــة للحبيــــ ــــذ البيعــــ ـــذي أخـــ ـــو الــــ   : هــــ
                                              ))ــانوا ))الفـــتحالفـــتح١٨١٨ ــن كــ  مــ

يعوه حتت الشجرة  وحنن حتت شـجرة األمسـاء والـصفات،   !!اليت قطعها سيد عمرمعه 
ـــا؟ ـــ ــــذي يبايعنـ ـــ ــن ال ـــ ــــد، مــ ـــ ــــجرة التوحي ـــال هللا ... شـــ ـــ   : قـ                    

                           ))يعين ) إمنا يبايعون هللا(كأمنا، ولكن : ُ مل يقل))الفتحالفتح١٠١٠
يـــد هللا فـــوق : ُومل يقـــل. ينـــا العهـــد هـــو هللا تبـــارك وتعـــاىل حلبيبـــه ومـــصطفاهالـــذي أخـــذ عل

ومــا اليــد الــيت كانــت ) يــد هللا فــوق أيــديهم: (أيــديكم، وإال كــان هللا مــن بيننــا، ولكنــه قــال
   !!يد رسول هللا ... فوق أيدينا؟

                                                           
رة ١١٦ ي وكشف األستار للهيث عن أ ه ب اآلثار للط    دالئل النبوة للبيه وتهذ



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٩٤             (الرحمة العظ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

ــــه ـــة أمتـــ ـــــضرته يف مواثقــــ ــن حــ ــ ـــه عـــ بــــ ـــه وأ ـــام ذاتــــ ـــه مقــــ ــــأن هللا أقامــــ    ....!!!! ُفكـــ
  .َّاليت سيد رسول هللا أعز قدر بربكتهاوهي 

اء غ منازل األن   ل

ــن األنبيــــاء الــــسابقنيفكــــان يقــــول  ــن األنبيــــاء : ( عنــــدما يتحــــدث عــ ــواين مــ إخــ
  :فهؤالء إخوانه، وحنن يقول فينا) واملرسلني

ُوددت { ْ
ِ
أ َ

ِّ
ــــت  ـــ ُلق

ِ ، ــــوا ِإخـــ
َ ْ

ــــال ِ َفقـــ َ َ
ــــــحاب  ُأصـ َ ـــ ْ ـــ ِّالنـ

ِ
َّ

  :س ـــ ـــ َأولـ ْ ــــن َ ُنحـــ ْ َ
 

َإخوانـــك؟ َ َ ْ
َقـــال ِ َ

ْأنـــتم:  ُ ْ
 ، ِأصـــحا

َ ـــن ْ ْول
ِ

ِإخـــوا َ
َ ْ

َالـــذين ِ
آمنـــوا ِ

ُ ْولـــم ِ َ ِيـــرو َ
ْ َ َ {١١٧  

إن{  :خــرىأ ويف روايــة
َّ
ْمــن ِ

ــم ِ ْورائ ِ َ امـــا َ ُالــص َّأ ْ َّفــيهن َّ
ِ ُمثــل ِ ْ

ض ِ ْالقــ َ
ْالجمـــر، َعــ  َ 

ِللعامــل ِ َّفــيهن َِ
ِ ُمثــل ِ ْ

َخمــس ْأجــر ِ
ِ ْ َ

جــَر 
ً عملــون ُ

َ َ ْ َمثــل َ ْ
ــم، ِ ْعمل َِ

ــل َ َق ــا: ِ َرســول َ َُ 

، ُأجــر ِا َخمــس ْ
ِ ْ َ

منــا 
َّ
ْمــنهم؟ ْأو ِ ُ ْ

َقــال ِ َ
ْــل:  ُأجــر َ َخمــس ْ

ِ ْ َ
ــم تجــدون   م ألن مــن

َ ُ
ِ

َ ْ َّْ ْ
ِ

جدون ع الخ أعوانا  ع الخ أعوانا و 
َ ََ َْ َ ْ َْ َ َْ ََ ُ

ِ
َ َ َ{١١٨  

ديث، وعمل الواحد منا خبمسني مـنهم، ولـيس معـىن ذلـك أن ِّحنن إخوانه بنص احل
ك ذلــك، وإال ســقطت إىل اهلاويــة، !!حنــن أفــضل مــن الــصحابة: َّيتـبجح إنــسان ويقــول َّ، إ

  .ُألنه ذكر عمل الواحد فقط، ومل يقل الواحد منكم خبمسني منهم، حاشا  
  : ُجعل هللا تعاىل األنبياء شـهداء علـى أممهـم                              

                          ))فيكــون هــو الــشهيد علــى الــشهداء الــسابقني، ))النــساءالنــساء٤١٤١ 
ـــا؟  ــ ـــاذا عن   ومــ                                             ))البقـــــرةالبقـــــرة١٤٣١٤٣(( 
  : نفس الدرجة                       ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣((.  

ألنبيـاء مـن الفـضل اإلهلـي الـذي خـصهم بـه هللا بربكـة  َّكادت هذه األمة أن تلحق 
ــلوات ريب وتـــسليماته عليـــهُســـيد الرســـل واألنبيـــاء  اه، ً، فهنيئـــا لنـــا حببيـــب هللا ومـــصطفصـ

  .د رسول هللا يف دنيا وآخرتنا بسي و سرورُوبشرى لنا بسيد رسول هللا و إكرامنا
   .... َّهذا فضل رسول هللا، أو بعض ذرة من فضل رسول هللا

                                                           
س ١١٧    مسند أحمد عن أ
ة الخش ١١٨ مذي وأ داود عن أ ثعل   جامع ال
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 )٩٥             (الرحمة العظ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

  :لكن األمر كما قال البوصريي 
ــــه ـــيس لــــ ــــول هللا لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ ــــهفــــ ـــيس لــــ ــــول هللا لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ  فــــ

  
ـــم ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ طـــ ـــه  ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ِحـــ ٌ ُ ـــمٌ ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ طـــ ـــه  ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ِحـــ ٌ ُ ٌ 

ــك الفــــضل، واإلمــــام أبــــو العــــزائم    ُال يــــستطيع أحــــد أن يبــــني ذلــ ٌ ــاه   ....  وأرضــ
  :ذلكقال يف 

ــــدحيا ــــك املـــ ـــ ـــوغ ل ـــ ـــدري أصـ ـــ ــى قـ ـــ ــــدحياعلــ ــــك املـــ ـــ ـــوغ ل ـــ ـــدري أصـ ـــ ــى قـ ـــ  علــ
  

ــــرحيا ـــ ـــ ـــ ــــاغه ريب صــ ـــ ـــ ـــ ــــدحك صــ ـــ ـــ ـــ ــــرحياومــ ـــ ـــ ـــ ــــاغه ريب صــ ـــ ـــ ـــ ــــدحك صــ ـــ ـــ ـــ  ومــ
ــــىت   ـــ ـــ ــل حـ ـــ ـــ ــــام الرســـ ـــ ـــ ــن أ  إمـ ـــ ـــ ــــىتُومـــ ـــ ـــ ــل حـ ـــ ـــ ــــام الرســـ ـــ ـــ ــن أ  إمـ ـــ ـــ  ُومـــ

  
ِّأويف ِّأويفُ ـــروحاُ ـــ ـــ ـــ ــــسامي شـــ ـــ ـــ ـــ ـــدرك الــ ـــ ــــ ـــ ـــروحا قــ ـــ ـــ ـــ ــــسامي شـــ ـــ ـــ ـــ ـــدرك الــ ـــ ــــ ـــ   قــ

ــــيب   ـــ ـــ ـــ ـــلء قلـ ـــ ـــ ـــ ــك مــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــين أحب ـــ ـــ ـــ ــــيبُولكـ ـــ ـــ ـــ ـــلء قلـ ـــ ـــ ـــ ــك مــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــين أحب ـــ ـــ ـــ  ُولكـ
  

ــــا ـــ ــىت جرحيـــ ـــ ــــ ـــوال فـ ـــ ـــ لوصـ ـــعد  ـــ ـــ ــــاًفأسـ ـــ ــىت جرحيـــ ـــ ــــ ـــوال فـ ـــ ـــ لوصـ ـــعد  ـــ ـــ  ًفأسـ
  

 مــأل الكــون يف اإلمــام بــن الفــارض !! مــن منــا يــستطيع أن ميــدح مــن مدحــه هللا؟
لقصائد ال َّعظيمـة الرائعـة، والـيت قـيض هللا هلـا املـادحني يف هـذا الزمـان لتنتـشر مناجاة هللا 
، فلمـا مــات رآه أحــد أصــدقائه يف املنــام فقــال ، ومل ميــدح النــيب !حـىت أكثــر مــن عــصره

ــم َِ ســيدي مل مل متــدح ســيد رســول هللا : لــه ً؟ فأجابــه منامــا بعــد موتــه، لكــي نعــرف أ
م يرزقون، وقال ُأحياء عند ر ٌ:  

ـــصرا ـــ ـــيب مقـــ ـــ ــــدح يف النـــ ـــ ـــل مــ ـــ ِّأرى كـــ ُ ـــصراٍ ـــ ـــيب مقـــ ـــ ــــدح يف النـــ ـــ ـــل مــ ـــ ِّأرى كـــ ُ ٍ 
  

ــرا ـــ ـــ ـــه وأكثـــ ـــ ـــ ــــين عليــ ـــ ـــ ــــغ املثـ ـــ لــــ ــراٌوإن  ـــ ـــ ـــه وأكثـــ ـــ ـــ ــــين عليــ ـــ ـــ ــــغ املثـ ـــ لــــ  ٌوإن 
ــــو   ـــ ــــا هـ ـــ ــــه مبـ ـــ ـــىن عليـ ـــ ــ ــــان هللا أث ــــوإذا كــــ ـــ ــــا هـ ـــ ــــه مبـ ـــ ـــىن عليـ ـــ ــ ــــان هللا أث  إذا كــــ

  
ـــورى؟ ـــدح الـ ـــا ميـ ـــدار مـ ـــا مقـ ــــه فمـ ـــورى؟أهل ـــدح الـ ـــا ميـ ـــدار مـ ـــا مقـ ــــه فمـ  أهل

  
فكـل الـذي يقولـه الـسابقون والالحقـون ! من الذي ميدح بعد مدح هللا لرسول هللا؟

م مـن الـشجون، ويظـل حبيـب هللا و  لؤلـؤ مكنـون، مـصطفاه ٌإمنا هو تعبري عما يف قلـو
ُال يطلـع عليــه إال مــن مســح هلــم بوصــاله، ولــه يــشهدون، وهــؤالء إذا شــهدوا ال يــستطيعون 

ِّأن يعربوا ُ:  
ــــره ــــست أذكــ ــــا لــ ــــان ممــ ــــا كــ ــــرهُفكــــــان مــ ــــست أذكــ ــــا لــ ــــان ممــ ــــا كــ  ُفكــــــان مــ

  
ــــرب ــن اخلـــ ـــ ـــــسأل عــ ــــريا وال تــ ــن خـــ ـــ ًفظـ َّ ــــربُ ــن اخلـــ ـــ ـــــسأل عــ ــــريا وال تــ ــن خـــ ـــ ًفظـ َّ ُ 

  
طنـــا، يقظـــة ومنامـــا، حـــال وترحـــاال، دنيـــا نـــسأل هللا  ً أن جيمعنـــا عليـــه ظـــاهرا و ِ ً ًً ً

آخـــرة، وأن جيعلـــه يف ســـويداء قلوبنـــا، فـــال يغيـــب عنـــا طرفـــة عـــني وال أقـــل جبمالـــه ونـــوره و
ـــدينا إىل املـــنهج القـــومي، والـــصراط املـــستقيم،  ي ـــدا آخـــذا  ــون دائمـــا وأب ـــه، وأن يكـ ًوكمال ً ً
ًوحافظا لنا من أي زلل أو خطأ، حىت جنتمع معه على حوضه الشريف، ويـسقينا مـن ميينـه 

  ة مريئة ال نظمأ بعدها أبداًاملباركة شربة هنيئ
  مَّوصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسل
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 )٩٦             (الرحمة العظ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

ب  عة الحب   ١١٩متا

ــا الــذات احملمديــةَّة الــيت جتمَّــاحلقــائق األزلي اجلــسم، وحــضرة القلــب، حــضرة : لــت 
ِّوحضرة السـر اِّ ُ، وحضرة الروح، وهناك حقائق أخرى نضرب يف الكالم عنها لعلو شأ ُ.  
ِّملقامات اليت يصنف هللا فيها املـسلمني، أيـن أنـت؟ ال بـد أن تعـرف نفـسك تقابل ا ُ

َّيف أي كـــشف مـــسجل؟ هـــل يف كـــشوف اإلســـالم؟ أم مـــسجل يف كـــشوف اإلميـــان؟ أم يف  َُّ
ال بـد أن كشوف أهل اإلحسان؟ أم يف كشوف أهل درجة اليقني؟ كل واحد لـه درجتـه، و

! ٌد ال يعرف درجتـه الدنيويـة الوظيفيـة؟هل فيكم أح..!! .. تعرف درجتك حىت ال تضيع 
  : ، كــذلك ال بــد مــن معرفــة درجتــك عنــد هللا، ألن هللا قــال!دال يوجــ           

     ))عند هللا، وليس عند اخللق، ألن اخللق ال يعلمون إال الظاهر))آل عمرانآل عمران١٦٣١٦٣ . 

ة عة الظاه   المتا

لك نكلمهم يف املتابعة الظاهرية لـسيد َّأهل درجة اإلسالم هم رواد املساجد، ولذ
ـــول هللا  ـــه، ويف رســ ـــــصالة، ويف ركوعــ ـــه يف ال ـــة وقوفــ ـــيب يف كيفيــ ـــضرة النــ ـــة حــ ، كمتابعــ

، سجوده، ويف كيفية أكلـه وشـربه ونومـه، وكـل األعمـال الظاهريـة الـيت رأيناهـا بعـني الـرأس
لـروح، وكـل مقـام لـه  أو عـني اِّحتتاج لعـني القلـب، أو عـني الـسر،... ُلكن األمور األخرى 

ملتابعة الظاهرةفهؤالء خناط.. عيون    .بهم على قدرهم 
لــدرجات  لكــن الــذين يريــدون أن يرتقــوا، ويريــدون أن يعلــوا، ويريــدون أن يفــوزوا 

طنيـة  ولكـن مـع املتابعـة الظاهريـة، فـال نـرتك املتابعـة الظاهريـة !العلية، فهؤالء هلـم متابعـة 
ِّاطنيــــة، فــــال يــــصح هــــذا عنــــد الــــصاحلني وال عنــــد ربحبجــــة أننــــا يف املتابعــــة الب  العــــاملني، ِّ

  . يف كل األحوالفالكمال يف متابعته 
ــــسأله ـــــاء، تـ ـــاك أدعي ــــالم ألن هنــ ــــذا الكـ ـــصالة؟: وهـ ــــسجد للـــ ــــضر إىل املـ   مل ال حتـ

ــك ــول لـــ ـــول هللا يف البــــاطن وفقـــــط: يقــ ــــع رســ ب ــــذلك فـــــأ أ   ... ، !!أ مل أعــــد أحتـــــاج ل
ًن رجــال صــادقا ســيتابعه يف الظــاهر ويف البــاطن، كاألئمــة األعــالم فهــذا خمــادع، ألنــه لــو كــا ً
  .الذين كانوا حول النيب 

                                                           
يع األول ١٢ - المعادي ١١٩   م١/١٢/٢٠١٧ه ١٤٣٩ من ر
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 )٩٧             (الرحمة العظ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

ـــيب  ـــد النــ ــ ـــى ي ــوا علــ ــــذين تربـــ ـــــدين الـ ــــة املري ــــا،مجلـ ــــشرين ألفـ ـــة وعـ ــــة وأربعــ ً مائـ ً  
بعدد األنبياء، وكل واحـد مـنهم علـى مـشرب مـن مـشارب األنبيـاء، هـل مسعـتم عـن واحـد 

  !!وتـــرك الـــصالة والـــصيام وغـــريهم مـــن العبـــادات؟مـــنهم حـــدثت لـــه حالـــة جـــذب ظـــاهرة 
  ....مل حيدث، وال التاريخ يروي ذلك 

ة عة القلب   المتا

بعـــه يف حركـــات الـــصالة  طنـــة، أ املتابعـــة الظـــاهرة ال بـــد أن يكـــون معهـــا متابعـــة 
بـع وجيـب قلبـه، وحركـات  الظاهرة؛ يف الوقوف والقيـام والركـوع والـسجود، لكـن معهـا أ

  .اته لربه يف هذه احلاالت، وهذه هي املتابعة املطلوبةقلبه يف مناج
ُهــل كــان يــصلي كمــا نــصلي؟ حنــن نــصلي وحقــائقي الــيت معــي كــل واحــد منهــا يف  ُ
مكان، تركوا اجلسم، والعقل يف مكان، والقلب يف مكان، والروح يف مكان، لكـن النـيب مل 

  :لك فقالهو وضح ذ! كيف كان يسهو النيب؟: يكن كذلك، بعض الغافلني يقول

إ{ 
ِّ
َأ ال ِ ْ

ن  ْول
ِ

َّأ َ َ
َّألسن   ُ َ
ِ{١٢٠  

كيــف ســها رســول : ينــسى ليــسن لنــا ســجدة الــسهو وغريهــا، ســألوا أحــد الــصاحلني
  :فقال! هللا؟

ــها ـــف سـ ــن رســـول هللا كي ــها ســـائلي عـ ـــف سـ ــن رســـول هللا كي   ســـائلي عـ
  

ــل اله ـــب غافــــ ــل قلـــ ــ ـــن كــ ـــسهو مـــ ــل الهٍوالـــ ـــب غافــــ ــل قلـــ ــ ـــن كــ ـــسهو مـــ  ٍوالـــ
 ُّقـــد غـــاب عـــن كـــل شـــيء ســـره فـــسهاُّقـــد غـــاب عـــن كـــل شـــيء ســـره فـــسها  

  
ـــــالتعظيم ـــ ـــ ــــ ــــوى هللا ف ـــ ـــ ـــ ــــا ســ ــــ ـــ ـــ ـــــالتعظيُمعمـ ـــ ـــ ــــ ــــوى هللا ف ـــ ـــ ـــ ــــا ســ ــــ ـــ ـــ    ُعمـ

لكليـــة، ســـها عـــن الـــدنيا ومـــا فيهـــا، واملـــشاكل والنـــساء واألوالد لـــشغله      
، ورغبتــه يف جنــاب هللا، ورهبتــه مــن  ، وخــضوعه  بعــه يف البــاطن؟ يف خــشيته  فكيــف أ

  :القطيعة عن حضرة هللا، وحضوره الدائم مع مواله، حىت يف النوم، قال 

ُتنام{  َ َ
 ، ِعي

ْ و َ
َ ُينام َ َ ِقل  َ

َ
{١٢١  

ــوم -يعــين يف حــضور  ــدوام، وهــذه هــي املتابعــة  مــع هللا - حــىت يف الن  علــى ال
طـن النـيب  شـراقات  اليت حتتاج للمسارعة، حىت يدخل اإلنسان يف هذه اآلفاق، وحيظى 

                                                           
ة١٢٠ الغات الموطأ البن الصالح، وموطأ مالك بروا َّإ أل أو أ ألسن { :  وصل  ُ َ َ

ِ َّ ََ ْْ َ ِّ
ِ{  

رة ١٢١ خاري ومسند أحمد عن أ ه    صحيح ال



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٩٨             (الرحمة العظ لجميع العالم                            :  الرابعالفصل

وهي وحدها اليت تعمل لألغيار امنحاق، وغري ذلك فاألغيار موجودة ،.  
  ذي حنن فيه؟ُما الذي جيلي الظلمة عن الكون ال

ًالـــشمس إذا أشـــرقت تنجلـــي الظلمـــة عـــن الكـــون كلـــه، وأيـــضا الـــذي جيلـــي ظلمـــة 
  :األغيار عن قلوب األخيار مشس احلبيب املختار

ــــني ــل اليقـــ ــن أهـــــ ـــ ــور عــ ـــ ـــب النــ ــــنيال يغيــــ ــل اليقـــ ــن أهـــــ ـــ ــور عــ ـــ ـــب النــ  ال يغيــــ
  

ــــني ــق املبــــ ـــ ـــور يف األفــ ـــ ـــف ذا والنـ ـــ ــــنيُكيـ ــق املبــــ ـــ ـــور يف األفــ ـــ ـــف ذا والنـ ـــ  ُكيـ
ــــصطفى   ـــ ــب املـــ ـــ ــــ ــــه احلبيـ ـــ ــــسنا طـــ ـــ ــــصطفىمشـــ ـــ ــب املـــ ـــ ــــ ــــه احلبيـ ـــ ــــسنا طـــ ـــ  مشـــ

  
ــــني ـــ ــق اليقـــ ـــ ـــ ـــب احلــ ـــ ـــب  طالــــ ـــ ــــنيمل تغــــ ـــ ــق اليقـــ ـــ ـــ ـــب احلــ ـــ ـــب  طالــــ ـــ  مل تغــــ

  :اأي مل تغب عن أهله  
ــــه ـــ ــــذاك حلجبـ ــــ ــت ف ـــ ـــ ـــل غاب ـــ ــن يقــ ـــ ـــ ــــهُم ـــ ــــذاك حلجبـ ــــ ــت ف ـــ ـــ ـــل غاب ـــ ــن يقــ ـــ ـــ  ُم

  
ــــاملني ــــ ــ ــور رب الع ـــ ـــ ــ ـــى ن ـــ ـــ ـــف خيفـ ــــ ـــ ــــاملنيكي ــــ ــ ــور رب الع ـــ ـــ ــ ـــى ن ـــ ـــ ـــف خيفـ ــــ ـــ  كي

ــــا   ـــ ـــ ــــبح نورهـ ـــ ــــشمس أصــــ ـــ ـــ ــــا الـ ـــ ــــاَّنورتنــــ ـــ ـــ ــــبح نورهـ ـــ ــــشمس أصــــ ـــ ـــ ــــا الـ ـــ  َّنورتنــــ
  

ــــني ـــ ـــ ـــرد يف أمــ ــــ ـــ ــل فــ ـــ ـــ ـــ ــــشرقا يف كـ ــــ ـــ ٍمـ ــــنيً ـــ ـــ ـــرد يف أمــ ــــ ـــ ــل فــ ـــ ـــ ـــ ــــشرقا يف كـ ــــ ـــ ٍمـ ً 
فهـذه كل فرد مجَّلوه وأقاموه وهو أمـني، أين نرى الشمس؟ يشرق نور الشمس يف   

ن، وهــي حتتــاج إىل الغيبــة طــن النــيب العــد  عــن طلبــات املتابعــة يف درجــة اإلميــان، متابعــة 
لكليــة  ــا، ويكــون انــشغاله  األجــساد، إال مــا ال بــد منــه حليــاة اإلنــسان، لكــن ال ينــشغل 

  .لقلوب على أثر احلبيب احملبوب 
لكن إذا كنت انـشغلت بطلبـات األجـسام، مـاذا أتغـدى؟ ومـاذا أتعـشى؟ وكـل يـوم 

.. ّ؟ مــشاكل مــع زوجتــه مــن أجــل األكــل، فكيــف يــدخل يف متابعــة احلبيــب املــصطفى
خـذ منهـا  ُفالذي يريد متابعة احلبيب القلبية يرتك خلف ظهره كـل الـشهوات الدنيـة، وال 

  :إال بقدر الضرورة الشرعية ويكفيه فيها قول النيب 

ُحسب { ْ َآدم ْابن َ مات َ ٌلق َ ْ َ
َقمن  ُْ ه، ِ ُصل َ فإن ُ

ْ
ِ
َ

ُغلبته  ْ َ َ
ُنفسه،  ُ ْ َ

فثلث 
ٌ ُ َ

ٌطعام،  َ َ 

وثلث
ٌ ُ ٌاب، َ َ َ

ثلثَو 
ٌ ُ

للنفس  
َ َّ

ِ{١٢٢  

كــل كثــريا ال يزيــد عــن الثلــث، وإذا أردت أن متــأل  ُيكفيــه الــضرورة، ولــو أراد أن  ً
ملــاء، ولــذلك الــذين يطلبــون الــرجيم، ويريــد أن يــنقص وزنــه، يقولــون لــه : ُاملعــدة فامألهــا 

ً متتلـئ معدتـه فيأكـل أكـال خفيفـا، اشرب كوبني من املاء قبل األكل، حـىت هـا لكـن لـو مألً
عن آخرها فهـذا حيتـاج للهـضم، فيبحـث عـن ميـاه غازيـة أو غريهـا ليهـضم، فهـذا ال شـأن 
بـع  ـذه املقامـات واإلكرامـات، وهـذا لـيس طريـق احلبيـب وال الـسلف الـصاحل الـذي  له 

                                                           
سا وابن ماجة عن المقدام بن معدي ١٢٢   س ال
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  .احلبيب، وله من إشراقاته نصيب
ر متابعــة النــيب املختــار، جتــده  يف إذا أشــرقت علــى قلبــه األنــوار، وظهــرت عليــه آ

   ...حضور مع مواله يف كل ذرة من ذرات الليل أو النهار
ــه الــنفس كأنــه ســيقع يف النــار ل لــه أو هيأتــه ل ِّــوخــشية  جتعــل الــذنب الــذي خي ُ:  

                                        ))ـــينزل ))التكــــــاثرالتكــــــاثر ــه ســـ ـــه أنــــ ــرى بذنبـــ  يــــ
  .مستحيل! َّ سيهوي به يف جهنم فهل يفعل هذا الذنب؟َّجهنم، فلو رأى ذنبه كأنه

َّوجيمل بعد ذلك خبشية هللا ومراقبة هللا حىت يدخل يف قول هللا ُ :  
                                      ))النحلالنحل١٢٨١٢٨((.  

عة ال ِّمتا ِّ  

ــا ي إىل مقــام اإلحــسان، فيت َفــإذا أحــسن املراقبــة رق بع ســر األســرار، ورمــز مــشكاة ِّــ
تـــه، ألن الـــسر للحقيقـــة الـــيت  اجلمـــال اإلهلـــي ومبعـــث األنـــوار يف كـــل حلظاتـــه ويف كـــل آ

َّخلقت يف وفيك من نور رسول هللا، وهي مهزة الوصل بينك وبني رسول هللا ُ.  
َّوتـــستطيع أن تـــسميها بلغـــة العـــصر جهـــاز االســـتقبال الـــذي ركـــب فيـــك ليـــستقبل  ُ ُ

ا وأنوارهــا، وكلهــا موجــودة فيــك ولكــن أنــت معطلهــا، القنــاة احملمديــ ُة، أمواجهــا وإرســاال
هــل تعـــرف أن ! وجــائز أن نفــسك أخــذتك وتقــول أ أشــغلها بنفــسي، فكيــف تــشغلها؟

َِّتشغلها بدون خبري الشركة املصنعة واملوكلة بتشغيلها؟ ُ!  
  .من الذي يشغلها؟ اخلبري ... القنوات املشفرة 

! ات املشفرة األرضية، فكيف بصاحب التشفريات القدسـية؟فإذا كانت هذه القنو
ِفيكلمــه بغـــري مـــا يكلمنـــا، يكلمنـــا حنـــن بلـــسان عـــريب مبـــني، ويكلمـــه فيقـــول لـــه ِّ ّ ُ ُ :       

    ))البقرةالبقرة١١((      ))مرميمرمي١١((              ))هذا كالم من هللا حلبيبه ))الشورىالشورى  فهـل ،
فهــي إشــارة، ولغــة اإلشــارة ال تفكهــا العبــارة إال ألهــل ًفهمنــا شــيئا مــن هــذا الكــالم؟ ال، 

  .اإلستنارة، ومن مل يصل إىل هذا املقام فليس له فيه شيء
مجع بعض اإلشارات عن ) لطائف اإلشارات(وأرضاه يف كتابه  ُاإلمام القشريي 

ــا للمريــدين، ألن اإلشــارات اخلاصــة يقــول فيهــا اإلمــام أبــو العــزا حــوا  ئم العــارفني الــيت أ
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ٌحنــن نكــتم أســرار عــن الطالــب حــىت ال تكــون لــه شــهوة إال يف احلــقٌحنــن نكــتم أســرار عــن الطالــب حــىت ال تكــون لــه شــهوة إال يف احلــق  ((((:  وأرضــاه  ((((  
ِّما دام أنه ال تزال عنده شهوة أن يكون حمدث، أو يكون مدرس، أو لـه شـهوة أن يكـون  ُ

ًشيخا، فال تنفع معه األسرار ألنه سيذيعها، فتحكم عليه احملكمة فورا بقطع رقبته ً:  
ــــسري ال ي ـــ ــ ـــري ف ـــ ــن ســـ ــ ــــ ــــسري ال ياحفظـ ـــ ــ ـــري ف ـــ ــن ســـ ــ ــــ ـــــاحاحفظـ ـــ ـــــاحبـ ـــ  بـ

  
ـــم طــــــاح ــــد العلـــ ــــسر بعــ لــ ــــبح  ـــم طــــــاحُمــــــن يــ ــــد العلـــ ــــسر بعــ لــ ــــبح   ُمــــــن يــ

حنـن منـتحن :  العـزائم قـال هـذه األسـرار، وحـىت أن اإلمـام أًفحرصا عليه ال نعطيـه  
ســراره اخلاصــة ليمتحنــه فــإن أؤمتــن عليهــا كــان !املريــد ، فقــد يتحــدث الــشيخ مــع املريــد 

هل ألن حيمل أسـر ار الـسماء، ألنـه ًأهال حلمل أسرار السماء، وإن مل يؤمتن عليها فليس 
  !!.إن كان ال حيمل األسرار الدنيوية والبيتية وغريها، فكيف حيمل األسرار اإلهلية؟

ٌّواألسرار اإلهلية يكون فيها عز لإلنسان، وعلو بني املنـاظرين لـه مـن بـين اإلنـسان،  ُ ٌّ
ا أمور عالية وراقية، والنفس تعشق الظهور عشقا فانيا ًأل ً ٌ.  

يت كشفها بعض الـصاحلني والـيت قـد سـجلت يف كتـب وهـي فيقول بعض األسرار ال
ُأسرار بسيطة، لكن األسرار العالية تكتب يف القلـوب مباشـرة، وهـي عـن طريـق لغـة امسهـا 

ين النوراين الروحاين   : ِّلغة البث الر                              ))فيبـث يف ))يوسفيوسف٨٦٨٦ ُّ ُ
ن جاءتــه علــوم يف صــدره مل يــسمعها ومل يعرفهــا مــن صــدره مــا يريــد أن يقولــ ٌه لــه، فيفاجــأ 

ا جاءته من حمطة دمحم رسول هللا    . قبل، ولكن ال بد أن ينتبه أ
: نزل األمني جربيل وقـال): لطائف اإلشارات( يف كتابه فيقول اإلمام القشريي 

َهـــ ي، قــال: ُعلمــت، قــال: كــاف، فقــال النــيب  ُعلمــت، : ، قــالعــني: ُعلمــت، قــال: َ
ُ رسول هللا علمت ومل أعلم، وأ الذي نزلت به: ُعلمت، قال: صاد، قال: قال َ.!!  

الرئيس عندما يرسل حقيبة دبلوماسية ألحد الرؤساء مـع أحـد الدبلوماسـيني، فهـل 
َّفعرفنـا أن هـذه أسـرار بـني احلبيـب !! .. ال حيق له !! تحها ويعرف ما فيها؟من حقه أن يف

وبــني هللا   ،الــذي يطلــع علــى هــذه األســرار؟ عــامل الــسر منــك، ال القلــب وال مــن َ
ه  ُّــالفــؤاد وال العقــل وال اجلــسم، لكــن الــذي منــه فيــك هــو الــذي يتلقى مــن حــضرته مــا يبـث ُ َّــ

ريك، ويقول يف ذلك    :لك من أسرار خالقك و

أنا {
َ

َمن 
ِ ، والمؤمنون ِا

َ ُ ْ
ِ

ُ من نوري  َ
ُ

ِ{١٢٣  

                                                           
ا ١٢٣   الفوائد المجموعة للشو
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  :يف االثر الوارد عن حضرته ً مث يزيدها وضوحا
  .))))   أل ألِّرِّرِّ يف السِّ يف السَّ، وإنَّ، وإنَّرَّرِّ يف الغيب لسِّ يف الغيب لسَّ يف القلب لغيب، وإنَّ يف القلب لغيب، وإنَّإنَّإن  ((((

  : وهذه تظهر يف قوله تعاىل                        ))احلجراتاحلجرات٧٧((:  
ٌفهو ال يريد اجلسم وال حركاته، ألن نـفس واحد يتنفسه اإلنسان بسره خري ِّ ٌ َ  له مـن َ

جــسام مجيــع خلــق هللا  تبــارك وتعــاىل، مــع أن  ٌمــلء األرض والــسماوات كلهــا عبــادات 
  .األجسام رمبا تكون والقلوب يف غيبة، فما فائدة هذا الكالم كله؟ ال شيء

  :فالسر الذي فيك هو الذي يتابع أسرار احلبيب مع احلبيب
                            ))أين تراها؟))النجمالنجم١٠١٠ !  

  !ِّ يف أي مكتبة هي؟
   :ًهــي ليــست يف كتــاب وال يف انرتنــت وال يف أي شــيء أبــدا، لكــن          

                              ))ومــن أيــن تلقوهــا؟ مــن ســيد رســول ))العنكبــوتالعنكبــوت٤٩٤٩ 
ٌهللا شفاها كفاحا أو بثا، وكل على ق ً ً   .دره مبا شرح هللا له به صدرهًَّ

ـــب  ـــة احلبيــ ــــغوفا، وهـــــذه متابعــ ـــشغوفا، أو شـ ـــسر مــ ـــون الــ ــــرار، أن يكــ ً يف األسـ ًُ ُّ  
لكلية يف احلبيب خري الربية  ًأو مصطلما، أو مهيما  ًَّ ٌ.  

ــل هــــذا  فتحتــــاج إىل املتابعــــة يف العــــشق حلبيــــب هللا ومــــصطفاه، العــــشق الــــذي جيعــ
  .حيدث مع الصاحلنياإلنسان حىت ينسى نفسه، كما كان 

  :سيدي ذي النون املصري أرسل رسالة ألخيه سيد أبو اليزيد البسطامي
  وذو النون املصري كان يف مـصر يف اجليـزة، وأبـو اليزيـد البـسطامي يف بـالد فـارس،

َّومل يتقابال أجساما، ولكنهما يعرفان بعضهما عرفهم هللا ً.  
ـــ ــل ال لرســـالة قابـ ـــذي ذهـــب  ــل لـــه رســـالة، وال ـــال لـــهفأرسـ ـــد، فق ـــو اليزي   : شيخ أب

  !!أ أحبث عنه مثلك! َّوأين أبو يزيد  بين؟: أريد أ يزيد، قال
ه ومــن كثــرة وجــده  ... ُّمــن الــذي يــرد عليــه؟ ِّــأبــو اليزيــد نفــسه، لكنــه مــن شــدة حب ُ

ــة ونــسي نفــسه، فرجــع الرجــل إىل ذي النــون ومل يفعــل  لكلي ــه فــىن  وعــشقه وغرامــه حلبيب
  اذا صنعت؟م: ًشيئا، فسأله
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   ..:رحـــم هللا أخـــي أيب اليزيــد لقـــد ذهـــب مـــع الـــذاهبني إىل هللا: فحكــى لـــه، فقـــال
                            ))ترك الدنيا وما فيها وذهب إىل هللا ))الصافاتالصافات٩٩٩٩ .  

   ...:وكان من شدة عشقه ملواله عندما قرأ القاريء على احلاضرين
                                       ))آل عمرانآل عمران١٥٢١٥٢((::  

  !أوما مسعتم هذا العتاب؟: فصرخ وغشي عليه، فلما أفاق سألوه عن ذلك، فقال
  ٍوأي عتاب يف اآلية؟: قالوا
   :يقـــــول هللا تعـــــاىل: قـــــال                                     

  !!ُ فأين منكم من يريدين؟))انانآل عمرآل عمر١٥٢١٥٢((
  !!انظر إىل الشفافية العالية يف مساع كالم هللا

طنـــه أســـرار يكـــشفها هللا ألهـــل  يعـــين كـــالم هللا لـــيس يف الظـــاهر فقـــط، ولكنـــه يف 
ا يف القراءة الظاهرة   .ٌاألنوار، وال يشعر أحد منا 

مه يف هللا،  يف عــشقه وغرامــه واصــطال- ال أقــول يف حبــه بــل- ويتــابع نــيب هللا 
ُولكنــه يبــدأ أوال يــرتجم ذلــك يف رســول هللا  الــيت يــرى فيهــا .... ألنــه الــصورة العليــة .... ً

  .مجال هللا وكمال هللا
ًوال يوجد أحد يصل إىل املنازل العالية إال إذا مات عشقا وغراما يف رسول هللا ً ٌ..   

ً وغرامـــا يف ،ال ميــوت مـــن قلـــة الطعــام، ولكـــن ميـــوت مــن العـــشق يف رســـول هللا 
  .صلوات ريب وتسليماته عليهحضرته 

ـــه ...ُهَقِشَإذا عـــ ُحمـــت احلجـــب...   !! وزاد العـــشق علي ،  ... وزالـــت األســـتار .. ُ
  .ً ظاهرا كالشمس يف قارعة النهارومتتع بوجه احلبيب 

   ...!!!يف البداية قد يكون حملات
   ... !!!مث ال يزال العشق ينمو إىل أعلى الدرجات 

   ... !!!!بح واحلبيب ال يغيب عنه طرفة عني وال أقلحىت يص
  .أو عامل األسرار... وهذه املتابعة يف عامل السر 
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ة عة الروح   المتا

َّأما املتابعة يف عامل األرواح ملن أداروا عليه الراح، وشـرب مـن األقـداح الـيت خـصها 
  .ألكوان ُ لألحباب، فيفىن عن األكوان ويظهر له مجاالت وصفات مبدع اهللا 

، يف كـــل مـــرة  ..!!، وبعـــد ذلـــك جتليـــات ..!!وهـــذه نـــسميها يف البدايـــة إشـــراقات
يئــة ،  ..!!ُ، مث إذا زاد الوجــد عنــده والقــرب منــه لــه أصــبحت مؤانــسات ..!!يتجلــى لــه 

ا يف كل األوقات ُ، فتصبح مالطفاُهـََّللَ د .. هللا لهُّفإذا زاد حب   ..!!ت يالطفه هللا 
جلمــال الــذي كــان وهــذا ينبغــي ع ليــه أن يتــأدب يف كــل ذلــك عنــد مــشاهدة ذلــك 
ُ، فقد عرضت عليه كل العوامل العلوية، وظهرت له كـل التجليـات عليه سيد السادات  ُ

لكليـة، ومل ينظـر  ُاإلهلية، والحت له أوصاف األمساء احلـسىن العليـة، ولكنـه أعـرض عنهـا 
  : إليها                      ))ماذا يريد؟))النجمالنجم١٧١٧   

   ...!!!ال يريد إال وجه مواله
ًيريد أن حيظى ولو نـفسا بكمال مجال وجه هللا تبارك وتعاىل َ َ.  

بعـــه يف ذلـــك مـــن هللا تبـــارك وتعـــاىل عليـــه فـــنفخ فيـــه النفخـــة الذاتيـــة، والـــيت  َّفـــإذا  َ
ًجعلها هللا خصيصا ألهل الرتب العلية من أهل اخلصوصية، ويقول فيها    :هللاِّ

                                                         ))غــــــــــــــــافرغــــــــــــــــافر١٥١٥ ( (  

جلـامع مــع حــضرة  للقــاء  لتالقـي، يعــين  ُال ينـذر الظــاهر، ولكـن ينــذر احلقــائق الـيت فيــه 
لنفخة القدسية، وهذا حيتيي حياجلامع  ُّ، فيمن هللا عليه    :ًاة أبديةُ

                                                      ))الدخانالدخان٥٦٥٦((  

.. !! وجحيم عدم املواصلة مع سـيد األولـني واآلخـرين  ... !! ُوقاهم جحيم البعد
  .ُوكل ما يدور يف هذا األفق من كلمات وعبارات

ـــدرجات  أن جيمنـــسأل هللا  ـــا إىل هـــذه ال ـــة، وأن يرفعن ـــذه املتابعـــات العالي ـــا  لن
  الراقية، وأن جيعلنا يف احلياة القدسية احملمدية األبدية يف الدنيا واآلخرة

  َّوصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ة                             خصائص الن :  الخامسالفصل  الخلق

َ
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 ة اته الخلق خصوص
َ

  
 ة الن ة رؤ   خصوص
 ه ت  
 ته ص   ه و
 قه غذاء وشفاء   ر
 جمال وجهه  
 صفة أهل الجنة  
 ة   حفظه من العوارض ال
 ارك   سمعه الم
 نزول الو  
 صوته الندي  
 مال عقله  
 َعرق أهل الجنة َ  
 ته   مال هي
 ف شعره ال

َ
  

 ار األبرار   أذ
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ةخصائص الن : الفصل الخامس  الخلق
َ١٢٤  

ــه ومــصطفاه، ســيد  احلمــد  ا-﷽ــ  لــذي أكرمنــا مبعرفــة حبيب
علــى آلــه وصــحبه وكــل مــن اتبــع هــداه إىل يــوم الــدين واجعلنــا مــنهم صــلى هللا عليــه ودمحم 

  .آمني  رب العاملني.. ومعهم أمجعني 
ــا نبينــا  َّمازلنــا نتحــدث عــن اخلــصائص الــيت خــص  ُ ــا دون غــريه مــن ، وانفــرد 

ملزية ألنـه أعالهـم قـدرا، النبيني واملرسلني؛ خصوصية له من ً هللا تبارك وتعاىل، وإفرادا له  ً
  .اته عليهتسليمصلوات ريب وًوأعظمهم شرفا، وأطهرهم وأصفاهم قلبا 

ْ لــه خــصائص خلونبينــا  قيــة، يعــين يف خلــق جــسده املبــارك الــشريف، وإن كــان َ
ت اآلدميـة، وبعـد ذا ك إن شـاء ًبشرا لكن بـشريته هلـا خـصوصية ختتلـف عـن مجيـع البـشر

ـا مـواله، وبعـد ذلـك نتحـدث  َّهللا نتحدث عن خصوصياته اخللقية يف أخالقه اليت خصه  ُ ُ
ــا ربــه   علــى قــدر ولــيس علــى -، مث نتحــدث عــن خــصوصياته النورانيــة الــيت أفــرده 

ُ عن خصوصياته احلقية الـيت جعلـت لـه الرتبـة العليـة بـني مجيـع كائنـات هللا العلويـة -قدره  ِّ
حة به يف دار الدنيا الدنيةُوالسفلي   :ة، وهذا ما نستطيع اإل

ــــه ـــيس لــــ ــــول هللا لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ ــــهفــــ ـــيس لــــ ــــول هللا لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ  فــــ
  

ـــم ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ طـــ ـــه  ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ٌحـــ ُ ـــمٌّ ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ طـــ ـــه  ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ٌحـــ ُ ٌّ 
  

ة اته الخلق خصوص
َ

  

:  ذهـب إىل قـوم يـدعوهم إىل اإلسـالم، فقـال زعـيمهمُروي أن خالد بـن الوليـد 
الرسول علـى : ؟ قالالفاإلمج: أما التفصيل فال أستطيع، قالوا: ؟ فقال ًاصف لنا دمحم
، ومـن هنـا يتبـني ٌهو رسول من هللا، فقدره على قـدر مـن أرسـله  ... ١٢٥!!ُقدر املرسل

  .لنا فطنة هؤالء القوم الكرام، وعظمتهم عند هللا تبارك وتعاىل
ٌكـان ســيدي أبـو املواهــب الــشاذيل جالـسا يف صــحن األزهــر الـشريف، وجــاء رجــل  ً

ًون لـسيد األنبيـاء واملرسـلني، فقـال كالمـا يف حقـه من املعرتضني على مـا يـصف بـه الـصاحل
ت مغموما ً ال ينبغي أن يقال، فغضب سيدي أبو املواهب الشاذيل و ُ.  

                                                           
يع اآلخر ١٧ – المعادي ١٢٤   م٤/١/٢٠١٨ه ١٤٣٩ من ر
ة وقال صاحب المواهب ١٢٥ ة  المنح المحمد ار(وردت  المواهب اللدن ار اإل  .) ذكره ابن المن  أ
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ـــه منامـــا ويوجهـــه، تي ــلة مباشـــرة برســـول هللا  ـــو املواهـــب علـــى صـ   ًوكـــان ســـيدي أب
 ل لــه بــل آونــة حياســبه إذا فعــل مــا ال ينبغــي، ويتــواله برتبيتــه اإلهليــة علــى الــدوام، فقــا

ايتـه، قـال! َِمل أغـضبت نفـسك بـسماع حـديث هـذا الرجـل؟: ًمناما فنظـرت فـإذا : وهـذه 
ن ــراخ القـــوم يف األزهـــر  ــر فمـــات، وانتبهـــت علـــى صـ ُبرجـــل يـــضرب هـــذا الرجـــل خبنجـ ُ ِ  

ٌهــال قلــت لــه حممــد بــشر لــيس كــسائر البــشر، كاليــاقوت : ًفــال قــد مــات، مث قــال يل  ٌ َّ
  .ٌحجر ليس كسائر احلجر

ُألحجـــار الثمينـــة هـــل هـــي كاألحجـــار األخـــرى العاديـــة، فالنـــاس معـــادن كمعـــادن ا
  .الذهب والفضة

ـــف هللا  ـــ مووصــ ــــأ ــــال يف شــــ ــــضرته فقــــ ـــدين إىل حــــ ـــ ـــــافرين واملبعــ ـــرة الكـــ ـــ   : ُ نظــ
                                ))ــــة، ))األعــــــــرافاألعــــــــراف١٩٨١٩٨ ـــ ــــاين اإلهليـ ـــ ــــصرون املعـ ـــ  ال يبـ

  .نية اليت استودعها فيك رب الربية تبارك وتعاىلواألسرار الر
 يف بلــد مــصر، ألن عمــرو بــن العــاص وعنــدما جــاء املــوت عمــرو بــن العــاص 

فقــد يكــون يف مــسجده، ! ٌتــوىف عنــد يف مــصر ولكــن إىل اآلن ال يعــرف أحــد أيــن قــربه؟
ــيهم أن خيــربوا غــريهم لكــن يف أي موضــع؟ ال يعلمــه إال أهــل الكــشف، ومم بــذل، ُنــوع عل

ليتـين أجـد : ِ أبـت إنـك كنـت تقـول: فقال له ابنه عبد هللا بن عمـرو وكـان مـن الـصاحلني
ُرجــال عــاقال حكيمــا يعــاجل ســكرات املــوت يــصفه يل، وأنــت ذاك الرجــل اآلن، فــصف يل  ً ً ً

مــا كنــت أمتــىن فيهــا أن يقــبض هللا روحــي وأ علــى : ، قــال١٢٦املــوت َّ بــين لقــد عــشت أ ُ ًُ َّ ُ
ـــدما  ــيب، واســـتخدمين النـــيب يف دعـــوة اإلســـالم، مـــع أين كنـــت ال ذلـــك، عن لنـ ُالتحقـــت  ُ

ِّأستطيع أن أثبت بصري يف وجهه من شدة هيبته وحيائه م يقـضي فيهـا هللا !ُ ، مث جـاءت أ
َّمــا يــشاء،  بــين مــا أرى املــوت إال كــأن الــسماوات الــسبع علــى صــدري، واألراضــني مــن  ُ

ُحتــيت، وكــأين أتــنفس مــن خــرم إبــرة  الــشاهد مــن هــذا احلــديث أنــه كــان ال يــستطيع أن  ... َّ
ًيثبت بصره يف وجه النيب حياءا مـن النـيب، وهيبـة للنـيب  ً َّ ُ فقـد كـان النـيب ، كمـا قـال 

  :  وكرم هللا وجههٌّفيه اإلمام علي 

ه { ه ، ومن خالطه فعرفه أح ديهة ها ُمن رآه  ُ ُ َُّ َ ََ ََ َ ََ َ ْ َ َ ُ َْ ََ َ ً
ِ{ ١٢٧  

                                                           
ـــاض الـــسامع إلبـــن الجـــوزى،  ١٢٦ ، ـــستان الـــواعظ ور ا ث الـــو لمحمـــد بـــن عـــ الـــشو قطـــر الـــو عـــ حـــد

د ال ة  ذكر الموت لع  .شرحمن اإلوالعاق
 . رواه األصبها  أخالق الن عن ع بن أ طالب١٢٧
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ة الن ة رؤ   خصوص

أ أفعـل كـذا : كثري من املريدين واألحباب والـسالكني يتـساءل وهـو حـزين ويقـول
ُوكذا وكذا فلم ال يكرمين هللا برؤية رسول هللا؟ َ  لـيس هلـا رؤية رسـول هللا : فنقول له ...ِ

ـا منحـة مـن هللا، فلـو بـذلت كـل مـا يف وسـعك مـن الطاعـات  ٌمثن تدفعه من الطاعات، أل
ـــا أهـــل َّ وأهلـــك هلـــذه املنحـــةم، إال إذا أكرمـــك هللا ال تبلغـــك هـــذا املقـــا ل  ِّـــ الـــيت جيم َُ

ل رؤيتــه منامــا، ومنــا مــن اخلــصوصية،  ًفهــي منحــة، واملنحــة ملــن يتحملهــا، فمنــا مــن يتحم َّــ
َّـيتحمل رؤيتـه وخماطبتـه ومـشافهته يقظـة ومنامـا، ومنـا مـن ال يـستطيع أن يتحمل رؤيتـه إال  ًَّ

  .َّر الربزخ، أما يف الدنيا فقواه ال تتحمل هذه الرؤ احملمديةبعد انتهاء مهلته ودخوله دا
ــــيب األمـــــني ــق الن ـــول رب العـــــاملني يف حــ ـــني قـ ـــم علـــــم اليقـ ــــسلم، واعلـ ــلم ت ِّإذا ســ ً:  

                          ))َّــ لــيس ببخيــل، ولكــن تــستطيع التحمل، أمــا هــو ))التكــويرالتكــوير٢٤٢٤
، وأجــود مــن اجلــود وخاصــة يف فــضاء حــضرة الــشهود، فــأكرم األكــرمني بعــد رب العــاملني

ألن اجلود يف الدنيا جود معدود، لكن اجلود يف األنوار واألسرار واملشاهدات فهـو اجلـود 
  .ُ ملن يريد أن جيعله من عباده اخلواصاحلقيقي الذي جيعله هللا 

ه هللا َّ مــع صــفاء بــشريته لــشدة نورانيتــه، ال يظهــر علــى هيئتــه إال ملــن أهلــفكــان 
ا تقتضي مقام األفضلية   . لرؤية حضرته، وهي خصوصية، وليس معىن ذلك أ

 يف ليلة واحـدة سـبع عـشرة ٌرجل من الصاحلني كان يف بالد العراق، ورأى النيب 
ً موسى ال تضجر من كثرة رؤييت، فإن كثريا مـن : مرة، ويف املرة األخرية قال له النيب 

بولو مـرة واحـدة، ء مات حبسرة رؤييت األوليا    :وهـذا مـن                    
                            ))احلديداحلديد٢١٢١((.  

  ته 

ـــان  ــــهكــ ـــاىل يف قرآنـ ــــا قـــــال هللا تعــ    : كمـ                         ))الكهـــــفالكهـــــف١١٠١١٠((   
م، ُلـى اخـتالف أقـدارهم وأقطـارهم وبلـداًهو بـشر لكنـه يـساوي البـشر مجيعـا ع م وأزمـا

ِّ ألوصافه احلـسية اجلـسمانية، أكمـل األوصـاف الـيت وجعل هللا ... كما قال هللا تعاىل  ِ
بت    :َّجعلها للبشرية، فهي النموذج األمثل الذي قال فيه حسان بن 
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ــــين ـــ ـــط عيــ ـــ ــر قـــ ـــ ـــ ــك مل تـ ــ ـــ ــ ـــل من ـــ ُوأمجـــ ــــينَ ـــ ـــط عيــ ـــ ــر قـــ ـــ ـــ ــك مل تـ ــ ـــ ــ ـــل من ـــ ُوأمجـــ َ 
  

ـــــساء ـــ ــــد النــــ ـــ ـــ ـــــك مل تلــ ـــ ـــل منــــ ـــ ـــ ـــــساءوأكمــ ـــ ــــد النــــ ـــ ـــ ـــــك مل تلــ ـــ ـــل منــــ ـــ ـــ  وأكمــ
ـــ   ـــ ـــ ــت م ـــ ـــ َخلقـ ـــُ ـــ ـــ ــت م ـــ ـــ َخلقـ ــــبُ ـــ ــ ـــل عي ـــ ــن كـــ ـــ ـــ ٍربءا مـ ــــبً ـــ ــ ـــل عي ـــ ــن كـــ ـــ ـــ ٍربءا مـ ً 

  
ـــــشاء ـــ ــــا ي ـــ ـــت كمـ ـــ ــ ـــد خلق ــــ ــــك قـ ـــ ـــــشاءُكأنـ ـــ ــــا ي ـــ ـــت كمـ ـــ ــ ـــد خلق ــــ ــــك قـ ـــ  ُكأنـ

  . وهذه األكملولكنها كما يشاء هللا ) كما تشاء: (حنن نقول  
ُ غلبــت نورانيتــه علــى بــشريته، ولــذا مل يكــن يــرى لــه ظــل، والظــل ال يــرى فــالنيب  ٌُ

ٌإال يف األجسام اليت هلا ظالل، أما األجسام النورانية الشفافة فال يرى هلا ظل ُ.  
ًالنـــاس قـــدميا وحـــديثا ال يـــستطيعون اســـتخدام األجهـــزة الظـــاهرة والباطنـــة يف كـــل  ً

َّوقت واحد، وهذا مل حيدث إال لرسولنا الكرمي، وورثته الكمل الذين على هذه الشاكلة ُ.  

ته ص   ه و

 عيناه واسعتان، شديد بياض العني، شديد سـواد حدقـة العـني، ولكـن يف فكان 
 كمـا يقـول اض، لكن هذه أشياء عادية ولكن غري العـادي أنـه ُعينيه بعض محرة يف البي

  :عبد هللا بن عباس 
مـا يـرى  النهـار  الـضوء ملسو هيلع هللا ىلص ان رسول هللا { ـل  الظلمـة  الل  ١٢٨} ـ يرى 

ه{  :ُويف الرواية األخرى د ما يرى من ب  ِيرى من خلفه من الصفوف  ِ
ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َُّ ََ ََ

ِ
ُ َُ َ

{ ١٢٩.  
ـــذلك كـــان  ـــدما يقـــف لإلمامـــة يف الـــصالة بعـــد انتهـــاء الـــصالة يتجـــه إىل ول  عن

أنت فعلت كذا، وكان ينبغي أن تفعل كذا، وأنت صـنعت : ًاخللف ويقول موجها أصحابه
  :فيقول!! كيف رأيتنا  رسول هللا؟: كذا، وكان ينبغي أن تصنع كذا، فيقولون

َأيها { ُالناس، ُّ َّ
إ 

ِّ
ُإمام ِ َ

ف ْمِ
َ َ

قو  ِس
ُ
ِ

ْ َ
ع،  ُّالر
و ِ

َ ِالسجود، َ
ُ ُّ

و ِ
َ ام، َ ِالق

َ ِ ِ 

و
َ اف، َ ِاالن َ ِ

ْ
ِ فإ ِ

ِّ
ِ
َ

م  ْأرا َ ، ِأما
ْومن َ

ِ
ِخل َ

َ
 {١٣٠  

َّـيرى من خلفه كما يرى من يف األمام، وهنا ملحظ عال لكمل العـارفني، فإنـه يـرى  ٍ
َمـــن خلفـــه إىل قبـــل القبـــل، ولـــيس مـــن قب  الـــصف، فإنـــه رأى األنبيـــاء وأممهـــم لـــه فقـــط يفِ

ًوحدث عنهم وقال هللا له موجها له اخلطاب َّ                                   
                                                           

خـارى، و ١٢٨ ـة رواه ال مــا جــاء  المواهــب اللدن  ، ــشة ـ ر هللا عنهـا ـ قالــت للقــسطال   :روى البــيه عـن عا
ما يرى  الضوء{   . }ان رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يرى  الظلماء 

س  دالئل النبو١٢٩  .ة للبيه عن ق
س ١٣٠ سا عن أ    صحيح مسلم وال
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  وقال ... ث ألصحاب الفيل  أنت رأيت ما حد،،))الفيلالفيل١١((                          
        ))مــن قبلـــك وأنــت تعـــرفهم،  اســأل األنبيـــاء ))ففالزخــرالزخــر٤٥٤٥                         

                                                  ))الفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان٤٥٤٥((....  

                                                              
جلانب الغريب وحنن نقضي إىل موسـى األمـر وكنـت شـاهدا، فهـو ))القصصالقصص٤٤٤٤(( ً أمل تكن هناك 

: وإال سـيكون شـاهد زور، ولكنـه شـاهد! شاهد للجميع، وكيف يشهد على شـيء مل يـره؟
                                                          ))النـــــــــــــــــــــــــــــــــــساءالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــساء٤١٤١((.. ..   

يعــين قــد اطلــع علــى كــل أحــواهلم، وشــهد كــل أعمــاهلم، ويــشهد علــيهم مبــا رأى،  وشــهيد
كيـف رأى؟ وكيـف مسـع؟ : وقد يعجب الـبعض ويقـول، اته عليهتسليمصلوات ريب وومسع 

  :إذا كان يقول يف بعض أفراد أمته يف احلديث القدسي الذي يرويه عن ربه

َوما{  ُيزال َ َ دي َ ِع ْ ُيتقرب َ َّ َ َ َّإ َ ِالنوافل ِ ِ َ َّ
َّح ِ ه، َ ُأح َّ فإذا ِ

َ
ِ
َ

ته  ُأحب ُ ْ ُكنت َْ ْ
ُسمعه  َ ْ َ 

ُسمع ِالذي َ ْ ِه، َ ه ِ ُو ََ َ ُي ِالذي َ ِ ْ ِه، ُ ده ِ ُو ََ طش ِال َ ُي ِ ْ َبها، َ ُورجله ِ ْ  ِال َ

ِم ْ َبها، َ ن ِ و
ْ
ِ
ِسأل َ

أل َ
ُ َ

ُعطينه، َّ َ ِ
ْول ْ

ِ
ِاستعاذ َ

َ َ َ ذنه  ْ ُألع َّ َ
ِ
ُ َ

{١٣١  

ــلني والنبيــــني  ـــراد وســــيد واملرســ مــــام األفـ ـــراد األمــــة، فكيــــف  ـــان هــــذا ألفـ فــــإذا كـ
ــن يعقــــل كــــالم هللا !!.والعبــــاد؟   : ولــــذلك قــــال لــــه هللا ملــ                 ))الكهــــفالكهــــف٢٦٢٦(( 

، ويبـصر ، ومـا دام يـسمع  ويبـصر  فـال ُوالكالم هنا واضـح، يعـين يـسمع   ُ
َفكــان يــرى مــن خلفــه، يعــين كــل مــن ســبقه إىل بــدء البــدء،  ... حــرج علــى فــضل هللا 

َويــرى مــن أمامــه، يعــين يــرى كــل مــا حيــدث مــن بعــده إىل أن يــرث هللا األرض ومــن عليهــا، 
ٌوإىل ساحة احلساب، وإىل فريق يف اجلنة وفريـق يف الـسعري، ألنـه أ خـرب عـن كـل ذلـك خـرب ٌ

  :عيان، وكان يقول ألصحابه عندما يصف اجلنة ويعجبون

ِوالذي{  ِنف َ
ْ َ

ده  ِب ِ َ
لقد ِ

ْ َ
ْعرضت  َ َّع ُ الجنة َ

ُ َّ ُوالنار َ َّ ْعرض ِ ِآنفا َ هذا ُ
َ َ 

ِالحائط ِ
وأنا َ

َ   ١٣٢} َأص َ

َإين أرى اجلنــة يف عــرض هــذا احلــائط، فكــان يــرى كــل مــن خلفــه، وكــل  مــن بعــده، َ
َّولــذلك مــا مــن شــيء ســيحدث لنــا معـــشر أمتــه إىل يــوم القيامــة إال وأخــرب وبينــه لنـــا يف  ٌ

                                                           
رة ١٣١ ان والبيه عن أ ه خاري وابن ح    صحيح ال
س ١٣٢ خاري ومسلم عن أ    ال
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  .ته عليهتسليماصلوات ريب وأحاديثه الصحيحة 
ويـرى بعينيـه الغيـوب الــيت مل ختـرج مـن القلـوب، يعــين يـرى مـا يف نفـس اإلنــسان ومل 

ت ا ملرويـــة عـــن حـــضرته يف هـــذا خيـــرج، والـــيت نـــسميها حـــديث الـــنفس، ومـــا أكثـــر الـــروا
 وهــو يتطــاير مــن عينيــه الــشرر، ُالبــاب، فعنــدما ذهــب عمــري بــن وهــب إىل رســول هللا 

َّلـوال دين علـى، وصـبية صـغار : وكان قد جلس مع صفوان بن أمية جبوار الكعبة وقـال لـه ْـَ
َعلــــي دينــــك، وأوالدك أضــــمهم إىل أوالدي : ُلــــذهبت إىل دمحم ألقتلــــه، فقــــال لــــه صــــفوان َّ

ُذهــب إىل دمحم واقتلــه، فــذهب، وكــان لــه ابــن قــد أســر يف بــدر، فعنــدما رأى ســيد عمــر وا
، وأمـرهم النـيب احرسـوا رسـول هللا : ُبن اخلطاب عمري بن وهب خشي، وقال لألنصار

لدخول عليه، فقال  ذنوا له    :أن 

ــــا{  ـــاء َمـ َجــ ـــك َ َــ
ــــا ِ ـ ؟ َ ـــ ُعمــ ْ َ ــــال ُ َقـ َ

ــــت:  ُجئـ ْ
ـــذا ِ لهــ

َ َ
ـــ ِ ِاألســ

َ
ـــذي  م، ِ ِالــ ــــد ـ ْأ ِ

ْ 

فأحسنوا
ُ

ِ
ْ َ

ه،  ِف َقال ِ َ
َفما: 

َ
ُال  ف َ ِالس

ْ َعنقك؟ ِ َّ ُ
ِ
ُ

َقال  َ
حها:  َق َ َّ َ

ْمـن ُا 
ٍسـيوف، ِ

ُ ُ 

ْوهــــل َ ْأغنــــت َ َ ْ
ئا؟  ـــ ْشـ َ

َقــــال  َ
 :، ـــدق ِاصـ

ْ ُ ـــذي َمــــا ْ َجئــــت ِالـ ْ
ـــه؟ ِ َقــــال ُلـ َ

ُجئــــت َمــــا:  ْ
 ِإال ِ

ـــذلك، َلـــ
ِ ِ
َ

ــــال  َفقــ َ َ
ـــدت:  ، قعـــ ـــ َـــ ْ َ َ ــــت َ َأنــ ْ

ـــفوانَو  صـــ
ُ َ ْ ــــن َ ُبــ ــــة ْ ــ أم

َ َّ ــر، ِ َ ـــ ْالحجـ
ــــذكرتما ِ َفــ ُ ْ َ َ

 

َأصحاب َ ب ْ ِالقل ِ
َ

ْمن 
ش، ِ ْق َ َّثـم ُ

ُ
َقلـت  ُ

ٌديـن ْلـوال:  ْ َ ، َّعـ ـا َ ِوع
َ ِ

ُلخرجـت! َ ْ َ َ
َّحـ  َ 

ــــل َأقتــ ُ ْ
ــــدا،  َّمحمــ َ ــــل ُ َفتحمــ َّ َ َ َ

ـــك  ـــفوان َلـــ صـــ
ُ َ ْ ــــدينك َ َــ

ِ
ْ َ

ـــك ِ الـــ َوع
ِ َِ ـــ َ أن َعـــ

ْ
ـــ  ِتقتلـــ

ُ ْ َ
ــــه    ،ُلــ

ُوا ٌحائل َ ِ
ِبي َ

ْ نك، َ َو َ ْ َ َفقال َ َ َ
ٌعم  ْ َ أشهد: ُ

ُ َ ْ
َأنك  َّ

ُرسـول  َُ ، قـد ِا
ْ َ

كنـا 
َّ

ـا  َرسـول َ َُ 

ك ِا ــذ َن ُ ِّ ُ
َمــا  َكنــت ِ ْ

نــا  تأت
َ

ِ
َ

ِــه  ْمــن ِ
َخــ ِ

َ
ِالــسماء،  َ َومــا َّ ل َ ُيــ ْ ــك َ َعل َمــن َْ

ِ ، ْالــو َ 

وهــذا
َ َ ٌأمــر َ ْحــ ْلــم ْ ُ ْ أنــا، ِإال ُهَ

َ
وصــفوان، 

ُ َ ْ َ ِفــوا َ َ َ
إ 

ِّ
ُألعلــم ِ ْ َ

َأتــاك َمــا  َ
ِــه  ، ِإال ِ  ُا

فالحمد
ُ ْ َ َ

 ِ ِهدا ِالذي ِ
َ ِلإلسالم، َ

ْ
ِ ِوساق ِ

َ َ هذا َ
َ المساق  َ

َ َ َ{١٣٣  

ء، وطلـب  ُكذلك بعـد غـزوة بـدر أسـر عمـه العبـاس، وكـان العبـاس مـن كبـار األثـر
  :ليس يل مال، فقال له النيب : ي نفسه، قالمنه النيب أن يفد

َفأين{  ْ َ
ُالمال  ُوضعته ِالذي َ َ ْ َ ة، َ م

َ َ
ث ِ ح

ُ ْ َخرجت، َ ْ َ َ
عند 

َ ْ
ِالفضل، ِّأم ِ

ْ َ
س  َول ْ َ 

ما َمع َ أحد َ
ٌ ما، َ َغ َ ْ َفقلت َ ُ َ

إن: 
ْ
ت ِ ُأص ْ

سفري ِ ِ
َ هذا، َ

َ ِفللفضل َ
ْ َ

ِ
َ

كذا، 
َ

َولقثم  َ ُ
ِ
َ 

                                                           
مان للبيه١٣٣ ، وشعب اإل ا ي، ومعجم الط ب اآلثار للط   تهذ
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كذا،
َ

ِول 
دَ ِع ْ كذا؟ ِا َ

َ
َقال  َ

ِفوالذي:  َ َ
َعثك  َ َ ِّالحق، َ َ

َعلم َما ِ ِ
بهذا َ

َ َ
أحد ِ

ٌ َمن َ
ِ 

الناس
َّ

ي  ْغ
َ

ها،  َوغ ُ ْ ََ
و 

ِّ
ِ
ُألعلم َ َْ َ

َأنك  َّ
ُرسول    ١٣٤}ِا  َُ

ــا النفــوس، وعلــى  مثــال ذلــك، أن هللا كــان يطلعــه علــى خب ُوكتــب الــسرية مليئــة 
ٍ فينبئ مبا فيها بنور وهبه له حضرة عالم الغيوب سرائر القلوب، ُ.  

 ليـست كعيوننـا، وإمنـا فيهـا مـا فيهـا مـن العطـاءات اإلهليـة، ًإذا عيون رسـول هللا 
ا رب الربية  نية اليت خصه    .َّواإلكرامات الر

قه غذاء وشفاء   ر

نه كـان ضـليع الفـم، يعـين واسـع الفـم، َّـ مفلج وقف احملدثون عند الوصف الظاهر  ُ
 أفــــصح الفــــصحاء، ومل األســـنان، يعــــين األســــنان األماميــــة بينهــــا مكــــان خــــايل، وكــــان 

  . الصحابة الكرام الربرة العظاميتجاوزوا ذلك إىل ما رواه عنه 
 أي ريــق املــؤمن، فكيــف يكــون ســؤر النــيب ١٣٥))))ســؤر املــؤمن شــفاءســؤر املــؤمن شــفاء((((أن وىف األثــر 

لكن ريقه ٌإذا كان ريق املؤمن شفاء من بعض األدواء!! ؟ ،شفاء من كل داء ٌ.  
فعندما كان الصحابة الكرام يصومون يف يوم عاشوراء، وهذا كان قبل فـرض صـيام 
ن لـشدة حـرارة اجلـو وطـول اليـوم، فـأمرهن  َّرمضان، ووجد النساء مشقة يف إرضاع صـبيا ُ

لـصبيان، ويـضع النيب  تني  ُ لـسانه يف أفـواههم فيمـصونه للحظـات، فيمكـث  أن 
  !!.طفل طوال يومه ال حيتاج إىل رضاع وال يشكو من جوعال

عماهلــا، واحلــسن واحلــسني ًوكثــريا مــا كانــت الــسيدة فاطمــة  رضــي هللا ُ تنــشغل 
حـــضارمها، ويـــضع لـــسانه يف فـــم أحـــدمها ً قـــد يتـــضوران جوعـــا، فكـــان عنهمـــا مـــر   

ُفيمــصه فريضــع، وال يــشتهي بعــد ذلــك ثــدي أمــه ألنــه رضــع ــق ســيد ُّ مــا مــن ري ً رضــاعا  ً
  . وهذا من جهة الغذاء١٣٦،الرسل واألنبياء 

                                                           
اس ر هللا عنهما١٣٤ د هللا ابن ع م عن ع    مسند أحمد ودالئل النبوة أل نع
عرف له أصل بهذا اللفـظ، ١٣٥ خلـص إه  قال الحافظ العرا لم  ب منـه، وقـد  عـد الـ والـسؤر مـا يـ  اإلنـاء 

ب منهٌء له  ق من   .من ر
ـــان د نـــض الخـــزر ١٣٦ عـــة الب ـــضع لـــسانه  فـــم الحـــس ال:  أ ـــل يـــوم ف ـــه الرســـول و  أت مـــصه حـــ   ف ف

ــه اليــوم كف م ، يــروى ف ــرة قــالروى الحــا ــت رســول :  مــستدركه عــن أ ه عــدما رأ ال أزال أحــب هــذا الرجــل 
صنعهللا  صنع ما  ت الحسن  حجـر النـ،   ـة النـ رأ عه  لح ـدخل أصـا ـدخل لـسانه والنـ  وهـو   
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ذر علــى أصــحابه أمــا مــن جهــة الــشفاء، فقــد حاصــر النــيب  ــ حــصن خيــرب، وتع َّ
  :فتحه طوال اليوم، فقال يف آخر اليوم

َّألعط{  َ
ِ

ْ ُ َ
ِهذه  ِ

ة َ الرا
َ َ غدا َّ

َ
رج 

ً ُ ُفتح َ َ ْ ه، َع ُا َ ِد
ْ ََ

ُّحب 
ِ

ُورسوله َا ُ ُ َ َ 

ه ح ُو ُّ ِ
ُ ُورسوله  ُا َ ُ َ َ{١٣٧  

مــا متنيــت الرايــة يف يــوم إال يف هــذا اليــوم، ملــاذا؟ للوصـــف : قــال ســيد عمــر 
ِاجلميــل الــذي وصــف بــه رســول هللا حامــل الرايــة يف هــذا اليــوم، ويف الــصباح ذهــب عليــة 

دى رسول هللا    :األصحاب يتعرضون، و

َأيـن{  ُّعــ ْ ِ
ٍطالـب؟ ِأ ُنْبــ َ ِ

ــل َ َفق ِ
َ

َهــو:  ــا ُ َرسـول َ ِــشت ِا َُ
َ ْ ــه، َ ِعي ْ َْ َقــال َ َ

 :

ـــلوا َفأرســـ ْ َ
ـــه،  ـــ ِإل ْ
ــــأ ِ َفــ ِ

َ
ـــه،  ِـــ ـــصق ِ ـــ َف َ َ َ

ــــول  ُرســ ـــه، ِ  ِا َُ ـــ ِعي ْ َْ ــــا َ َودعــ َ ــــه َ أ، ُلــ ـــ َفـــ َ َ
  

َّح أن َ
ْ

ْن ْلم  ِه َ ٌوجع، ِ َ ُفأعطاه َ َ ْ َ
ة   الرا

َ َ َّ{١٣٨  

ُ ريقـــه ووضـــعه يف عينـــه فـــشفي يف احلـــال، أيـــن هـــذه التكنولوجيـــا يف هـــذا أخـــذ مـــن
لكـن هـذه خاصـية مـع رسـول هللا !! ُهل يوجـد مـرهم أو قطـرة تـشفي يف احلـال؟!! العصر؟
 من حلظة والدته، ألنه ورد أنه  عقب والدتـه رمـدت عينـاه، وكـان هنـاك راهـب مـن 

هـذا شـفاؤه : يـه، فعنـدما نظـر إليـه قـالُاليهود على جبل عرفـات يعـاجل النـاس، فأخـذوه إل
ُخذوا من ريقه وضعوا يف عينه يشفى، فأخذوا من ريقـه ووضـعوه : كيف؟ قال: معه، قالوا

  .ُيف عينيه فشفي يف احلال
ُومرض صيب من األنصار ببثور يف ظهره وهو عتبة بن فرقـد، فحملتـه أمـه إىل النـيب  ُ ٍ

ظهـري، فأخـذ النـيب ًفوضـعت أمـي سـتارا علـى عـوريت وكـشفت : ، يقول خـذ مـن  
َّواألعجب من ذلـك أن هـذا الرجـل تـزوج !!.ريقه على يده ويدلك ظهري، فذهبت البثور

  : أربعة نسوة، تقول إحداهن

 كنـــا عنـــد{
َ

ِ
َّ

ـــة  عت
َ

فرقـــد بـــن 
َ َ

ـــل امـــرأة منـــا تجتهــــد    انـــت  ـــسوة ف ــع  ــــ أر
ُ

ِ
َ َّ

ٍ َ ُّ َ
ٍ
َ َ

ــا مـــن صـــاحبتها ، و حـ ـــب ر ـــون أط ـــب لت ِالط ِ
َ َ َ َ

ِ
ــانِّ ـــة ـ عت

ُ
ـــا إ أن   مـــس طي ال 

َّ ُّ

                                                                                                                                                    
ه: ( فمه ثم قال ه فأح ناد ووافقه الذه) َّاللهم إ أح م صحيح اإل  .سوقال الحا

خاري ومس١٣٧   لم عن سهل بن سعد  ال
خاري ومسلم عن سهل بن سعد ١٣٨    ال
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ج  ــان إذا خــ حــا منــا ، و ــب ر ــه لحيتــه وهــو مــع ذلــك أط مــس  َمــس دهنــا ،  َ َ ََّ ُ َ َ ُ َ ُّ َّْ ُ َ

ـــاس ــــال النــ ـــاس ، قـ إ النــ
َّ َّ

ــن :  ـــــب مـــ ـــا أط حــ ــا شـــــممنا ر ــا مـــ حـــ ـــب ر ــ ـــا أط ــــا رأينــ َمـ ََ َ َ

ـــــح ـ ــة ر عت
َ

ُفــسألته عــن ذلــك ؟ فقلــت لــه يومــا  ُ َ
ِ

ُ
ِإنــا لنجتهــ: 

َ َّ
ــب وألنــت  َد  الط

ِ
ِّ ُ

ــم ذاك ؟ فقــــال حــــا فمــ ــا ر ــــب منــ َأط َ َّ ََّ ى عــــ عهــــد رســــول ا : ُ ِأخــــذ الــــ ِ ِ
ْ َ َّ َ

 

ـــه د ــأمر أن أتجـــرد ، فتجـــردت وقعـــدت بـــ  ـــه ذلـــك فـ تـــه فـــشكوت إل ِفأت ِ ِ
َ ُ ُ َُّ َّ ََ َ َ ُ

 

ــت ثــو عــ فــر وجعلــت وألق
َ ُ َُ

ــده  طــ ب ــده ومــسح ظهــري و ْ، فنفــث  
ِ ِ

َ

ـــ ــــذَفعبـــ ــــن يومئــ ـــب مــ ـــ ــــذا الط ٍق  هــ ِ
ُ ِّ ــــة ١٣٩}َ ـــصق {:وىف روايــ ـــ ــــه ف ــ د ــــــسط  ـــم    ثـــ

ـــ ،  ـــ طــ ـــ  ـــ ــــداهما عـ ـــسح إحـــ ـــ ـــــرى ، ومـ ـــ األخـــ ـــ ــــداهما عـ ـــسح إحـــ ـــ ــــا ، فمـ   فيهمـــ

  . }واألخرى ع ظهري

ٌفاء من البثور يف احلال، وعطر مالزم، أين العطر املـالزم يف زمننـا هـذا مـع فالريق ش ٌ
ال يوجد عطر يدوم أسـبوع أو شـهر، ولكـن عطـر النـيب يـالزم !! تقدم التكنولوجيا الراقية؟

  .طوال العمر، ورائحة هذا العطر ال تزول، وال تنتهي، وال ختفت
كــل طعامــا، فأخــذ قطعــة  وَّأربــع بنــات كــن يتيمــات، ذهــنب إىل رســول هللا  ًكــان 

سنانه، مث قال إلحداهن امـضغيها مث أعطيهـا ألخواتـك : من اللحم والكها، يعين مضغها 
ن كن أنطق الناس رائحة فم إىل أن توفاهن هللا تبارك وتعاىل: ميضغنها، قيل   .َّأ

وأيـن البخـاخ ! أين معجون األسنان الـذي نـستخدمه ليكـون يف مثـل هـذه الرائحـة؟
ٌ لـه مفعـول يف تنظيـف الفـم فريـق رسـول هللا ! ُي يعطي الفم رائحة طيبة مثـل ذلـك؟الذ

  !!.ال يعادله معجون أسنان يف عصر أو بعد عصر إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها
ملدينـــة إمـــرأة، وكانـــت ســـليطة بـــل األدهـــى مـــن ذلـــك أنـــه ذهبـــت إليـــه   وهـــو 

كـل، فأعطاهـا لقمـة مـن بـني يديـه، فقالـت اللسان، أو بذيئة اللسان كما يقولـون، و كـان 
ُفمــا مســع هلــذه املــرأة بعــد ذلــك كلمــة بذيئــة : أريــد مــن فيــك، فأعطاهــا مــن فيــه، قــالوا: لــه

ًمطلقا   : أعطاه ذلك وفوق ذلك، كيف؟ ال تسأل عن ذلك ألن هللا !!ُ

ِالمع ُا{  ْ وأنا ُ
َ ُالقاسم َ ِ

َ
 {١٤٠  

                                                           
ِ عن أم عاصم امرأة١٣٩ ٍ

ِّ ة َ عت
َ فرقد بن ُ

َ َ
كر الهيثُّالسل    ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين أ 

ان ١٤٠ ة بن أ سف خاري ومسلم عن معاو    ال
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ُومــرات ال تعــد وال حتــد ذكــرت ك تيــه النــاس ويقولــون لــهُ إن : تــب الــسرية أنــه كــان 
ٌإن بئــر مــاؤه مــر، فكــان : ٌبئــر مــاحل، يعــين مــاؤه ال يــصلح للــشرب، وبعــضهم كــان يقــول

ء، ويقــول هلــم ضــعوا هــذا : ًخــذ قــدرا مــن املــاء يف فمــه، ويتمــضمض بــه، مث يقذفــه يف إ
ُاملاء يف هذا البئر، فيتحول إىل عذب فرات، وهذه حدثت    .أكثر من سبعمائة مرةَّ

  جمال وجهه

 مثـل هل كان وجه رسول هللا :  وأرضاه  فقد قيل لسيد أنسأما وجهه 
  .ال، بل مثل القمر، يف اإلضاءة والبهجة: السيف؟ يقصدون يف اللمعان، قال

ــه مل يكـــن وجهــه مـــستديرا كــالقمر، بـــل كــان  ً وجهـــه قريبــا مـــن االســـتدارة، ًولكن
ل السعادة من رب العزة  ال ينظر يف ووكان    .ٌجهه أحد إال و

  صفة أهل الجنة

 مــن هديــه يف الــدعاء يرفــع يديــه حــىت يظهــر بيــاض إبطيــه، ومل يكــن إبطيــه وكــان 
لـذات، لكنـه   كانـت رائحـة ُكبقية الناس، فمعظم الناس حيتاجون مزيل عرق لإلبطني 

  .إبطيه كرائحة املسك بل أعظم
نألن هللا  ًه جعلـه منوذجـا ملـا سـنكون عليـه يف اجلنـة، نـراه يف حياتنـا ُ يشري إلينا 

َّالــدنيا، فــالتكوين الــذي ســيكون عليــه اإلنــسان يف جنــة النعــيم، كــان عليــه يف الــدنيا النــيب  ُ
  .الرءوف الرحيم 

  :  لــسانهوكــان                                       ))فقــد ))الــنجمالــنجم 
  : عن أي خطأ خيرج من لسانه، وكان كالمه كما تقول السيدة عائشة  عصمه هللا

إن{ 
َّ
َرسول ِ ْن ْلم  ِا َُ ُد َ ُ ْ ث َ الحد

َ
ِ

م  َ د ْك
ِ ْ َ{١٤١  

  :ويف رواية أخرى

إن {
َّ
َّالن ِ

ِ
َّ

  َإنما َّ
ان ِ

َ
حدث 

ُ ِّ َ ِحديثا ُ
ُعده ْلو َ َّ ُّالعاد َ ُأحصاه َ َ ْ {١٤٢  

                                                           
شة ر هللا عنها١٤١ خاري ومسلم عن عا    ال
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، وكــــان أصــــحابه علــــى هــــذه يعــــين يــــتك ــني، وكــــان يكــــرر الكــــالم ثــــال ــق ولــ ًلم برفــ ُ
الشاكلة، منهم من حيفظ الكالم من أول مرة، ومنهم من حيفظه من املرة الثانيـة، وآخـرهم 
ـم مت هلــم االســتفادة مــن  َّمـن حيفظــه مــن املـرة الثالثــة، وال حيتــاجون إىل إعـادة بعــد ذلــك أل

  .صلوات ريب وتسليماته عليهكالمه 
ًومــن عجـــب العجـــب أن كـــل كلماتـــه الـــيت قاهلـــا يف كـــل حياتـــه مل يغـــب عنهـــا حرفـــا 
ًواحدا إىل زمننا هذا، بل كلها نقلت عنه نقال صحيحا موثقـا، مل يـرى الوجـود علمـا موثقـا  ً ً ً ً ُ ً

ًتوثيقا شديدا كعلم احلديث الذي ورد عن رسول هللا  ً.  
 أن يكتـــب عـــن هللا عنهمـــارضـــي وملـــا أراد ســـيد عبـــد هللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص 

ٌإن النـــيب بـــشر ويغـــضب كمـــا نغـــضب، : حـــضرته، فأشـــار عليـــه بعـــض املنـــافقني وقـــالوا لـــه
  : ليطمئن قلبه وقالفذهب إىل رسول هللا 

ا{  َرسول َ َُ ، تب ِا ُأ ُ
َعنك  َْ

ُسمعت؟ َما  ْ
ِ

َقال َ َ
ْنعم،:  َ َ

ُقلت  ُ
ِالغضب ِ: 

َ َ
 

؟ والر
َ ِّ َقال َ َ

ْنعم،:  َ َ
فإن 

َّ
ِ
َ

ِي ال ُه
َ ْ أن ِ َ

ْ
َأقول  ُ

َذلك ِ 
ِ
َ

 ١٤٣} َحقا ِإال 

حلق َّألن هللا عصمه عن أن يغري أو يتغري، فال ينطق إال  ِّ ُ :                   
                       ))النجمالنجم((.  

لقــ : رآن، نقــول لــهولــذلك مــن يعــرتض يف هــذا الــزمن علــى ســنته، ويقــول أكتفــي 
  : قالٌأنت خارج عن نطاق اإلميان، ألن النيب 

أ{ 
َ

إ 
ِّ
ت ِ ُأوت

تاب ِ َال َ
ُومثله ِ ْ

ِ
ُمعه  َ َ َ{١٤٤  

   :ويف رواية

أ {
َ

إ 
ِّ
ت ِ ُأوت

تاب ِ َال َ
ُومثله ِ ْ

ِ
ُمعه، َ َ أ َ

َ
إ 

ِّ
ت ِ ُأوت

القرآن ِ
َ ْ ُ

ُومثله  ْ
ِ
ُمعه  َ َ َ{١٤٥  

ـــ ــرآن، وأويت تف ـــة ُأويت القـ ـــسنة العمليـــة والبياني ــرآن، وهـــو ال ـــان القـ ــرآن وبي َُّسري القـ
  .صلوات ريب وتسليماته عليهوالتقريرية الواردة عن حضرته 

                                                                                                                                                    
شة ر هللا عنها س البيه ١٤٢   وأ داود عن عا
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما١٤٣ مة ومسند أحمد عن ع    صحيح ابن خ
   س أ داود ومسند أحمد عن المقدام بن معدي ١٤٤
   مسند أحمد عن المقدام بن معدي ١٤٥
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َ
)             ١١٦( 

ة   حفظه من العوارض ال

ًوأما العوامل البشرية اليت حتدث للناس مجيعا، فقد حفظه هللا تعاىل منها حىت نعلـم 
مــر مــن يقــول للــشيء كــن فيكــون، فــإن ٌأنــه مــصان   اإلنــسان إذا غلــب عليــه النعــاس أو ُ

  : مل يتثاءب قط، بل قال انتابه النوم يتثاءب، والنيب 

ُّما تثاءب ن قط {  َ ّ
ِ
َ َ َ َ َ َ{١٤٦  

ــه مــا  م، قــد ينتاب ــارا و ــدنيا  ــه يف عــامل ال ــه مــا يفتن ًواإلنــسان العــادي إذا رأى بعيني
  : حفظه هللا من ذلك، وقال نسميه االحتالم، لكن النيب 

َاحتلم اَم{  َ ٌّن ْ
ِ
َ

ُّقط  
َ

{١٤٧  

ــدون  ًواإلنــسان العــادي إذا أكــل ومل يغــسل، أو أكــل شــيئا الزجــا ومل ميــسحه، أو ب ً
ب، ولكـن رسـول هللا  ب قـط، هذه األشياء؛ يقـف عليـه الـذ  مل يكـن يقـف عليـه الـذ

  .ال يف يقظة وال يف منام
نيا، وإ ًكل هذه األمور تدلنا على أنه كان بشرا سو ر ً ًن كـان شـريكا لنـا يف ظـاهر ً

طنه فيه احلق تبارك وتعاىل والنورانية والشفافية اإلهلية   .الصورة، إال أن 

ارك   سمعه الم

ذنـه إال الـصوت القريـب منـه، ، أما مسعه  ُفقد اعتاد اإلنسان منـا أن ال يـسمع 
ا، ولكـن ًوال يسمع من وراء جدار، وال يسمع أصوا حتجزهـا عنـه حبـار أو جبـال أو غريهـ

 َّ كـان يـسمع كـل األصـوات لكـل الكائنـات، جبميـع اللغـات، وفقهـه هللا رسـول هللا 
ًهذه اللغات، وفك له تلك اإلشارات، فكان جالسا يوما مع صحبه املباركني، وقال هلم ً َّ:  

إ{ 
ِّ
 َما َأرى ِ

َ
ترون، 

َ ْ َ ُوأسمع َ َ ْ  َما َ
َ

سمعون، 
َ ُ َ ْ َ

ِأطت 
ُالسماء َ َ َّوحق َّ ُ أن َلها َ

ْ
َّتئط، 

ِ
َ

 

َفيها َما
ُموضع ِ

ِ
ْ ــع َ َأر َأصابع ْ

ِ
إ َ

َّ
ٌوملك ِ َ ٌواضع َ

ِ
ُجبهته َ َ َ ِساجدا َْ

َ  ِ ِ{١٤٨  

                                                           
د الملك بن مروا١٤٦ ق مسلمة بن ع َ أخرجه الخطا من ط ْ ََ َْ َ ْ ْ

ِ َِ ْ ََ ْ َ َُّّ
ِ

َ   نَْ
اس ر هللا عنهما١٤٧ امل عن ابن ع ب وابن عدي  ال ا  المعجم ال    رواه الط
مذي ومسند أحمد عن أ ذر ١٤٨    جامع ال
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واألطـــيط صـــوت احلمـــل الـــشديد الـــذي حيملـــه أي شـــيء وال يـــستطيع القيـــام بـــه، 
ًوذات يوم كان جالسا بينهم، فسمع وجبة، أي صوت مرتفع لشيء قد سـقط، فقـال هلـم 

:  

 أتدرون{
َ ُ ْ َ

هذا؟ َما 
َ ُورسوله ُا: قالوا َ ُ َ ُأعلم، َ َقال ْ َ

هذا: 
َ ٌحجر َ َ َأرسل َ ِ َجهنم ِ ْ َّ َ َ 

منذ
ُ ْ ع ُ َس

ِ ْ فا، َ خ
َ

فاآلن 
َ ْ َ

انت 
َ َ ْ

َقعرها ِإ  ْ َ
 {١٤٩  

ًوبينما هم كذلك إذا بصراخ، وإذا برجل من املنافقني عمـره سـبعون عامـا قـد مـات  ُ
  :  فعلمــوا أنــه يف جهــنميف تلــك اللحظــة،                                    

               ))النساءالنساء١٤٥١٤٥((.  

  نزول الو

 يسمع أصوات املالئكة، ويسمع صوت الوحي، والوحي كـان ينـزل عليـه وكان 
تيه بصليل كصليل اجلـرس  ٍمور عدة، أحيا  ً وأحيـا -صـوت كـصوت اجلـرس  يعـين -ً

تيه يف صورة بـشر،  ًتيه وحيدث له غطيط كغطيط النائم، يعين يؤخذ عن نفسه، وأحيا 
تيـــه يف صـــورة أعـــرايب  تيـــه يف صـــورة صـــحايب جليـــل امســـه دحيـــة الكلـــيب، وأحيـــا  ًوكـــان  ُ

  :ما اإلسالم؟ ما اإلميان؟ ما اإلحسان؟ ويقول هلم: ويسأله

ُفإنه{  َّ
ِ
َ

ْج  م ُل،ِ ْأتا َ
م  ْعلم ُ َ م  ُ ْدين َ

ِ{١٥٠  

  : وكان إذا نزل الوحي عليه كما قال هللا                         ))املزملاملزمل٥٥(( 
قته، فال تستطيع الناقة أن تتحرك أو تظـل واقفـة،  ٌكان إذا نزل عليه الوحي وهو راكب 

وذات مــرة نــزل الــوحي  !.ل الــوحي عليــهبــل تــربك حــىت ينفــصم عنــه الــوحي مــن شــدة نــزو
ُعليه وكان واضعا ركبته على رجل أيب بـن كعـب  ًنـزل الـوحي : ُ، فيـصف أيب هـذا األمـر

ُ وركبته على رجلي، فكادت رجلي تنكسر من ثقل الـوحي، ومل ينقـذين على رسول هللا 
 يـراه فكان يرى أمني الوحي جربيل ويسمع صـوته وال، إال انفصام الوحي عن حضرته 

  .صلوات ريب وتسليماته عليهغريه، وال يسمعه غريه، خصوصية له 
                                                           

رة ١٤٩ ان ومسند أحمد عن أ ه    صحيح ابن ح
مذي وأ داود عن عمر بن الخطاب ١٥٠    جامع ال
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  صوته الندي

ن صــوته غــري غلــيظ، وغــري جهــوري، يعــين صــوته هــادئ، ومــع وكــان  ُ يوصــف 
  : يقول أصحابه..ب على منربه يف املدينة ُذلك يبلغ كل من يريد إبالغه، فكان إذا خط

َخطب{  َ َ
ُرسول  ة  ِا َُ خط

ً َ ْ ُ
َسمعأ  َ َالعواتق ْ

ِ َ َّخدورهن  ِ َ
ِ

ُ ُ
{١٥١  

ـــــاك  ــــن هنـ ــزوجن، ومل يكــ ـــ ــي مل يتـ ــــ ــــات الالئ ـــن البنــ ـــذارى، وهـــ ـــين العـــ ــــق يعـــ ــ والعوات
ت وال غريه، فيسمعنه وهن يف البيوت   .ميكروفو

ِّويف حجــة الــوداع خطــب يف أصــحابه يف مــىن لــيعلمهم بقيــة مناســك احلــج، وعنــدما  ُ ِ
ــاركني يف مــىن تفرقــوا ، فمــنهم مــن بقــي يف أرضــها، ومــنهم مــن صــعد إىل ِنــزل أصــحابه املب

  : فيقولجباهلا، فتفرقوا يف مىن كلها، حيكي سيد عبد الرمحن بن معاذ 

خطبنا{ 
َ َ َ َ

ُرسول  ُونحن  ِا َُ ْ َ ًم َ ِ ْففتحت ِ َ
ِ
ُ َ

أسماعنا 
َ ُ َ َّح ْ كنا َ

َّ
ُسمع  َ ْ َ

 َما 

ُقول ُ ُونحن َ ْ َ منازلنا  ِ َ
َ َ
ِ ِ

َ{١٥٢  

ا سيد رسول هللا هذه هي العن نية اليت يبلغ  ِّ ويبلغ كـل َاية اإلهلية والعناية الر ُ
مر من يقول للشيء كن فيكون   .األمة ما يريد إبالغه هلم 

  : كان على املنرب وقالوكان من عالمات ذلك أنه 

ُاجلسوا { ِ
َفسمع ، ْ

ِ َ َ
د  ع

ُ ْ ُبن ِا َ رواحة ْ
َ َ َ َقول َ ْ َ

ِّالن 
ِ
َّ

  :ُاجلس ِ
َفجلس وا،ْ َ َ

ِب ِ 
َ 

ٍغنم،
ْ َ

ل  َفق ِ
َ

َذاك هللا، رسول ا:  َ
ُابن  رواحة ْ

َ َ َ َسمعك َ َ
ِ

َوأنت َ ْ ُتقول َ ُ َ
للناس 

َّ
ِ :

ُاجلسوا، ِ
َفجلس ْ َ َ

انه  ِ  ِم ِ
َ{١٥٣ 

َّكان بينه وبني املدينة عدة كيلومرتات، فـسمع كلمـة  فجلـس، ومل يـسمع ) اجلـسوا(ِ
النــــصراف، وظــــل النــــيب  ــرهم  مــ ـــة -يف مكانــــه َّ  ــر إىل األدب والطاعـ  حــــىت - وانظــ

ُمسعـت النـيب : مـا أجلـسك هنـا؟ قـال: انصرف الناس، وجاءوا من املسجد إليه، وقـالوا لـه
النصراف: يقول ذن    .ُاجلسوا فجلست، ومل أمسعه 

                                                           
اس ر هللا عنهما١٥١ ا عن ابن ع    معجم الط
د الرحمن بن معاذ  س أ١٥٢ سا عن ع    داود وال
شة  ر هللا عنها١٥٣ ا والبيه عن عا   معجم الط
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، صلوات ريب وتـسليماته عليـهُفكان يسمع كل من يف املدينة بصوته الندي املبارك 
هي عالمة من العالمـات الـيت أعطاهـا لنـا حـضرة النـيب، وهـي عالمـة وكان صوته شجي، و

من عالمات علم السيميا، وهو علم من علـوم الكـشف، كيـف تعـرف أن هـذا الرجـل مـن 
  :الصاحلني املباركني؟ قال 

عث ْلم { ِي
َ ْ ا ُا َ ِن

َ
َحسن ِإال  َ ِالصوت، َ ْ َحسن َّ َ ِالوجه، َ

ْ ان َ و
َ م َ ْن ُّ

ِ
َ

َأحس  ْنهمْ ُ َ 

ْوجها ْوأحسنهم َ ُ َْ َ ْصوتا  َ َ{١٥٤  

َّووارث النيب ال بد أن يكون أيضا حسن الصوت، فإذا مل يتحسن صـوته، يكـون مل  ً
ُّيــرث بعــد، ألن الــصوت وراثــة، فلــو كــان اإلنــسان صــوته أجــش وورث حــالوة الــصوت، 

ث ٍّفعلـى الفــور يتغــري صـوته يف حلظــة، ويــصبح ذا صــوت حنـون وعطــوف وشــجي، ألنــه ور
  .صلوات ريب وتسليماته عليهًصو من أصوات النيب 

ُّفالصوت من عالمات الوراثة، لكن إنسان يدعي الوراثة وصوته أجـش، فهـل ينفـع  َ
ٍّال جيـــوز ذلـــك أبـــدا، ال بـــد وأن يكـــون صـــوته نـــدي، فكـــان ! ذلـــك؟ ً ، ً أنـــداهم صـــو

  .صلوات ريب وتسليماته عليهًوأملحهم وجها 

  مال عقله

ــني وال  فأمـــا عقلـــه  ــن األولـ ــك وال حـــرج، وأظـــن مـــا أويت أحـــد مـ ٌحـــدث يف ذلـ ِّ
َّ، ألن هللا خـــصه اآلخـــرين ولـــو ذرة واحـــدة مـــن موفـــور عقـــل ســـيد األولـــني واآلخـــرين 

  .صلوات ريب وتسليماته عليهلكمال يف كل أحواله، فكمال العقل هو عقله 

َسئل ِ
ُرسول ُ ل : ِا َُ أ ُأ ُأهل َ ِالجنة؟ ْ

َّ قا َ
َ

ْنعم، :َل َ َ
ون،  و

َ ُ َ ْ َ و َ
َ يبولون َ

َ ُ َ 

َفيها
و ِ

َ يتغوطون، َ
َ ُ َّ َ َ و َ

َ نخمون، َ ي
َ ُ َّ ََ َإنما َ َّ

ون ِ
ُ َذلك َ

ِ
َ

ًجشاء،  َ ورشحا ُ
ْ َ كرشح َ

ْ َ 

ِالمسك، ْ لهمون ِ و
َ ُ َ ُ يح َ س َال

ِ
ْ َّ

د  والتحم
َ

ِ
ْ َّ تلهمون َما َ

َ ُ َ ُ
َالنفس  َ َّ

 {١٥٥ 

  :ويف رواية أخرى

                                                           
س بن مالك ١٥٤ ث أ مذي من حد اري، وراه ال    رواه الحافظ بن حجر  فتح ال
ا عن جابر ١٥٥    مسند أحمد والط



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ة                             خصائص الن :  الخامسالفصل  الخلق

َ
)             ١٢٠( 

إن {
َّ
ــــلأ ِ َهــ ــــة ْ ِالجنــ

َّ لون َ ــــأ ــ
َ ــــا َ َفيهــ

ون، ِ ـــ ـــ و
َ ُ َ ْ َ و َ

َ ـــون، َ يتفلـــ
َ ُ ْ و َ

َ ـــون، َ يبولـــ
َ ُ َ   

و
َ يتغوطـــون، َ

َ ُ َّ َ َ و َ
َ متخطـــون َ

َ ُ
ِ

َ ْ ــالوا َ قـ
َ

َفمـــا: 
َ

ُـــال  ِالطعـــام؟، َ
َ َقـــال َّ َ

ٌجـــشاء:  َ ٌورشـــح ُ ْ َ َ   

كرشح
ْ ِالمسك  َ ْ ِ{١٥٦ 

 لنـا يف اجلنـة أراه هللا لنـا يف النـيب مـا سـيكون: ، وكما قلنـا!أين حيدث هذا؟ يف اجلنة
بعده يبحثون عنهـا ال جيـدون  إذا أراد قضاء حاجته يبعد، فإذا ذهبوا يف الدنيا، فكان 

   قال عائشة رضى هللا عنها..ًشيئا 

ا{  َرسول َ َُ ، ُتدخل ِا ُ ْ َ
َالخالء  َ

فال 
َ

َيرى  َمنك ُ ْ
ٌء ِ ْ َ

َمن 
األذى ِ

َ َ
َقال ! َ

َأوما : ِعلمت َ ْ ِ
َ 

ا شة َ عا
ُ َ

ِ
أن َ

َّ
َاألرض  ْ تلع َ ُت

ِ
َ ْ ج َما َ ُخ ُ ْ َمن َ

اء، ِ ِاألن َ
ِ
ْ َ

فال 
َ

َيرى  ُمنه ُ ْ
ٌء  ِ ْ َ

{١٥٧  

ـــان  ــل هللاوكــ ــأنه ويف شـــــأن رســـ ـــال هللا تعـــــاىل يف شـــ ـــة كمـــــا قــ ـــضاء احلاجــ   :ُ يف قــ
                                      ))بــن مــسعود  وســيد عبــد هللا))النــساءالنــساء٦٤٦٤ 

  : َّكان يتوىل أمر طهور النيب يف السفر، وكان حامل عصاه ونعله، يقول بن مسعود
َمع كنا{  ِّالن َ

ِ
َّ

  ِ سفر
َ ة، ِإ َ م

َ ن َ و
َّ
ِ
َرسول َ ـان  ِا َُ

َ
إذا 

َ
ج ِ َخـ َ َ

 ِإ 
ـــــائط ِالغـــ ِ

َ
ــــد  ـــ عـ أ

َ َ ـــ ْ ـــ َّحــ ـــراه ال َ ـــ ُيــ ـــد، ََ ـــ أحــ
ٌ ــــال َ ـــ َقـ َ

َف: 
َ

ـــ ـــ ــ َـ ــــولَر ُ ـــ ُسـ ـــشجرت  ِا ُ ـــ ــ ِ
ْ َ َ َ َ

 
، اعـــدت ْمت َ َ

ِ َ َ َفقـــال ُ َ َ
ـــا:  َابـــن َ ٍمـــسعود، ْ

ُ ْ ْاذهـــب َ َ ْ
ْهـــات ِإ  َ َ ، ْالـــشجرت َ َ َ َّ

ْفقـــل  ُ َ
َلهمـــا  ُ:  

إن
َّ
َرســول ِ مـــا  ِا َُ َأمر ُ ُ أن َ

ْ
َتجتمعـــا 

ِ
َ ْ َ

َليتـــوارى ُلـــه  َ َ َ َمـــا، ِ ْفمـــشت ِ َ َ َ
َإحـــداهما  ُ َ ْ
 ِإ ِ

َاألخرى ْ ُ
َفق ، َ َ

ُرسول  ُحاجته،  ِا َُ َ َ َّثم َ
ُ

رجعتا 
َ َ انهما  ِإ ََ َم

ِ ِ
َ{١٥٨.  

، وأراد النـيب ، وكـان يف سـفر مـع رسـول هللا ويف رواية أخرى ألسامة بن زيد 
ا{  :قضاء حاجته، فقال ألسامة م، َ ُأس ْ ْقم، َ

ُ
ج،  ْفاخ ُ ْ َ

ْفانظر  ْ َ
ْهل  َترى َ

َ
انـا  َيـواري َم ُ 

َرســول ُفخرجــت،: قــال ؟ ِا َُ ْ َ َ َ
ت  ُفمــش ْ َ َ َ

َّحــ  ت، َ ُحــ ْ ِ
َومــا َ ُقطعــت َ ْ َ َ

َالنــاس،  َّ
 

َوما ت َ ُرأ ْ ئا َ ْش
َ

ُأنه َأرى  َّ
َيواري  وقد َأحدا، ُ

ْ َ مأل َ
َ َ ُالناس َ َّ

َب َما  ْ ْالسدين، َ َّ ته، َّ ُفأخ ُ ْ َ ْ َ
 

َفقــال َ َ
ْفهــل:  َ ــت َ َرأ ْ َشــجرا، َ َ

ْرجمــا؟ ْأو  ُقلــت َ ُ
ــ:  قــد ،َ

ْ َ
ــت  ُرأ ْ ت َ ٍنخــ

َ َ َ
صــغارا، 

َ
 ِإ ِ

َّجانبهن
ِ ِ ِ

ٌرجم َ ْ ْمن َ
ٍحجارة، ِ

َ َ
َفقال ِ َ َ

ـا: ِ  م، َ ُأسـ ْ ْاذهـب َ َ ْ
ت، ِإ  ِالـنخ

َ َ َّ
ْفقـل  ُ َ

َّلهـن  ُ :
                                                           

ا عن جابر ١٥٦    صحيح مسلم ومسند أحمد والط
ا ودالئ١٥٧ شة ر هللا عنها معجم الط م عن عا   ل النبوة أل نع
د هللا  بن مسعود ١٥٨ ار عن ع ا ومسند ال    معجم الط
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َ
)             ١٢١( 

ن ــأمر َّــ َُ ُرســــول ُ أن  ِا َُ
ْ

َلحــــق  َ َّعــــضكن َ َُ عض، ْ ْبــــ َ
ـــ ِ َّحـ ــــن َ َّت َ

ة  ـــ سـ
ً َْ ج ُ ـــ َلمخـ ْ َ ِ 

ِرســـول
ُ ْوقـــل ، ِا َ ُ َذلـــك َ

ِ
َ

ِللـــرجم، قـــال 
ْ َّ ـــت :ِ ُفأت ْ َ َ

ت،  ِالـــنخ
َ َ َّ

ُفقلـــت  ُ َ
َّلهـــن   ِالـــذي ُ

ِأمـــر
َ ِـــه َ ِ ، ِفوالـــذي َ َ

ُعثـــه  َ َ ِّـــالحق َ َ
ـــأ ِ ل

ِّ
ُأنظـــر  ْ

َّتفـــاقرهن  ُ َ ُ َ َ
َّعـــروقهن 

ِ ِ
ُ ُ

َّوتـــرابهن، ِ
ِ ِ

َ ُ َ 
َّح َلصق َ َّعضهن َ َُ ُ عض، ْ ْب َ

ـ ِ ف
َ

َّـأنهن َّن ُ نخلـة َّ
ٌ ْ َ

واحـدة، 
ٌ َ

ِ
ُوقلـت َ ُ َذلـك َ

ِ
َ

ِللحجـارة، 
َ َ

ِ ِ 
ِفوالـذي َ َ
ُعثــه  َ َ ِّـالحق َ َ

ــأ ِ ل
ِّ

ُأنظـر  ْ
َّتفــاقرهن ِإ 

ِ
ُ َ َ

َحجـرا  َحجــرا َ َّحـ َ عــ َ
َ َّعــضهن َ َُ ُ ْ 

ــــضا، ْعـــ ــــن َ ـــ َّف َ
ــــأنهن  َّـــ ُ ــــدار، َّ ٌجـــ َ

ــــه ِ تـــ ُفأت ُ ْ َ َ
  ،ـــه ـــ تـ ُفأخ ُ ْ َ ْ َ

ـــ  ـــ فقـ
َ َ

ــــذ :: َال ِخـــ
ُ

اإلداوة، 
َ َ َ

ِ
ْ

 
َفأخــذتها، ُ ْ َ َ
َّثــم  ُ

انطلقنــا 
َ ْ َ ْ

ْنم 
َ

ــ ،ـ َّفلمــا ِ َ
دنونــا 

َ َْ َّمــنهن َ ُ ْ
قته ِ ُســ ُ ْ َ َ  ُفوضــعت ْ َ َ َ

ِاإلداوة، 
َ َ

ِ
ْ

 
ــم َّثــــ ُ
فت  ـــ ُانـــ ْ َ َ ْ

ـــه،  ـــ ِإل ْ
ف ِ ـــ َفانـــ َ َ ْ َ

ـــ  َّحـــ ـــ َ َقـــ َ
ـــه،  ُحاجتـــ َ َ ــم َ َّثــــ ُ

ــــل  ــ َأق َ ْ
ــــه  ــ ِعل ْ ة َ ــــص الــ

ُ َ َّ 
م ـــس ُوالــ َ َّ ـــو َ َوهــ ُ ــــل َ ُحمـ ِ

ْ اإلداوة، َ
َ َ َ

ِ
ْ

ـــذتها  َفأخــ ُ ْ َ َ
ــــه  ُمنـ ْ
ِ  ــم َّثـــ ُ

ـــا،  رجعنــ
َ ْ ــــا ََ َّفلمـ َ

ــــل  َدخـ َ َ  
ــاء، َالخ َ َقــال ِ َ

 ِ : ــا م، َ ُأســ ْ ْانطلــق َ
ِ

َ ْ
ت، ِإ  ِالــنخ

َ َ َّ
ْفقــل  ُ َ

َّلهــن  ن: ُ َّــأمر َُ ُرســول ُ َُ 
أن  ِا

ْ
َترجـع 

ِ
ْ ٍنخلــة ُّــل َ

ْ َ
انهـا، ِإ  َم

ِ
ْوقــل َ ُ ِذلــ َ

َ
ِللحجـارة، َك

َ َ
ِ ــت ِ ُفأت ْ َ َ

ت،  ِالــنخ
َ َ َّ

 
ُفقلــــت ُ َ
ـــن،  َّلهـ َقــــال ُ َ

ِفوالــــذي:  َ َ
ُعثــــه  َ َ ِّــــالحق َ َ

ــــأ ِ ل
ِّ

ُأنظــــر  ْ
َّتفــــاقرهن ِإ 

ِ
ُ َ َ

ــرابهن،  َّوتــ
ِ ِ

َ ُ َ  
َّح  ْعادت َ َ ٍنخلة ُّل َ

ْ َ
انها، ِإ  َم

ِ
ُوقلت َ ُ َذلك َ

ِ
َ

ِللحجـارة، 
َ َ

ِ ِفوالـذي ِ َ َ
عثـ 

َ َ ِّـالحق ُهَ َ
ِ 

ــــأ ـــ ل
ِّ

ــــر  ُأنظـــ ْ
ــــاقرهن ِإ  َّتفـــ

ِ
ُ َ َ

ـــرا  َحجــــ ـــــرا، َ َحجــ ـــ َ ـــ َّحـ ـــــاد َ َعــ ــــل َ ــــر ُّـــ َحجـــ ـــه، ِإ َ ـــ انـ ِم ِ
َ   

ته ُفأت ُ ْ َ َ
  ته ُفأخ ُ ْ َ ْ َ

َذلك  
ِ
َ
ِ{١٥٩  

َعرق أهل الجنة َ  

َ غزيــر العــرق، ولكــن عرقــه لــيس كــسائروكــان   العــرق، وإمنــا كمــا وصــف أهــل َ
ـــة، و ــك ُكـــان حيــــباجلن ــن مالــ ـــس بـ ـــسيدة أم ســــليم أم أن ــن  ال ــــا كانـــت مــ  أمجعـــني، أل

الـــصاحلات، وعنـــدما أراد طلحـــة بـــن عبيـــد هللا أن يتزوجهـــا وكـــان مـــن كبـــار فرســـان أهـــل 
ُّمثلــك ال يــرد، ولكــن أ :  قالــت لــه- وانظــر إىل حكمتهــا -املدينــة، ومــن كبــار أغنياءهــا  ُ

لــشهادتني، فــإذا مــسلمة وأنــت غــري مــسلم، وال أريــد منــك  غــري شــيء واحــد؛ أن تنطــق 
ما فذاك مهري، فقال هلا أشاور نفسي، فذهب مث عاد، وأسـلم، وتزوجتـه وكـان : نطقت 

لشهادتني   !!.، أين هذا من بناتنا يف زمننا هذا؟!!ُمهرها النطق 

                                                           
د ١٥٩ م وابن حجر عن أسامة بن ز    دالئل النبوة أل نع
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)             ١٢٢( 

ًوكانت قبـل ذلـك قـد نـذرت إن أعطاهـا هللا ولـدا مـن زوجهـا األول وهـو مالـك أن 
نـس، وملـا هـاجر النـيب إىل املدينـة كـان عمـر أنـس عـشر جتعله خا ًدما للكعبـة، فرزقهـا هللا 

ُ رســول هللا إين كنــت وهبــت ابــين هــذا للكعبــة، واليــوم أهبــه : ســنني، فجــاءت بــه وقالــت
  . ًلك ليكون خادما لك

ُفوهبته لرسول هللا، وهنا أيضا شيء من الذكاء وحسن احليلة والتصرف ً.  
ا، وكـان يـذهب إىل بيتهـا يف وقـت القيلولـة، سـواء موجـودة أو غـري ُفكان النيب حيبه

  . وأرضاهاُموجودة يقيل يف بيتها، وهذا من احملبة الزائدة هلا 
م يشتد عرقه أي يكون غزيرا، فاستيقظ ذات مـرة وكـان معهـا والنيب  ً كان إذا 

ا عرقه، فقال   :مناديل ُجتفف 

ا { م، َّأم َ ٍسل
ْ هذا َما ُ

َ ؟، ِالذي َ َتصنع
ِ
َ ْ َ

ْقالت  َ
هذا: 

َ َعرقك، َ َُ ُنجعله َ َ ْ َ
نا، ِ  طي

َ
ِ ِ 

َوهو ُ ْمن َ
ب ِ ِأط

َ ب ْ ِالط
ِّ {١٦٠ 

طيبنا رائحته تكون غري نفاذة، فنـضع عليـه قطـرات مـن هـذا اإلثـري النبـوي فتـصبح 
  !!.رائحته ليس هلا مثيل

ُّ إذا صافح رجال تظـل رائحـة رسـول هللا وكان  ً  م، وإذا مـشى َّيف يـده عـدة أ ِ
  .يف طريق يعرفون أن رسول هللا قد مشى يف هذا الطريق من رائحته

ُوإذا أرادوا أن يعرفوا مكانه يتحسسون رائحتـه فيعرفـون مكانـه، فرائحـة رسـول هللا  َّ
رائحة خاصة .  

ُومن عجائب هللا الدالة على بـديع إبـداع صـنع هللا أن كـل إنـسان لـه رائحـة خاصـة 
ــــه ـــد كـــــاآلخربـ ـــة أحــ ــــد أن رائحــ   : ، فـــــال جتـ                                  

 رائحـة يوسـف، ألنـه حيفظهـا، أخـذوا قميـصه :ُ مل يقل قمـيص يوسـف، ولكنـه قـال))يوسفيوسف٩٤٩٤((
َّمــن مــصر، ويعقــوب كــان يف بيــت املقــدس، وبينهمــا مئــات الكيلــومرتات، ومــع ذلــك شــم 

ألن قمـيص يوســف كــان مـن اجلنــة، وهــو لقمـيص مــا زال يف مــصر، وســف، وكــان ارائحـة ي
ُالقميص الواقي الذي وقى هللا به سيد إبراهيم عنـدما ألقـي يف النـار، فقـد نـزل بـه سـيد 
ــدما أجنــب  ــه، وابنتــه مل تكــن تنجــب، وعن ــراهيم أعطــاه البنت ــه، وســيد إب ــل وألبــسه ل ُجربي

                                                           
س ١٦٠ ا عن أ    البيه والط
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)             ١٢٣( 

ُســيد يعقــوب ســيد يوســف، وتوفت أمــه، قا لــت لــسيد يعقــوب ائتــين بيوســف ليعــيش ـَّـ
ل يوســـف عنـــدها، وكـــان عنـــدهم يف شـــرع بـــين اســـرائيل إذا ســـرق  ــمعـــي، ورغبـــت أن يظ ـَّ

ــسار ًق وأمــسك بــه يكــون عبــدا ملــن ســرقه، ال ُّفــأرادت أن يظــل يوســف عنــدها، فألبــسته ُ
قمــيص ســيد إبــراهيم، مث ســألوا عــن القمــيص فوجــدوا يوســف يلبــسه، فقلــوا إنــه ســرقه، 

هـذا ...  كانـت حيلتهـا لتـستبقي يوسـف عنـدها ًك أصبح يوسف عبدا عندها، وهذهوبذل
ّالقمـيص كـان مـن اجلنـة، وأشـياء اجلنـة كلهـا تـشم مـن مـسافة مخـسمائة سـنة ـ كمـا ورد يف  ُ

  :حديث حضرة النيب ـ والذي يقول فيه يف أحداث العصر

ٌساء{  َ ات ِ ٌاس َ ات ِ ٌعار َ الت، َ ٌمتم ِّ َ َ َدخلن ال ُ َُ ْ
الجنة، 

َ َّ جدن َوال َ
َ ْ

ِ
حها، َ َر َ 

حها َور ُ توجد َ
ُ َ ُ

ْمن 
ة ِ ِمس

َ ِ
ْخمس َ

َ
ِمائة  ِ

َ
ٍعام  

َ{١٦١  

 إذا أرادوا أن يعرفـوا ُيعين رائحتها تـشم مـن علـى مـسافة مخـسمائة سـنة، فكـان 
  . مكانه، يتتبعوا رائحته حىت جيدوا مكانه

  :ورائحته ما زالت موجودة ويعلمها الصاحلون
 وأخلـص وصـفا قلبـه يـشم الرائحـة، ى الواحد مـنهم علـى حـضرة النـيب َّفإذا صل

َّفيعـــرف أن رســـول هللا قـــد حـــضر، ولـــو شـــم رائحتـــه يف جملـــس يعـــرف أنـــه حـــضر يف هـــذا 
ـــول هللا  ـــة رســ ــن الـــــسليم يـــــشم رائحــ ـــام، لكـــ ـــده زكــ ـــشم عنــ لـــــس، والـــــذي ال يــ   ...،ا

  .ُ مميزة ألن رائحته 
  : ابنيت ستتزوج وأريد مساعدتك، فقال له:ذهب إليه رجل من األنصار وقال له

ِعنــدي َمــا {
ْ
ْمــن ِ

ٍء، ِ ْ َ
ــن  ْول

ِ
إذا َ

َ
ــان ِ

َ
غــدا 

َ
َفتعــال  َ َ َ

ِفجئــ  ِ
ْ َ

ٍقــارورة 
َ ُ َ

ِواســعة ِ َِ َ 

ــرأس ـــ ـــود َّالـــ ـــ ِوعــ
ُ ـــــجر، َ َشـــ َ

ــــة  ــــ وآ
ٌ َ ـــ َ ـــ ِبيــ

ْ ـــك َ ـــ نــ َو َ ْ َ أن َ
ْ

ــــف  ــــ َأج
ــــة ِ ــــ ناح

َ َ ِ
َ

ــــاب،  ــــ ِال
ــــال َ َقــــ َ

:  

قـــارورة ٍفأتـــاه 
َ ُ َ

ِ
ُ َ َ

ِواســـ 
ِعةَ ِوعـــود َّالـــرأس َ

َ َشـــجر، َ َ
َفجعـــل  َ َ َ

ُـــسلت  ْ العـــرق َ
َ ْ ْمـــن ِ

ـــه ِ ِذراع ْ َ َ ِ 

َّح ِامتألت َ
َ َ القارورة، ْ

ُ ََ َفقال ُ َ َ
خـذ،: 

ْ ُ
ْوأمـر  ُ تـك َ َب َ ْ

إذا ِ
َ
ْأرادت ِ َ أن َ

ْ
ـب  َتط َّ َ َ

أن 
ْ

َتغمـس  ِ
ْ َ

 

هذا
َ َالعود َ ِالقارورة ِ ُ

َ ُ َ
ب  َوتط َّ َ ِه، َ َقال ِ َ

انت:  ْف َ َ
ذاِإ 

َ
ـت  ْتطي َ َّ َ َ

َّشـم 
َ

ُأهـل  ِالمدينـة ْ
َ

ِ َ 

رائحة
َ َ

ِ َذلك َ
ِ
َ

ب،  ِالط
ُّفسموا ِّ ُ َ

ت  َب ْ َالمطيب  َ
ِ
َّ َُ{١٦٢  

                                                           
رة ١٦١ مان للبيه عن أ ه    شعب اإل
رة ١٦٢ ا عن أ ه    معجم الط
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َ
)             ١٢٤( 

هؤالء القوم الطيب الذي عندهم ليس له مثيـل، وهـذه أحـوال أهـل اجلنـة، أعطاهـا 
  .هللا لرسول هللا وهو هنا يف الدنيا

ته   مال هي

إن كـــان ســـيد علـــي بـــن أيب طالـــب، أو  كـــل الواصـــفني لـــه، ســـيد رســـول هللا 
نــه كــان ربـعــة مــن الرجــال،  َســيد أنــس بــن مالــك، أو غــريه أو غــريه كلهــم كــانوا يــصفونه  َْ

ْعـــنوربعـــة يعـــين ال طويـــل وال قـــصري، إال أن األمـــر يف عـــامل األصـــحاب كـــان غـــري ذلـــك،  َ 
َعائشة َ ِ ْقالت ، َ َ َ:  

ْن ْلم{  ِرسول َ
ُ ِالقص  ِا َ

َ
دد، ِ ِالم

ِّ َ َ ان ُ ف
َ َ

سب  ُي َ ْ عة ِإ ُ ِال َ ْ إذا َّ
َ
م ِ

َ َ 

ُوحده، َ ْ ْولم َ ْن َ َذلك َع َ
ِ
َ

ه  ِماش ِ َ أحد ُ
ٌ َمن َ

الناس ِ
َّ

سب  ُي َ ْ ِالطول ِإ ُ
ُطاله ِإال ُّ َ 

ِرسول
ُ ما  ِا َ َول َّ ُ ما َ

َ ْالرجل َ ُ ل َّ ْالط طو َّ ُف َ َ
َلهما ِرسول ُ

ُ ذا  ِا َ و
َ
ِ
َ 

ُفارقاه َ َ َ
ا  َس ِ
ُ

ِالطول، ِإ 
سب ُّ َو

ِ
ُ ُرسول َ ِرسول ِا َُ

ُ عة  ِإ  ِا َ ِال َ ْ َّ{١٦٣  

ٍمــا مــشى مــع قــوم إال وكــان أطــوهلم مهمـــا كــان طــوهلم، وال قعــد مــع قــوم إال كـــان  ٍ
َّأعالهم كتفا مهما كان علو أكتافهم، كأن هللا خصه  ُلعلو، يعلو وال يعلـى عليـه ً ِّ صـلوات ُ

  .ريب وتسليماته عليه
  :ُ، كما حيكي سيد أبو هريرةوكان إذا مشى 

ت َما { ُرأ ْ ع َأحدا َ َأ َ ته ِ ْ ِمش ِ ِ
َ ْ

ْمن 
ِرسول ِ

ُ َأنما  ِا َ َّ
ُاألرض  ْ َ ْ

َتطوى  ْ ُ
  ُله، 

إنا
َّ
لنجهد ِ

ُ
ِ

ْ ُ
أنفسنا 

َ َ ُ ْ
نه  ُو َّ

ِ
ُلغ َ ْ ٍث ُم َ

َ
{١٦٤ 

ُهــو ميــشي مــشية عاديــة، وهــم جيــرون وراءه، وال يلحقونــه، كــأن األرض تطــوى لــه، 
ــت مــــسخرة لــــه، ولــــذلك كــــان  ًفــــاألرض كانــ َّ إذا وضــــع رجلــــه أو قدمــــه علــــى الرمــــال 

ِّـمتاسكت حـىت ال يتعـب، وإذا وضـع رجلـه علـى الـصخر الن حتـت قدمـه حـىت يعلم فيهـا،  ُ
ا  ملشي عليه، أل ٌمسخرة لرسول هللا حىت ال يؤذيه  َّ.  

                                                           
شة  دالئل النب١٦٣ م والبيه عن عا   وة أل نع
رة ١٦٤ مذي ومسندأحمد عن أ ه   جامع ال
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)             ١٢٥( 

ف شعره ال
َ

  

 يفـرق شـعره يف البدايـة ، فكـان صلوات ريب وتـسليماته عليـهَأما شعره الشريف 
لفـا  لـيس خبــشن وال َوكـان شـعره  لليهـود، مث فرقـه مــن جهـة اليـسار، ًمـن جهـة اليمـني 

لوسطية بني ذلك، وكان شعره أسود، ومل يب َّيض من شـعره َّشديد النعومة، وإمنا خصه هللا 
بت{  :ُ عنــدما ســئل يف ذلــكإال مــا ال يزيــد عــن عــشرين شــعرة، وقــد قــال  ِشــ

ْ َ َّ َ
ٌهــود  ُ 

َوأخواتها ُ َ َ لـذات؟، ١٦٥} َ ألن فيهـا قـصص األنبيـاء، وبعـد كـل  .. وملاذا ذكر سـورة هـود 
ــــاىل ـــول هللا تعــ ــــا يقــ ـــصة منهــ   : قــ                      ))هــــــودهــــــود٦٠٦٠((                    

ــه، فيبــيض شــعره ))هــودهــود٦٨٦٨(( ُّ فــذكر البعــد كــان خييــف قلب ُ ُ ِ :} بت ِشــ
ْ َ َّ َ

ٌهــود،  والواقعــة، ُ
ُ َ ِ َ َ 

ت، ُوالمرس َ َ ْ ُ َّوعم َ َ ساءلون، َ ي
َ َ َ َ ذا َ و

َ
ِ
ُالشمس َ ْ َّ

ْكورت  َ ِّ{١٦٦  
 خيـشى مـواله، فهذه الـسور حتكـي عـن القيامـة ومـشاهد القيامـة، فكانـت جتعلـه 

ُويف روايـة أخـرى أنـه ، صـلوات ريب وتـسليماته عليـهُّ من مؤاخذة هللا، فيبيض شعره وخياف
  : شاب من أجل قول هللا                  ))فكون هللا يقول له ذلك، فهذا ))هـودهـود١١٢١١٢ ْ َ

ـــا إىل  ُّهــز وجدانـــه، وأذاب فــؤاده، وجعـــل شــعره يبـــيض، ألنـــه مــا االســـتقامة الــيت يـــصل  َّ
  ؟  رضوان هللا                             ))هودهود١١٢١١٢((.  

ُ عنـد حالقتـه، عنـدما كـان يف صـلح هذا الشعر كان يتنافس فيه أصحاب النيب 
خذ بعض هذه الشعرات   .احلديبية وحلق شعره، فكل واحد منهم كان يتبادر 

ا ُ أخـذ خـصلة مـن الـشعر الـيت يف املسيد خالـد بـن الوليـد  قدمـة، الـيت يـسمو
ـــه وقعـــت يف صـــفوف الكـــافرين،  ـــه، ويف موقعـــة الريمـــوك عمامت ِالغـــرة، ووضـــعها يف عمامت َّ ُ

ُفقاتـــل قتـــاال شـــديدا حـــىت خـــاف أصـــحابه عليـــه أن يقتـــل، فالمـــوه بعـــد ذلـــك ً َِمل ألقيـــت : ً
صــية شــعر رســـول هللا : بنفــسك إىل التهلكــة؟ قــال ، إن هــذه العمامــة وضــعت فيهــا 

ُ ما دخلـت معركـة إال وانتـصرت فيهـا بربكـة هـذا الـشعر، فلمـا سـقطت العمامـة وأعتقد أين
ُخفت أن يذهب هللا  ُصـية  !!. عين ذلك فذاك جعلين أفعل مـا تـرون ُرأى أن خـصلة 

 فكـان أمـا نومـه  عليـه، رسول هللا هي سبب النصر يف كل هذه املعارك رضـوان هللا 

                                                           
اس ر هللا عنهما١٦٥ ار عن ابن ع ث المختارة ومسند ال    األحاد
كر الصديق ١٦٦ ة عن أ  م  المستدرك وابن حجر  المطالب العال    الحا
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)             ١٢٦( 

ُتنــام{  :يقــول َ َ
 ، ِعيــ

ْ و َ
َ ُينــام َ َ ِقلــ  َ

َ
ــدوام، دائمــا ، ١٦٧} ًفكــان حاضــرا مــع هللا علــى ال ً

ًللــذكر ملــواله، حاضــرا دومــا مــع حــضرة هللا، ال ...  يغيــب عــن مــواله طرفــة عــني وال أقــل ً
ا يف رسول هللا    .هذه األحوال حناول أن نقتدي 

ـــا أن نرجـــع إىل أذكــــاره  ــــذه اخلـــصال اجلـــسمانية الــــشريفة، علين ـــا   بعـــد معرفتن
ــة ــه يف كــل مواقفــه حــىت منــشي علــى أثــرهالنبوي   :  الــيت وردت عن                   

       ))طهطه٩٦٩٦((.  

ار األبرار   أذ

األذكار الـيت كـان يقوهلـا عنـد دخـول املنـزل، وعنـد اخلـروج مـن املنـزل، وعنـد بدايـة 
ايـة الطعـام، وعنـد األكـل، وعنــد الـشرب، وعنـد النـوم،  وعنـد اليقظـة مــن ُالطعـام، وعنـد 
 كـل هــذه األذكــار النـوم، وعنــد اجللـوس، وعنــد املـشي، وعنــد هبـوب الــريح، وعنـد املطــر،

 ))))أذكـار األبـرارأذكـار األبـرار((((: وقد مجعناها لكم يف كتاب صغري سهل ومسيناه... موجودة ومشهودة 
، فهــذا ذكــر ًلتــستطيع أن متــشي عليهــا، فتكــون ذاكــرا  علــى مــنهج احلبيــب املختــار 

  .ن الصاحلنييغيب إال ع
ـا علـى املـسابح، لكـن األذكـار هلـذه  فالناس قصرت الذكر علـى األوراد الـيت يؤدو
َّاملناســبات هــي األســاس األول الــذي عليــه املــــعول للــصاحلني، وهــو أنــك ال تتحــرك حركــة  ُ

فتقــول مــا  .وال تــسكن ســكنة إال وتتــذكر كيــف كــان رســول هللا يفعــل؟ وكيــف كــان يقــول؟
ُاحلــال، وأنــت مستحــضر ملــا كــان يفعلــه يف ذاك الوقــت، فهــذا حــسن كــان يقولــه يف هــذا 

ب واســع موجــود يف كتــب العلــم ، االقتــداء برســول هللا  ٌوهــذا  أذكــار : (مثــل كتــاب: ٌ
) األذكـــار(ُللرتمـــذي، وهنـــاك كتـــاب ) أذكـــار اليـــوم والليـــل(البـــن ماجـــة، و ) اليــوم والليلـــة

، وحنـن خلـصنا كـل ) الـدار واشـرتي األذكـاربـع: (لإلمام النـووي، والـذي كـانوا يقولـون فيـه
فيكـون سـهل عليـك أن تعرفهــا وحتفظهـا، املهـم أن تكــون ) أذكـار األبــرار(ذلـك يف كتـاب 

  .على لسانك على الدوام
، وبعــد أن ننتهــي منهــا ُفأذكــار األبــرار هــو بدايــة حــسن املتابعــة للنــيب املختــار 

  .ملنيفة يف أخالقه الشريفة، وصفاته انرتقي إىل اتباعه 
                                                           

رة ١٦٧ خاري ومسند أحمد عن أ ه    صحيح ال
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  الن مل  ه األ ش   ّال

 م الخلق العظ  مدحه 
ُ

  

 قة ة السا تب السماو   وصف الن  ال

 د   أوصاف طالب الم

  مال عقله  

 ة واألناة   ِّالرو

 جهاد المق  

  ه ه       عفوه      صفة غض   ص

  ّتواضعه الجم 

 الحتواضع الص  

  ته ألهله   حسن ع

 ته ألهله الن  حسن معا   االقتداء 



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ة                              خصائص الن :  السادسالفصل  الخلق

ُ
        )     ١٢٨( 

ةخصائص الن : الفصل السادس  الخلق
ُ١٦٨  

َّ احلمد  الـذي مـن علينـا حببيبـه ومـصطفاه، وجعلـه أسـوة -﷽ 
ِّطيبة نرقى يف مراقيه حـىت نـصل إىل مراتـب القـرب مـن حـضرة هللا، والـدنو مـن مقـام  ُ قـاب ُ

قوسني أو أدىن، يف قربه ودنوه من مـواله، والـصالة والـسالم علـى سـيد دمحم الـذي جعلـه 
ديـه هللا  ُ أسوة طيبة يف كل حقائقه الظاهرة والباطنة، وآله وصحبه، وكـل مـن اهتـدى 

  .آمني آمني  رب العاملني.. إىل يوم الدين، واجعلنا منهم أمجعني 
، وتكلمنــا يف اللقــاء الــسابق حــضرة النــيب مــا زلنــا نتواصــل يف وصــف خــصائص 

َّيف حضرته وخصائصة الظاهرية اجلسمانية، اليت تراهـا العـني احلـسية، وقـد خـصه هللا تعـاىل 
ــان يف هــذا املقــام ال ينفــع فيــه  ــة أشــر إليهــا إشــارات خفيفــة ألن البي فيهــا خبــصائص ذاتي

  .التطوال، فهو فوق العقل وفوق اخليال

ال مل  ه األ ش   ن ّال

ُُواليــوم نتحــدث عــن خصائــصه املعنويــة، أو خصائــصه اخللقيــة، وخصائــصة املعنويــة 
هـي امليــدان الــذي يتبـارى فيــه العــارفون، ويتــسابق فيـه املقربــون، وينــالون بـه مــا يبغــون مــن 

ُّالقرب من حضرة هللا، ومن حقيقة التشبه بسيد رسول هللا  ُ.  
لعبادات، مـع أنـه أول العابـدين، ُ عندما وصفه وأثىن عليه مل يفإن هللا  ثن عليه 

ٌومل يدانيـه أحـد يف األولـني وال اآلخـرين وال النبيــني وال املرسـلني وال حـىت املالئكـة املقــربني 
ــــاملني ــــ ـــرب العـ ـــ ــــه لـــ ـــ ــه وعبادتــ ـــ   : يف طاعتــــ                                     

  .))الزخرفالزخرف٨١٨١((
ــذه العبــادات مــع أنــه بلــغ فيهــا الغايــة، حــىت ال يظــن دحــه هللا ومــع ذلــك مل مي  ُّ

الـــبعض ممـــن لـــيس هلـــم يف الكـــرم اإلهلـــي األعلـــى نـــصيب، أن الغايـــة يف اســـتباق الطاعـــات 
ا قـصور ويكـون لـه  .والعبادات ِّوالطاعات والعبادات أبواب للعلو يف اجلنات، يكون له  ُ ٌ

ا نعيم مقيم يف   . جنات النعيم، فهذه غاية الطاعات والعباداتٌا حور، ويكون له 

                                                           
 م١/٢/٢٠١٨ه ١٤٣٩ من جماد األو ١٥ –المعادي  ١٦٨
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ـــا املوضـــع الـــذي ولكـــن املقربـــ ا ولكـــن يطلبـــون اجلنـــة أل ن ال يطلبـــون اجلنـــة لـــذا
  .، فيشاهدونه جبماالته وكماالتهيتجلى فيه هلم احلق 

ِّــوتلـك أمنيـتهم، وهــذه بغيـتهم، ولــيس هلـم بغيـة غريهــا، فالـذي يوصل إىل ذلـك هــو  ُ ُ ُ ُ
حلبيب  :   فيما أثىن عليه به مـواله، حيـث يقـول  التشبه                   

  ))ُيعين أعلى من اخللق العظيم، ومل يقل من اخللق العظـيم، ولكنـك أعلـى ) ىَلَعَل(و  ))القلـمالقلـم٤٤ ُ
ك لعلــى خلــق : ُمــن اخللــق العظــيم، ويف قــراءة قرآنيــة ِوإن ُ ُ ََ َ ـ ِـَّ ٍ عظــيم َ ِ َ) ِخلــق مــضاف، و ) ُ

  .ُمضاف إليه، يعين أنت على أخالق العظيم والعظيم هو حضرة هللا ) عظيم(

م الخلق العظ  مدحه 
ُ

  

خللـق العظـيم؟ يقـول اإلمـام اجلنيـد تبارك وتعاىلَمل مدحه هللا  ُ وأثـىن عليـه  رضـي هللا ُ
خللـــق ((((:  وهـــو ذو األذواق العاليـــة يف امليـــادين األزليـــة بـــني الـــصوفية عنـــه خللـــق ُمدحـــه هللا  ُمدحـــه هللا 
  .))))ٌّظيم، ألنه ليس له هم يف الدنيا واآلخرة غري موالهٌّظيم، ألنه ليس له هم يف الدنيا واآلخرة غري موالهالعالع

ُلكن غـريه يكـون لـه ميـول أخـرى، وأغـراض أخـرى، وأهـداف أخـرى، ولكـن سـيد  ُ ُ ٌٌ ٌ
، فهـو وحــده تبـارك وتعــاىلرسـول هللا مـا هدفــه ومـا غايتــه ومـا منــاه؟ ال شـيء غـري وجــه هللا 

  .ُصاحب املقام الكرمي واخللق العظيم يف هذا امليدان
خـالق هللا، والبـاقي مـن أ خللق العظـيم ألنـه وحـده الـذي ختلـق  َّو مدحه هللا تعاىل  ُ

  .السابقني والالحقني مل يلحق هذه الغاية، وال يستطيع بلوغ هذه النهاية إال رسول هللا
ً كـــان ختلقـــه لـــيس جهـــادا - لـــنعلم علـــم اليقـــني مكانتـــه عنـــد هللا - ورســـول هللا  ُ

ٌواجتهادا، وإمنا منح  ِ   .صلوات ريب وتسليماته عليهٌوعطاءات إهلية حلضرته ً
ُيعين اإلنسان قد جياهد ليتخلـق خبلـق، ويـستغرق يف اجلهـاد فـرتة طويلـة، وحنـن كلنـا 
حللــم،  لـصرب، ويـستغرق زمــا طـويال ليتجمـل  ًمنـر بـذلك، يــستغرق فـرتة طويلـة ليتجمل  ً َّــ ً

  .كل هذا حيتاج إىل جهاد.. وخيرج من النرفذة والغضب 
ل ذلـك بفــضل مـواله، ال بعلـم وال بعمـل وال جهـاد، وإمنــا لكـن حـضرة النـيب   

  .تبارك وتعاىلفيض فضل من الواحد األحد 
ُ مثاال يف ذلـك، فقـد جـاءت قبيلـة بـين عبـد القـيس يعلنـون إسـالمهم، وذكر لنا  ً



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ة                              خصائص الن :  السادسالفصل  الخلق

ُ
        )     ١٣٠( 

عوا  تعــاليم اإلســالم، فعنــدما وصــلوا إىل أبــواب املدينــة تــسارويتعلمــون علــى يــد النــيب 
ُّمجيعا إىل حضرة النـيب، إال رجـل واحـد امسـه األشـج بـن قـيس، واألشـج ألن كـان يف رأسـه  ُّ ٌ ً

ُّجرح أو شجة صغرية فسموه األشج َّ.  
َّاذهبوا أنتم، فأ قد جهزت ثـوبني جديـدين، وال : هيا بنا، فقال هلم: فقال له قومه

اللـــذان يليقـــان بلقـــاء ًبـــد أن أغتـــسل أوال، وأخلـــع ثيـــاب الـــسفر، وألـــبس هـــذين الثـــوبني 
  .حضرة النيب 

ـــه ســـأهلم عـــن والرســـول  ــلوا ليـــسلموا علي ــاه هللا بـــصرية كاشـــفة، فلمـــا وصـ  أعطـ
، فعندما حضر ورآه قال له: ُّاألشج، فقالوا   :ختلف عنا، وسيأيت بعد

إن {
َّ
ك ِ َف

ْخلت ِ َ َ
َحبهما  ُُّ ِ
ُالحلم: ُا ُ واألناة، ِ

ُ َ َ ْ َقال َ َ
ا:  َرسول َ َُ ، أنا ِا

َ
ُأتخلق  َ َ

 

َبهما
ِ ل ُا ْأم ِ ِج

َ َعليهما؟ َ ْ
ِ

َقال َ َ
ِل:  لك ُا َ َج َ َعليهما، َ ْ

ِ
َقال َ َ

الحمد :
ُ ْ َ ِ ِ 

ل ِالذي ِج
َ ْخلت َع َ َ َ

َحبهما  ُُّ ِ
ُورسوله  ُا ُ ُ َ َ{١٦٩  

مـا  رسـول هللا: ليس فيك عجلة، والرجل من فطانتـه قـال ُ هـذين اخللقـني أختلـق 
ُأم جبلت عليهما؟ قال بل جبلك هللا عليهما، يعـين لـيس جبهـاده وصـل هلـاتني الـصفتني، : ُ
ٌ، واألمر إذا كان منحة مـن هللا فيكتـسب صـفة الـدوام، ويكـون ٌولكنهما منحة من هللا 

  .ٌله به منزلة كرمية عند من يقول للشيء كن فيكون

تب ال قةوصف الن  ال ة السا   سماو

ُ يف أخالقــه املثــال األعظــم، والكمــال األمت، والقــدوة الطيبــة ملــن يريــد أن فكــان  ُّ
 عنــدما ذكــره يف التــوراة واإلجنيــل، وأمــر ُيكــون مــن الثلــة األوىل مــن املقــربني، ألن هللا 

وصــافه اخللقيــة َْاألنبيــاء واملرســلني الــسابقني أن يبينــوا أوصــافه ألممهــم، مل يــذكره  ُ ، ولكــن ُ
  .ُُوصافه اخللقية املعنوية

ــن العــاص  ً مغرمــا مبطالعــة رضــي هللا عنهمــاًفمــثال كــان ســيد عبــد هللا بــن عمــرو ب ُ
 يف أنـت قـرأت وصـف النـيب : ، فـسألوهكتب أهل الكتاب وما ورد فيها عن النـيب 

  :  يف التوراة؟قالتبارك وتعاىلالتوراة، فبم وصفه هللا 
                                                           

   س أ داود والبيه عن زارع بن عامر ١٦٩
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ِوا{  ُإنــــه َ َّ
ٌموصــــوفل ِ ُ ْ ِالتــــوراة ِ َ َ ْ َّ

عض  ْبــــ َ
ِصــــفته ِ ِ

َ
ِالقــــرآن، ِ ِ ْ ُ

ــــا  َأيهــــا َ ُّ ، ُّالنــــ
ِ
َّ

إنــــا 
َّ
ِ 

َأرســلناك َ َ ِشــاهدا ْ
َ

ا  ــ وم
ِّ َ ُ ِونــذيرا َ

َ ْوحــرزا َ ِ
َلألميــ َ ِّ ِّ ُ ْ

َأنــت ِ ْ
ــدي  ِع ْ ِورســو َ

ُ َ َســميتك َ ُ ْ َّ َ 

ـل، َالمتو َ َ
س  َلــ فــظ، ْ

َ
و ِ

َ ظ، َ ٍغلــ ِ
َ

و 
َ ٍخابَصـ َ

َّ
ِاألســواق، ِ 

َ ْ َ ْ
و 

َ ُــدفع َ َ ْ ئة َ ِالــس
َ ِّ َّ

ِ 

ئة، الس
َ َ ِّ ن َّ ْول

ِ
عفو َ

ُ ْ غفر، َ ُو ِ
ْ َ ْولن َ ضه َ ُق َ

ِ
ْ َّح ُا َ م َ َق ِ

ِه ُ الملة ِ
َ

َالعوجاء ِ َ ْ أن َ
ْ

ِ 

قولوا
ُ َ :

َ
َإله 
إ ِ

َّ
ِ ، فتح ُا ُو َ ْ َ َبها َ ُأعينا ِ ا، ْ ْعم وآذا ُ

َ ا ُصما، ناَ وقل
ُ غلفا  َ

ُ
{١٧٠  

ا حىت نكون معه، وأنتهز هـذه الفرصـة وأبـشركم  ُهذه األوصاف حنتاج أن نتصف  ُ
ـا  ُببشارة، فقد اكتشفوا يف الفاتيكان نسخة من اإلجنيل مكتوبة منذ ألفي عام، ووجـدوا أ

َّتـنص علـى أن عيـسى عبـد هللا، ولــيس إلـه، وال ابـن إلـه، وال حــل فيـه اإل لـه، إعجـاز لــدين ُّ
  .، وكتابه القرآن العظيمصلوات ريب وتسليماته عليههللا اإلسالم، ولسيد دمحم 

وهذا البيان من الفاتيكان نفسه وليس غريه، وهم الذين أعلنوا ذلـك، وبـدأوا اآلن 
ُيعــدلوا، وهنــا أيــضا بــدأوا يعــدلوا، وقــد مسعنــا يف األعيــاد األخــرية للمــيالد وقــد نفــوا هــذه  ً ِّ

ية، حىت أن البا نفسه يف حديثه جلريدة األهرام والتليفزيون نفـى أن عيـسى ابـن هللا، اجلزئ
ـــم بـــدأوا يعرفـــون احلـــق،  لـــث ثالثـــة، فهـــذه أيـــضا بـــشرى طيبـــة أ ُأو حـــل فيـــه اإللـــه، أو  ً َّ
زوا ويتــــأهلوا  ــؤالء القــــوم بــــدأوا يتجه ــــويعرفنــــا أن ســــيد عيــــسى قــــرب نزولــــه، ولــــذلك هــ َّ ُ ُ

  . وتسليماته عليههللاصلوات  خبامت األنبياء سيد دمحم الستقباله ليؤمنوا

د   أوصاف طالب الم

ـــد ـــ ـــ ــالب املزيـ ــــ ـــسميهم طــــ ـــ ـــا نــــ ـــ ـــي، أو مــــ ـــ ـــ ــــه العلـ ـــ ـــالب الوجـــ ـــ ــــم طــــ ـــ ـــــذي يهـــ ـــ ُالــ ُّ ُ:  
                                 ))قال  ))قق٣٥٣٥:  

ادة { ال
ُ َ َ ُالنظر ِّ َّ

ِوجه ِإ 
ْ   ١٧١} ِا َ

ـــ ـــني ُطـــالب املزي ـــة؛ الرمحـــة والل د يتـــشبهون برســـول هللا يف هـــذه األوصـــاف النوراني
ا مواله.. واملودة والشفقة    .وكل هذه الصفات الطيبة اليت وصفه 

فال جيوز لرجل أن ينال الوراثة احملمدية ويكون فيه فظاظـة أو غلظـة يف التعامـل مـع 
                                                           

د هللا بن عمرو ر هللا عنهما١٧٠ خاري ومسند أحمد عن ع    صحيح ال
م عن كعب بن عجرة ١٧١ اء ألي نع ة األول    حل
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  .ابه ذلكٍّاآلخرين، أو يرفع صوته إن كان بسب أو شتم أو لعن أو ما ش
نــرى الــبعض علــى هــذا الــنهج ســائرين ولكــن يف خــارج املنــزل فقــط، وعنــد دخــول 
ُاملنـــزل ينـــسون هـــذه األخـــالق كلهـــا دفعـــة واحـــدة، فتجـــد مـــع الزوجـــة واألوالد الفظاظـــة 
ُّوالغلظة وعلو الصوت الذي يتباهى به، وال مانع من السب والشتم واللعـن بـل والـضرب  ُ

ــا حــىت مــع غــري والطــرد، وغريهــا مــن األمــور الــ يت ال يرضــى اإلنــسان املــؤمن أن يتعامــل 
  :املؤمن، مع قوله 

م { ْخ ُ ْ َ
م  ْخ ُ ْ َ

ِألهله،  ِ
ْ َ

وأنا ِ
َ م َ ْخ ُ ْ َ

ِأله  
ْ َ

ِ{١٧٢  

ــا رب فكــان  نيــة الــيت مجَّلــه   صــاحب الكمــال األعلــى يف هــذه األوصــاف الر
  !!.َّ يكون معه أفال يتشبه به؟َّ، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فالذي يريد أنالربية 

َّلو قلنا يتشبه به يف هيئات الصالة والركوع والـسجود واللحيـة واجللبـاب والـسواك 
ال، ! والبنطلــون ومــا شــابه ذلــك، فهــل أغــىن هــذا التــشبه أهلــه وأوصــلهم إىل مــا يريــدون؟

 أ أوىل :ُأ رأيــت حــضرة النــيب، يقــول لــه: ًوعنــدما يقــول لــه أحــد احملبــني الــصادقني مــثال
  !!.بذلك ألين أفعل كذا وكذا، ويرى يف نفسه األهلية وأنه هو املستحق

َّفالـــذي يريـــد وراثـــة رســـول هللا املعنويـــة والنورانيـــة فـــال بـــد أن يتـــشبه بـــه يف أخالقـــه 
خالقـه النوارنيـة مـع احلـق، كخوفـه مـن هللا،  نية مع اخللق، ومع أهل بيته، ويتـشبه بـه  َّالر

 وحــضوره مــع حــضرة هللا، وإقبالــه يف كــل أنفاســه علــى مــواله، فهــذه وخــشيته مــن مــواله،
  : يقول، حىت كان تبارك وتعاىلاألخالق العلية اليت يكون فيها مع حضرة هللا 

أنا {
َ

م  ْأتقا َ ْ
 ، ِ م ِ ْوأعلم ُ ْ ِحدود َ

ُ ُ
   :ويف رواية أخرى، ١٧٣} ِا ِ

ِفوا { َ َ
إ 

ِّ
ْأعلمهم ِ ُُ ِا ْ ْوأشدهم ِ ُ ُّ َ ة  ُله َ خش

ً َ ْ َ
{١٧٤  

ــاد، وتكــون لــه  ــذلك الــذي يريــد أن يكــون مــن األفــراد املنظــورين مــن ســيد العب ُول
ُدرجة من الـدرجات العظمـى الوهبيـة، وليـست الكـسبية، فـال بـد أن جياهـد نفـسه يف هـذه 

ا، فيأتيـك فـض ُاألوصاف النورانية، وكل ما عليك أن تعزم عزما أكيد على التخلق  ل هللا ً
ا بدون تعب وال عناء وال مشقة   .وإكرام هللا وعطاء هللا فيجعلك تتخلق 

                                                           
شة ر هللا عنها١٧٢ مذي والدار عن عا    جامع ال
د الرزاق١٧٣    مسند أحمد ومصنف ع
شة ر هللا عنها١٧٤ خاري ومسلم عن عا    ال
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  مال عقله 

ً أكمــل النــاس عقــال، فيــزن األمــور وز دقيقــا قبــل أي -ُ كمــا وصــف - وكــان  ً ً
ُتصرف، وهذا حـال احلكمـاء، فـاحلكيم ال يتـسرع يف احلكـم يف أي قـضية، فـإذا عـرض لـه  ُ

ِأحــد قــضية ولــه خــصم، يــرت ُن اإلثنــني وال يتعجل يف احلكــم، َّوى حــىت يــسمع مــٌ ُفقــد مســي َّــ
سليمان بن داود بسليمان احلكيم ملاذا؟ هلذه الصفة، فعندما جاءتـه إحـدى النـساء تبكـي 

ُ فــأراد مــن حولــه أن يتعجل يف احلكــم، - وحالتهــا واضــحة -فقــأت فالنــة عيــين : وتقــول َّــ
  ١٧٥.، فال بد أن نرى اإلثنني!!ُاصرب رمبا تكون األخرى قد فقدت العينني: فقال

ٌوملا عـرض علـى أبيـه داود مـشكلة كبـرية، ولـد وامـرأ َّن، وكـل واحـدة منهمـا تـدعي ُ
ـــا كانـــت أكثـــر إقناعـــا وأكثـــر متثـــيال، لكـــن ســـيد  ًأن الولـــد ابنهـــا، فحكـــم إلحـــدامها أل ً

ال، : يقيـةُائتـوين مبنـشار، وأ أقـسم هـذا الولـد نـصفني، فقالـت أمـه احلق: سليمان قال هلـم
ــل دعــــوه وأعطــــوه هلــــا، فقــــال ـــك أنــــت: بــ ـــو ابنـ   : ًإذا هـ                ))ــــاء٧٩٧٩ ــــاءاألنبي   ))األنبي

  ١٧٦.َّألنه كان يرتوى

ة واألناة   ِّالرو

بنــك صــنع كــذا ا: َّوأي مــؤمن يف أي موقــف ال بــد أن يــرتوى، فلــو قالــت يل زوجــيت
ًال، بـل أمسـع منـه أوال، فجـائز ! وكذا، ومألت قليب ضغينة منه، فهل أضربه وأقسوا عليـه؟

ا أمه، لكن ال بد أن أمسع من اإلثنني وأتروى   .ُهي متضايقة منه ألمر من األمور، مع أ
  :فاحلكيم

َّــالـذي يـرتوى يف كـل كـالم يـصل إىل أذنيـه، أو يف كـل أمـر يعـرض عليـه، وال يتعجل  ُ ُ َّ
ــأىن، وهــــذا ال ـــسرع يف إلقــــاء حكـــم، وإمنــــا يتـ ّيف احلكـــم، وال يت ُ ـــه احلبيــــب َُّ كمـــال كــــان علي

  .املصطفى 
                                                           

يها لــوروى ابــن حــزم  ١٧٥ أ عمــر بــن الخطــاب رجــل قــد فقئــت عينــه، فقــال لــه : عــن عمــرو بــن عثمــان قــالذلك شــ
ـك مـن الغـضب إال مـا أرى، فقـال لـه عمـر: خصمك، فقال له عمر نح فلعلـك فقئـت عيـ : ـا أمـ المـؤمن أمـا 

ان القضاءخصمه قد فقئت خصمك معا، فح  .  عيناه معا، فقال عمر إذا سمعت حجة اآلخر 
خارى ومسلم  ١٧٦ ابن إحداهما، فقالـت لـصاحبتها{ روى ال إنمـا : انت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب 

ابنـك، وقالـت األخـرى ى: ذهـب  ـ ـه لل ـه الــسالم فقـ  متـا إ داود عل ابنـك، فتحا ولعلــه قـضى بــه  -إنمــا ذهـب 
ــد يف يــدها، واألصــل أن الــشيء ملــن هــو بيــدهألن  تــاه،  ،-الول مان بــن داود عليهمــا الــسالم، فأخ فخرجتــا عــ ســل
نهما، فقالت الصغرى: فقال السك أشقه ب ه للصغرى: ائتو   . }ال تفعل يرحمك هللا هو ابنها فق 
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ُويتبعه يف ذلك كمل الرجال احلكماء الذين هم أغلى من الدر يف كـل األحنـاء، ألن  ُ َّ ُ
ـــا وجيعلهـــم إخـــوة  ــن خالفا ســـرها مـــن مـــشاكلها ومـ ص أمـــة  ـــه خيل ــل مـــنهم حبكمت ًالرجـ ً ِّـــ ُ

حلكمة وهي إتباع العقل والتأين والرتوي يف أي أمر م   .ن األمورِّمتآلفني، مباذا؟ 
ٌولـــذلك ال يوجـــد طالـــب صـــادق  ومعـــه العجلـــة، يعـــين التـــسرع، ألن هللا يقـــول ٌ :  

                 ))فمـــاذا نـــصنع  رب؟ قـــال))اإلســـراءاإلســـراء١١١١  :                 
          ))ال تتعجل يف أي أمر ولكن دائما تتأىن، ومن ))األنبياءاألنبياء٣٧٣٧ َّ ً ل ما متىنَّ َّىن  َّ.  

ك أن تتـــسرع يف أي حكـــم، ألن معظـــم  ُالبـــد أن تتـــأىن يف أي أمـــر مـــن األمـــور، وإ
ًاملــشاكل الــيت بــني البــشر ســببها أن رجــال نقــل آلخــر كــالم يف أذنــه عــن رجــل آخــر، فعلــى 
ت،  خــذ موقفــا مبــا مسعــه ممــن قيــل يف حقــه هــذا الكــالم، مل حيقــق ومل يــدقق ومل يتثب َّــالفــور  ُ ُ ً

ُوبعد فرتة بعد العجلة والتسرع يرى أنه كان خمطئا يف احلكم فيقـول ً  ليتـين، وملـاذا تلجـأ : ُ
ٍلــذلك نريــد أن نكــون علــى خلــق النبــوة، وأي أمــر يعــرض علينــا وأي كــالم  !.هلــذا األمــر؟ ُ ُ ُ

َّيبلغنــا نتــأىن وال نثــور وال نغــضب وال ننفعــل، إال إذا حتققنــا مــن صــدق هــذا الكــالم، وهللا 
ـــ ـــ   : ول يقـــ                                                               

                           ))ــرى))احلجـــراتاحلجـــرات٦٦ ــراءة أخـ ُ فـتـثـبـتـــوا :  ويف قـ َََّ َ ــر مب  وانظـ
  .نه فاسق الذي ينقل الكالم؟ وصف هللا 

ٌّقد يكون الكالم الذي يصلين من داخلـي ظـن، وأكثـر إعـراض النـاس عـن بعـضهم 
َّبــسبب ســوء الظنــون الــذي يقــع يف صــدورهم، وكــل إنــسان معــرض إلســاءة الظــن، فمــاذا  ُ

  :نفعل؟ امسع إىل نصيحة احلبيب 

إذا{ 
َ
َظننت ِ ْ َ

فال 
َ

ْتحقق  ِّ َ ُ
 {١٧٧  

ِّإذا ظهــرت دالئــل حــسية ملموســة َّــيعــين ال بــد أن تتحقق مــن صــحة الظــن، كيــف؟ 
ٌتثبت ظنك فال مانع، لكن إذا كان ظن وليس له دالئـل فهـذا حـديث نفـس، أو وسـواس 
ًمن الشيطان، وعلى اإلنسان فـورا أن يـستعيذ  مـن الـشيطان الـرجيم، ويطلـب مـن هللا 

ِّ أن يعينه على نفسه، ألنه قد خيطئ يف حق إنسان بريء وهو ال يتبارك وتعاىل ُ   .دريُ

                                                           
ـــان ١٧٧ ـــن النعمـ ـــن حارثــــة بـ ا عـ ـــ ـــم الطـ ـــرزاق  المــــصنفو،  معجـ ــــد الـ   :  والبــــيه  الــــشعب قولــــه  أورد ع

ـــــد {  ــــنهن أحــ ـــسلم مـــ ـــ ـ ــة ال  ــــ ــــلثالثـ ـــ ــــسد، ق ـــــن والحـــ ــــوء الظــ ة وســـ ـــ ـــف: الطــــ ــال امــــ ـــ ــــول هللا، قــ ـــا رســـ ـــ ـ ـــنهن  ـــ ج مـ ـــ   :المخــــ
ذا حسدت ذا ظننت فال تحقق، و ت فال ترجع، و  . }فال تبغ إذا تط
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 ســببها ســوء الظــن، وهــذا وارد، لكــن أصــحاب - كمــا قلــت -ومعظــم املــشاكل 
ٌ كما علمهم حضرة النيب كانوا يتحققون، فـال يـسكت أحـد مـنهم، يعـين إذا رسول هللا  َّ

  .حدث سوء ظن ال جيعله يف صدره وينتهي األمر، لكن ال بد أن يتحقق
ُّ فلـم يـرد عليـه الـسالموألقـى  عثمان بعد وفاة رسول هللا  بسيد َّ مرعمرسيد  ُ

 وســأله أبــو بكــر ،ًفقامــا وذهبــا معــا إىل عثمــانليتحقــق، ىب بكــر أ، فــذهب إىل  عثمــانعليــه
َّوهل مر علي عمـر: ر؟ فقالسبب عدم رده السالم على عمعن  ُمـررت :  عمـر؟ فقـال لـهَّ

ِومـــن ... ، ًكـــان مـــشغوال !!.عليـــك يف ســـاعة كـــذا، فأقـــسم  أنـــه مل يـــسمعه ومل يـــره
َّشغله  مل ير من مر قـن أنـه عنـد  اسـرتاح ألنـه أيليه ومل يسمع فتـربأ، وسـيد عمـر  عُ

ٌه دائمـا وأبـدا حـريص علـى دوام احملبـة واملـودة فيمـا بينهمـاُحسن ظن أخيه، وأن أخـا ً ً١٧٨ ،
  .وكانوا حريصني على ذلك على الدوام

ت ابنتـــه حفــصة، يعـــين زوجهــا تـــوىف مي ــســيد عمـــر  اء وعقــالء، كـــانوا َّ ُ، وكــانوا ألب َّـــ
م على الصاحلني، وال حيرجوا كما نفعـل يف زماننـا هـذا، فكـانوا يفعلـون ذلـك  ُيعرضون بنا

ــك، وهللا  ـــ ــــى ذلــ ــــثهم علــ ـــان حيـــ ـــيب كـــ ـــ ُّوالن ُـــــك ـــــال ذلــ   :  قـ                
                          ))ــوهم، أ))النـــــورالنـــــور٣٢٣٢ ـــا ي زوجـــ ـــم أزواجــ ـــوا هلــ ـــين اطلبــ ً يعــ

َّإين بــدا يل أن ال أتــزوج اآلن، : ُفــذهب وعرضــها علــى ســيد عثمــان، فقــال لــهصــاحلني، 
ــة رأي، فــال خيدعــه وال جييــب  ُوكــان أيــضا عنــدهم حري ــة خادعــة، وأخــوه ال يغــضب ً جاب

ــها عليـــه، فقـــال لـــهمنـــه؛  ً ردا أنظـــر يف أمـــري، ومل يعطـــه: فـــذهب لـــسيد أيب بكـــر وعرضـ
َّمل مل ترد علي؟:  بكر وقال لهُ رسول هللا، فذهب عمر ليعاتب أًقاطعا، مث خطبها سيد َِ  

ُ فـانتظرت، فـإذا مل – يعـين يريـد الـزواج منهـا - يـذكرها ُمسعـت رسـول هللا : قال
َّخيطبهـــا، كنـــت ســـأخطبها، ومـــا كنـــت ألفـــشي ســـر رســـول هللا  ُ ُ ُ فـــأثلج صـــدره، وأراح ،

                                                           
عـــ  مـــسنده عـــن أحمـــد روى  ١٧٨ مـــه أ  مـــسنده عـــن رجـــل مـــن األنـــصار مـــن أهـــل الفقـــه وأبـــو  أنـــه ســـمع خث

حـدث عـضهم يوسـوس، حـ تـو النـ  ًأن رجـا مـن أصـحاب النـ: عثمـان بـن عفـان  ـاد  ـه حـ   و حزنـوا عل
نــا: عثمــان قــال َّأنــا جــالس  ظــل أطــم مــن اآلطــام مــر عــ عمــر فــسلم عــ وكنــت مــنهم، فب وال  َّ، فلــم أشــعر أنــه مــرّ
كـر فقـال فـانطلق  م،سـل ـك أ مـررت عـ عثمـان فــسلمت: لـهعمـر حـ دخــل عـ أ  عج ـه فلـم يـرد عــ  مــا  عل

عا ،ث!السالم كر ، ح سلما ع جم ة أ  كر  وال ل هو وأبو  كـر، وأق  أخـوك عمـر فـذكر أنـه ءجـا: م قال أبـو 
ه السالم، فما الذي ك فسلم فلم ترد عل     فعلـتلقـدـ وهللا : ما فعلت، فقال عمر: حملك ع ذلك؟ قال مر عل

كــر:  عثمــان قــال،...و : فقلــت، عــن ذلــك أمــر صــدق، وقــد شــغلك: وهللا مــا شــعرت أنــك مــررت وال ســلمت، قــال أبــو 
كـر   هللاتـو : ما هو؟ فقال عثمـان: أجل، قال ـسأله عـن نجـاة هـذا األمـر، قـال أبـو  ـل أن  ـه ق قـد سـألته عـن : ن
ــه فقلــت لــه :ذلــك، قــال كــر  بهــا،ــأ أنــت وأ أنــت أحــق: فقمــت إل نجــاة هــذا  ــا رســول هللا ، مــا :قلــت: قــال أبــو 

لمة ال عرضت ع ع فردها{: األمر؟ فقال رسول هللا  ل م ال  . } ف له نجاة ع من ق
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  ١٧٩.ًيعا على هذه الشاكلةفؤاده، وكانوا مج
ٌ عليكم لو مشينا مجيعا على هذا النهج فلن يكون بيننـا جفـاء أو قطيعـة، يعـين  ً

ًأ حزين منك  فالن بـسبب كـذا، فيبـني لـك األمـر وتـسرتيح نفـسيا، لكـن : أقول ألخي ُ
ُأضمرها يف نفسي وآخـذ موقفـا، وقـد أخاصـمه، وال أريـد رؤيتـه، وال أكلمـه، وأ مل ُ  أحتقـق ً

ُمن األمـر، ومل أتثبت مـن املوضـوع، فهـذا كـالم ال ينبغـي ألصـحاب العقـول، وحنـن أكمـل  َّـ
  .ًالناس عقوال بعد حضرة احلبيب األعظم 

  جهاد المق

ــن ـــون مـــ ــن أراد أن يكــ ـــسباق ملـــ ـــضمار الــ   : مــ                       
          ))خالق سيد األولني واآلخرين هو ال ))الواقعةالواقعة   .تخلق 

اهدة، وهـو أيـضا إمـام أهـل املـشاهدة سـيدي أبـو اليزيـد  ًولذلك يقول إمام أهل ا
ــا بعــد ((((:  وأرضــاهالبـسطامي  َّـكنــت حـدادا علــى نفــسي اثـين عــشر عامــا، مث تنعمت  ً ً َّ ــا بعــد ُ َّـكنــت حـدادا علــى نفــسي اثـين عــشر عامــا، مث تنعمت  ً ً َّ ُ

اهدة ويصفيها ويرقي، ))))ذلكذلك ر ا ُوحداد يعين يصفيها، فيدخلها  ُُ ِّ ِّمعهـا حـىت يظهـر ها ويلَّ
ليـــست الكرامـــة أن تطـــري يف اهلـــواء، ألن الطيـــور تفعـــل ليـــست الكرامـــة أن تطـــري يف اهلـــواء، ألن الطيـــور تفعـــل   (((( :ويقـــول أنـــوار احلـــق فيهـــا، 

ذلك، وليست الكرامة أن متشي على املاء، ألن األمساك تفعل ذلك، وليست الكرامـة أن ذلك، وليست الكرامة أن متشي على املاء، ألن األمساك تفعل ذلك، وليست الكرامـة أن 
ُتطوي بني املشرق واملغرب يف حملة، ألن إبلـيس يفعـل ذلـك، ولكـن الكرامـة أن تغـري خل ِّ ُتطوي بني املشرق واملغرب يف حملة، ألن إبلـيس يفعـل ذلـك، ولكـن الكرامـة أن تغـري خلُ ِّ ًقـا ًقـا ُ

ُســـيئا فيـــك خبلـــق حـــسن ُســـيئا فيـــك خبلـــق حـــسنً فهـــذا جهـــاد الـــصديقني، الـــذين يريـــدون أن يـــصلوا إىل مقـــام ، ))))  ً
ـــان  ـــوان هللا الــــصديقية، وكـ ــرب رضـ ـــى الــــصديق األكــ ِّ يــــشرف علـ ِ  عليــــه، تبــــارك وتعــــاىلُ

  .وأصحابه يف هذا املقام يف ذلك، ليصلوا إىل هذا املقام العظيم
ِّ يف عمرتـه، وعـرض عليـه أبـو بكـر الـصديقخرج  ً أن يكـون حـضرته ضـيفا عليـه ِ

ً وجهز أبـو بكـر طعامـا يكفيـه هـو والنـيب ومـن -ً يعين ال جيهـز شـيئا -طوال رحلة العمرة  َّـ
معـه إمـا زوجاتـه مع النيب من زوجات النيب، ألن النيب كان ال خيرج مبفـرده، بـل يـصطحب 

                                                           
خــارى  ١٧٩ ج أحمــد وال مــت{ :  قــالأن عمــر أخــ فــة أو  تأ س بــن حذ قــال لــه خنــ ش  حفــصة مــن رجــل مــن قــ

المدينـة -، ـدرا حذافة، شهد مـع رسـول هللا ـت:  فلـ عمـر عثمـان فقـال- مـات  ت زوجتـك حفـصة ب عمـر،  إن شـ
، ثـــم لقيـــ فقـــال: أنظـــر  ذلـــك، قـــال: قـــال ـــا ـــاح يـــو: فلبثـــت ل ـــد الن ـــت مـــا أر ، ثـــم لق   هـــذا، فوجـــدت  نفـــ

كــر فقلــت ــا  ــت: أ ت زوجتــك حفــصة ب ــه أشــد مــن وجــدي عــ  إن شــ ــان وجــدي عل ئا، و عمــر، فلــم يرجــع إ شــ
كـر فقـال ثمان، فلبثتع اه، فلقي أبو  ، فخطبها إ رسول هللا، فزوجتها إ ا عـ حـ عرضـت  لعلـك وجـدت: ل

ئا، قال ك ش ن ألفـ  فإ: نعم، قال: قلت: ع حفصة فلم أرجع إل ذكرها، ولم أ كنت سمعت رسول هللا ان 
 ). تزوجتها  رسول هللا ، ولو تركها
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:  لـه وقـالووضع سيد أبو بكر هذا الزاد على ظهر مجل وجاء بغـالمًمجيعا أو إحداهن، 
ٌ غالم ليس لك عمل إال هذا اجلمل فاحرص عليه، لكن الغالم غفل عن اجلمـل فـسرح 

ولكنه حـزن ألن  اجلمل وضاع، فماذا يفعل أبو بكر؟ إن كان طعامه فقط فلم يكن حيزن،
وجعلــه يعتمــد عليــه، فعــال  معــه طعــام حــضرة النــيب، وهــو الــذي عــرض علــى حــضرة النــيب 

  :ً أن يشتمه ويضربه، وإذا حبضرة النيب أمامه فورا، وقال لهصوته على الغالم وأراد

َلعان{ 
ِ ؟ َّ ق َوصد

ِ
ِّ

ِ
ِّورب ال َ َ ة  َ ع ِال َ ْ{١٨٠  

ل الكثــري يــشتم ويلعــن زوجتــه وأوالده يف  ًال ينفــع أن يكــون صــديقا ويلعــن، فمــا  ِّ
ُ البيــت مــالك، لكــن يف البيــت أســد هــصهــو خــارج!  يكــون هــذا؟فــأين!! كــل صــباح؟ ور، ٌ

تيــين شــكاوى مؤملــة، !وهــذا مــا حيــدث وهــي حقيقــة  ومعــذرة أ أقــول هــذا الكــالم ألنــين 
ي شـيءوأحت ُّري كيـف أرد عليهـا؟ و ُ معنـا ينـسبه النـاس لنـا، فيهيـئ هلـم ألن الـذي يـسري !.َّ

مـر من الصاحلني، وكيف يكـون مـن الـصاحلني ويفعـل كـذا وكـذا يف بيتـه؟ حـىت يـصل األه أن
ُّأن بعضهم يسب فلماذا حتضر مع الصاحلني  أخي؟ وأمامنـا ! سبحان هللا!  الدين لزوجتهُ
  .َلكروبيني واملقربني، لكن الذي يعرفه من تعيش معه يف البيتملالئكة اجيعل نفسه من ا

ٌ مـــع أصـــحابه الكـــرام يومـــا، وجـــاء رجـــل مـــن املنـــافقني وأخـــذ جلـــس رســـول هللا  ً
م حـضرة النـيب وال احلاضـرين، وطبيعـة املنـافقني يشتم سيد أبو بكر بكالم قبـيح، ومل حيـرت

َّسوء األدب، وعندما تطـاول الرجـل وزاد هـم أبـو بكـر أن يـرد عـن نفـسه، فقـام  َّ وتـرك 
لس، فأسرع أبو بكر خلفه وقال   : ا

ا{  َرسول َ َُ ، ان ِا
َ

ِشتم 
ُ ُ ْ َوأنت َ ْ ٌجالس، َ ِ

َّفلما َ َ
ُرددت  ْ َ ه َ ِعل ْ َعض َ ْ ِقول َ

ْ َ
 ِه،

ت َغض ْ
ِ

َ
َوقمت؟  ْ ُ َقال! َ َ

ُإنه : َّ
ان ِ

َ
َمعك  َ ٌملك َ ُّيرد َ ُ َعنك، َ َْ

َّفلما  َ
َرددت  ْ َ ه َ ِعل ْ َعض َ ْ َ 

ِقوله ِ
ْ َ

َوقع  َ طان، َ الش
ُ َ ْ َّ

ْفلم  َ
ن  ألقعد ْأ

َ ُ ْ َ
َمع ِ طان َ ِالش

َ ْ َّ
 {١٨١  

 ميـــشي ّوهـــذا مـــا جعـــل الـــصادقني يف هـــذا اإلتبـــاع كاإلمـــام علـــي زيـــن العابـــدين 
ُفه رجل ويسبه ويشتمه وال يلتفت إليه، ما هذا؟خل َُّ  ، فقـد كـان ًسـيا برسـول هللا ! ٌ

  :ونه، ولكــن صــرفهم هللا عــن امســه، فكــانوا يــشتمونه ويقولــونُّميــشي حولــه أهــل مكــه يــسب
َّ مزمم،  مزمم، وال يلتفت إليهم أو يرد عليهم، َُّ   : ألصحابه قال  وورد أنهُ

                                                           
مان للبيه و١٨٠ شة ر هللا عنها شعب اإل خاري عن عا   األدب المفرد لل
رة ١٨١    مسند أحمد والشهاب عن أ ه
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أ{ 
َ

تعجبون 
َ ُ َ ْ َ

ف  َك ُف ْ ْ ِّع ُا َ َشتم َ ْ َ
ش،  ْق َ ْولعنهم، ُ ُ َ ْ شتمون َ

َ ُ ِ
ْ َّمذمما، َ َُ

 

لعنون و
َ ُ َ َ َّمذمما، َ َُ

وأنا 
َ محمد  َ

ٌ َّ َ ُ{١٨٢  

فـسيد ، ...والتصرف ُحسن الرد  كيف يكون دب النبوة وفكان يعلم أصحابه 
ىل أن اقــرتب مــن الــشارع اإلمــام علــي زيــن العابــدين ظــل ميــشي، والرجــل خلفــه يــشتمه، إ

 هذا إن كان بقـي عنـدك شـيء آخـر : الذي يسكن فيه، فوقف والتفت إىل الرجل وقال
َّفهاته حىت ال يسمعك أحد الصبيان فيؤذيك، ما هذا؟ هذه أخالق النبوة اليت علمهـا لنـا  ُ

وا مـا َّرسول هللا، والقوم الذين سلطو هذا الرجل مشوا خلفه حىت يروا ماذا يفعل؟ فلما رأ
  ١٨٣:حدث تعجبوا، فقال 

ــــا ـــ ـــ ـــ ــــد حلمـ ـــ ـــ ـــ ـــفاهة وأزيـ ـــ ــــ ـــ ــــد سـ ــــ ـــ ـــ ًيزي ــــاً ـــ ـــ ـــ ــــد حلمـ ـــ ـــ ـــ ـــفاهة وأزيـ ـــ ــــ ـــ ــــد سـ ــــ ـــ ـــ ًيزي ً 
  

ــــا ـــ ـــ ـــ ــــ ــراق طيب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــود زاده اإلحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاكعـ ـــ ـــ ـــ ــــ ــراق طيب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــود زاده اإلحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  كعـ
  

كعــود البخــور كلمــا أوقدتــه أكثــر كلمــا كانــت الرائحــة أعطــر، فهــذا الكمــال الــذي 
ُكان عليه سيد األولني واآلخرين، والذي علمه ملن يريد    .أن يكون يف مقام الصديقنيَّ

ه    صفة غض

ُ حليمــا ال يغــضب لنفــسه قــط، ولكنــه يغــضب إذا انتهكــت حرمــات هللا فكــان  ً
تيــه رجــل وميــسك بــه مــن جلبابــه ويقــولتبــارك وتعــاىل ٌ بــين عبــد املطلــب إنكــم قــوم : ٌ، 

ُمطــل، يعــين ممــاطلني وال تــدفعون احلقــوق، وأ أعلــم بكــم، وســيد عمــر يهــيج وير يــد أن ٌُ
  :ُ رسول هللا دعين أقطع عنق هذا املنافق، فيقول : يقتله ويقول

إنا{ 
َّ
كنا ِ

َّ
ج  َأح ْغ ِإ َْ

َ
هذا 

َ َمنك َ ْ
ا ِ ُعمر، َ َ أن ُ

ْ
ِتأمر 

َ ُ َ
ْحسن  ُ
ِاألداء، ِ

َ ُوتأمره َ َ ُ َ َ 

ْحسن ُ
اعة ِ ِالت

َ َ ِّ {١٨٤  

ـــ لنــــسبة لنفــــسه، لكـ ــره حبــــسن املطالبــــة، وهــــذا  مــ انُيعــــين  ــــ لم َّ َكــــان َ ُيـــــوم َ ْ غــــزوة  َ
َن عن أداء صالة العصر دعا عليهم وقالواألحزاب، وشغله املشرك َ :  

                                                           
رة ١٨٢ خاري ومسند أحمد عن أ ه    صحيح ال
عض  ديوان الشااف  ١٨٣ ات  لإلمام ع بن أ طالب وأوردها ال ل األب  .وق
د هللا بن سالم ١٨٤ م عن ع ان والحا    صحيح ابن ح

ــــبح ـــ ـــ ــل قـــ ــ ــــ ـــ ـــسفيه بكــ ـــ ــــ ــاطبين الـــ ـــ ـــ ــــبحُخيـــــ ـــ ـــ ــل قـــ ــ ــــ ـــ ـــسفيه بكــ ـــ ــــ ــاطبين الـــ ـــ ـــ  ُخيـــــ
  

ـــا  ـــ ـــ ـــ ــ ــــه جميب ـــ ـــ ـــ ـــون لـ ـــ ـــ ـــ ـــأكره أن أكــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا ُف ـــ ـــ ـــ ــ ــــه جميب ـــ ـــ ـــ ـــون لـ ـــ ـــ ـــ ـــأكره أن أكــ ـــ ـــ ـــ ــ ُف
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        )     ١٣٩( 

مأل {
َ َ ْبيوتهم ُا َ ُُ َ ْوقبورهم ُ ُُ َ ُ نارا َ

َ
شغلونا 

َ َ َ
ة َعن  ِالص

َ َالوس َّ ْ ُ   

َّح ت َ ِغا
َ َ

ُالشمس  ْ َّ
 {١٨٥ 

ــه مل يغــض ، لكن ــا  ب لنفــسه قــط، ومــىت شــغلو عــن صــالة العــصر، فالغــضب هن
  :، تقول السيدة عائشة يف حضرة النيب ُيغضب؟ إذا انتهكت حرمات هللا 

َانتقم َما{  َ َ ْ
ُرسول  ِلنفسه  ِا َُ ِِ

ْ َ
ٍء ِ  ْ َ

ُّقط 
َ

إ 
َّ
أن ِ

ْ
تهك  َت َ َ ْ حرمة ُ

ُ َ ْ تقم ِا ُ َفي َِ
َ ْ َ

 

َبها ِ  ِ ِ{١٨٦  

  عفوه 

َّدم العفـــو يف كـــل شـــئونه وأمـــوره طـــوال  قـــِ مـــضرب املثـــل، ألنـــه وكــان عفـــوه 
ُحياته، ما عاقب أبدا أحدا أساء إليه، قد يعزم ولكنه حيل هذا العزم، ألنـه يريـد أن يكـون  ُّ ُ ً ً

ً امسه العفو، وكان يعلمنا أننا نقول دوماتبارك وتعاىلُعلى خلق هللا، وهللا  ُ ُّ:  

َّاللهم { َإنك ُ َّ
ٌّعفو ِ ُ م َ ُّتحب ٌك

ِ
ُ

َالعفو  ْ ُفاعف َ ْ َ
ِّع  َ {١٨٧  

ً حيب العفو فيجب أن نعفوا دائمـا، ألن هـذا الوصـف الكـرمي الـذي ما دام هللا  ُ
ـــه ومـــــصطفاه  ـــسه، ووصـــــف بـــــه حبيبــ ـــه نفــ ــلوات ريب ووصـــــف هللا بــ   :عليـــــهتـــــسليماته صـــ

                                         ))هبة لك خذ العفو كله))األنفالاألنفال١٩٩١٩٩ .  
ُوكــل مــن يريــد أن يــسيئ إليــك إمــا حاقــد أو حاســد، وأنــت لكــي تلتفــت حلاقــد أو 
جح بدون أعداء، وأول النـاجحني  ًحاسد ستكون خمطئا يف هذا األمر، فال يوجد إنسان  ُ

م ــــأ ـــ ـــول يف شــ ـــ ـــ ـــــاء، وهللا يق ـــ   : األنبيـ                                         
، ولكنـه عـدو عـايت يف اإلجـرام، ولـذلك كـان ))الفرقانالفرقان٣١٣١(( ً ليس عدوا عـاد ً يقـول عـن أيب 

  .)))) من فرعون أخي موسى عليه  من فرعون أخي موسى عليه َّفرعوين أشد علىَّفرعوين أشد على(( (( : جهل كما ورد يف بعض األثر
ًأبو جهل ليس له وصف أبـدا يف معـاداة األنبيـاء واملرسـلني الـسابقني، عـداوة لـيس 

ـــل ــول!هلـــا مثي ــن ســـيد رسـ ــل ذي نعمـــة  هللا ، لكـ ــل لكـ ـــم علـــم اليقـــني أن هللا جعـ  يعل
                                                           

خاري ومسلم ١٨٥   عن ع بن أ طالب  ال
شة ر هللا عنها١٨٦ خاري ومسلم عن عا ح ال    الصح
مذي وابن ماجة١٨٧    جامع ال
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  :عليهريب وتسليماته  واتصلحاسدين، فقال 

ٍنعمة ِذي َّل{  َِ ٌمحسود ْ ُ ْ َ {١٨٨  

َِوهل يوجد أحد خيلو مـن نعمـة؟ كلنـا معنـا نعـم، فـال بـد أن يكـون هنـاك حاسـدين، 
ُولــو التفــت للحاســدين ســأدافع عــن نفــسي، أو أدافــع عــن رأيــي، أو أنتــص ُ .. ر لشخــصي ُ

فلـــن أنتهـــي مـــن ذلـــك، ولـــن أســـري إىل هللا، لكـــن الـــذي يريـــد الـــسري إىل هللا يعمـــل بقـــول 
 يف الطريـق ألتفـت إليـه لو كـل كلـب ينـبح وأ)) القافلة تسري والكالب تنبح: ((الصاحلني

، وأدخــل يف قــول هللا... لــن أمــشي    : فمــاذا أفعــل؟ أمــشي كمــا أ               
             ))دفاع هللا عين أحسن من دفاعي عن نفسي، ألنه سيقيض لـك مبـا ))احلـجاحلـج٣٨٣٨ ِّ ُ

ة هللا ولـن جتـد شئت أو كيف شئت، أو مبا تعلم أو ال تعلم من يـدافع عنـك، وهـذه حكمـ
َإن هللا : ُويف القـــراءة األخـــرى.... لـــسنة هللا تبـــديال  َّ ذين آمنـــوا َفْدَ يـــِ ُع عـــن ال ََ َُ َ ِ َّـــ ِيـــدفع  ف

  : عنهم كل األعداء، واملرتبصني، واحلاقدين، واحلاسدين، وأهل الشر أمجعني، ألنـه    
                         ))الطالقالطالق٣٣((.  

ُأحيا كثرية يرى اإلنسان أنه أسيئ من هذا اإلنسان، وبعـد مـرور دورة يـرى أن هللا  ً
َاختار له اخلري، وخفف عنه ولطف به  مبا حدث، أي أنه كـان هنـاك شـيء أكـرب ولكـن هللا َّ

َّـخفف ولطف بـه، لكـي نعـرف أن املـؤمن الـذي يتوكل علـى هللا يـدخل يف َّ :            
                   ))وحـــسبه يعـــين كافيـــه، فيكفيـــه كـــل شـــر، وكـــل ضـــر، وكـــل ))الطـــالقالطـــالق٣٣ ُ

  . وعنايته على الدوامبارك وتعاىلتسوء، وكل نفس أمارة، وجيعله يف رعاية هللا 

ه    ص

ــه اجلبــال، ألن هللا قــال لــهوكــان    :  يــصرب علــى مــا ال تتحمل              
                     ))الرسـل واألنبيـاء مائـة وأربعـة وعـشرين ألفـا، ومـا ذكـر ))األحقافاألحقاف٣٥٣٥ ُ ً ُ

لــس  األعلـى لألنبيــاء واملرســلني هـم أويل العــزم وهــم مـنهم يف القــرآن مخـسة وعــشرين، وا
 ً قــال حلبيبــه موصــيا لــه أن يــصرب قــدر صــرب هــؤالء اخلمــسة، أنــت وحــدكمخــسة، وهللا 

ألن الـــذي يريـــد الـــدرجات العاليـــة، والـــذي يريـــد تكـــون قـــدر هـــؤالء اخلمـــسة يف الـــصرب؛ 
  : الفتوحات الوهبيـة اإلهليـة الراقيـة، فعليـه                         ))َّـ يلقى ))فـصلتفـصلت٣٥٣٥ ُ

                                                           
ل ١٨٨ ا والبيه عن معاذ بن ج    معجم الط
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خذها؟   الدرجات والرتقيات، واملنح والعطا اإلهليات، من الذي 
                                                   ))فصلتفصلت٣٥٣٥((.  

ًفالذي يريد أن يبلغ املراد ال بد أن يعتمد دوما على الـص رب اجلميـل، ولـيس الـصرب ُ
َّفقط، فقد يصرب ولكنه يتأوه أو يـشكو أو يتـربم أو يتـضايق ً، فيكـون صـربا بـسيطا، لكـن !َّ ً

لصرب اجلميل   : هللا أمر            ))الصرب اجلميل الذي معه رضا عن هللا، ))يوسـفيوسـف١٨١٨ 
ه ألنـه يكـون كأنـه يـشكو ِّال يشكو اإلنسان، وال يتربم اإلنـسان، وال حيـدث غـريه مبـا أصـاب

َمن خلقه خللقه  َفهذا حيتاج للصرب اجلميل ،.  
ا؟    والذين سيكونون أئمة يف مقامات القرب من هللا، مب ينالو                 

                                          ))ًصرب أوال،  ال بد من ال))السجدةالسجدة٢٤٢٤
لكــن بــدون الــصرب فــإن اهللــع واجلــزع والفــزع يــؤخر اإلنــسان آالف الــدرجات يف كــشوف 

  .ِّالرتقيات اليت يعتمدها سيد السادات 
ــــا، ـــيت تراودهــ ـــي الـــ ــن املعاصـــ ــ ـــنفس عــ ــــبس الـــ ـــصرب يف حــ ـــسان حيتــــــاج للـــ   ...فاإلنـــ

  :قال ... وتستحسنها، 

ِحفت{ 
َّ الجنة ُ

ُ َّ اره، َ ِالم
َ

ِوحفت ِ
َّ ُ ُلنارا َ َّ

ِالشهوات   َ َ َّ
ِ{١٨٩  

  .....َّتجمل يف عني اإلنسان وتتزين له هذه الشهوات ت
ُّوحتتـــاج للـــصرب لـــيغض طرفـــه عـــن النظـــر إىل النـــساء، وهـــذه حتتـــاج لـــصرب مجيـــل يف  ُ
ُجهاد النفس، ولكي يصم أذنه عـن مسـاع أحاديـث الغيبـة والنميمـة والقيـل والقـال، وهـذه  ُّ

بس لسانه عن اخلوض يف األعـراض، وعـن الكـالم الـذي ال ٍحتتاج إىل صرب مجيل، وحىت حي
  .ُيرضي رب العباد، وهذا كله حيتاج إىل صرب

ا، وحيتــاج إىل صـــرب  فيحتــاج اإلنــسان إىل صــرب عظــيم يف قطـــع الــنفس عــن شــهوا
ًعظــــيم يف إجبــــار الــــنفس علــــى الطاعــــة لــــرب العبــــاد طمعــــا يف نيــــل األمــــاين واملــــراد، ألن 

َّالطاعات أيضا شاقة ع   .لى النفسً
ُوحيتــاج إىل الــصرب عنــدما تنتابــه األقــدار الــيت ينزهلــا الواحــد القهــار لكــي يكــون مــن 

ـــل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ   : أهـــ                                                           
                                                           

س ١٨٩ مذي عن أ    صحيح مسلم وال
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        )     ١٤٢( 

       ))وهؤالء  هناهم))البقرةالبقرة  :                                               
             ))َّأهــم مــا تتــدرع بــه يف ســريك إىل هللا لبلــوغ مقــام الــصديقية يف  .))البقــرةالبقــرة١٥٧١٥٧

ِّجـــوار حبيـــب هللا ومـــصطفاه الـــصرب، فـــال بـــد أن تـــوطن نفـــسك مـــن البدايـــة علـــى الـــصرب 
  . اجلميل الذي أمر به هللا

  ّتواضعه الجم 

ـــا الـــصاحلني الـــصادقني اتبـــاعهم يف التواضـــع لـــسيد األولـــني  أكـــرب عالمـــة نعـــرف 
لــنفس، ألن واآلخـرين  ُ، فـال يـصابون بـداء الغــرور، وال مـرض العجـب أي اإلعجـاب 

ًمرض الغرور دليل على أن النفس حية، مل يتم جهادها جهادا كامال يف ذات هللا ً َّ ٌ.  
ُ أن يعجــب اإلنــسان بنفــسه أو بعملــه أو حبالــه، -العيــاذ   و-ُومــرض العجــب 

ِّوهذا حيبط العمل، فال يكون له أجر وال ثواب وال قربة عند العلي الوهاب  ُ ٌ ٌ ُ.  
ًفمــا رأينــا يف الــسابقني وال يف املعاصــرين رجــال صــاحلا يتبــاهى بنفــسه، أو خيتــال إذا  ً

ء هللا، ًمشى مع غريه، أو يرى نفسه خريا مـن أحـد سـواه،  ألنـه مـأل قلبـه جبـالل هللا، وكـرب
  .ًوتعظيم هللا، فتواضع ظاهرا جلميع خلق هللا،كما كان سيد رسول هللا 

ــلوات ريب وتــــسليماته عليــــهفكــــان  م صــ ــق أن يكل نــــف وهــــو ميــــشي يف الطريــ ـــ ال  ِّـ ُ
ِّاألرملة واملسكني والفقري والصبيان، كان إذا مشى يسلم على الصبيان ُ .  

ت يه املرأة وهو ميـشي يف الطريـق وتقـول  رسـول هللا يل عنـدك حاجـة، فـال وكانت 
اذهيب للمكتب، أو قابلي الـسكرتري وحـددي ميعـاد، أو تعـايل الـساعة كـذا يـوم : يقول هلا

  :كذا، بل يقول هلا

ِاجل { ِ
ِنوا ِّأي ِ ْ َ َ

ك  ِالس ت، ِّ ِش
ْ

َّح ِ َأجلس َ ِ
ك ْ ِإل

ْ
ِ {١٩٠  

ي يروق لك يف الطريق واجلسي وأ أجلس معـك علـى األرض اختاري املكان الذ
  !أو جبوار حائط أو حتت شجرة، ما هذا؟

ِّهذا التواضع الذي يؤدي إىل الرفعة، ولذلك قال لنا  ُ:  

                                                           
   س أ داود ومسند أحمد١٩٠



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ة                              خصائص الن :  السادسالفصل  الخلق

ُ
        )     ١٤٣( 

َتواضع َما{  َ َ َ
أحد 

ٌ َ ِ إ ِ
َّ
ُرفعه ِ َ ََ

  ١٩١}ُا  

ن ون والـصاحلوع عليهم، والتـابوعلى هذا النهج كان أصحاب النيب رضوان هللا 
  .إىل يوم الدين

ً وكـرم هللا وجـه أبيـه، كـان ماشـيا يف الطريـق راكبـا بغلتـه، ِّاإلمام احلـسن بـن علـي  ً َّ
ليومية يلتفون حـول سـفرة، والـسفرة عنـدهم يف  ُفوجد نفرا من الفقراء من الذين يعملون  ُ ً

ــدة وكراســي، وكــان عليهــا كــس ِلغــة العــرب فـرشــة علــى األرض، وليــست مائ َ ْ ر خبــز، وهــم َ
ـــه، فقـــال ــون من ـــيكم، قـــالوا: كلـ ـــن بنـــت رســـول هللا، : الـــسالم عل ـــسالم  اب ـــك ال وعلي

كــل معهــم، وبعــد أن انتهــى قــال هلــم أ : َّتفــضل، فنــزل مــن علــى بغلتــه وربطهــا وجلــس 
ُأكلــت معكــم ولبيــت الــدعوة، فــأ أدعــوكم لتــأكلوا عنــدي غــدا بعــد الظهــر إن شــاء هللا،  ً ُ

ُ مما ُجتهز للعظماء، ملاذا؟ ليكرمهم لوجه هللا َّوجهز هلم مائدة َّ ولقول احلبيب ،:  

ْمن{  َلقم َ َّ
ُأخاه  َ

لقمة 
َ َ ْ

َحلواء،  َ َف َ َ ُعنه ُا َ ْ مرارة َ
َ َ ِالموقف ََ ِ

ْ َيوم َ ْ امة  َ ِالق َِ َّ{١٩٢  

ُمن أطعم جائعا أو فقريا لقمة حلواء وقاه هللا مرارة املوقف يـوم القيامـة، يعـين  ً أنـت ً
ــن الثـــواب؟ ـــال مـ ــاتوه، فمـــاذا تن ـــه مـــثال جـ ـــاء وأحـــضرت ل ـــه غـــين ! ًجـــاءك أحـــد األغني ٌّإن

كــل مثــل ذلــك وغــريه، لكــن مــىت يكــون لــك األجــر الكبــري؟ إذا أطعمتهــا  ويــستطيع أن 
كلها، فلو أنـك جئـت بواحـد مـن  لفقري يشاهد هذه األشياء يف احملالت وال يستطيع أن 

  .هؤالء وأطعمتها له فيا هناك
ُاملوائـــد الـــيت جيهزهـــا النـــاس يف األفـــراح، وخاصـــة إذا كـــان يعملهـــا يف فنـــادق أو يف 
ٌقاعــات معينــة، وال يــدخلها أحــد إال إذا كــان معــه دعــوة رمسيــة، فــإن الطعــام الــذي يفــيض 

  :َّ عندما سن هذه املوائد قالُويلقى به يكفي بالد، والرسول 

 }ُّ َ
ِالطعام 

َ ُطعام َّ َ مة، َ ِالول َ
ِ
َدُ َ

ْ
ه  ِإل ْ
اء، ِ ُاألغن َ ِ

ْ َ
ك  ُو َ ْ ِالفقراء  َُ َ َ ُ

{١٩٣  

ٌال بد وأن يكون فيه نصيب للفقراء، حىت ولو أنك ال تستطيع أن ُجتلسهم يف هـذا 
م، أو اصـنع هلـم مائـدة يف بيتـك، ولكـن ال  املكان مع األغنياء، أرسل هلم نصيبهم يف بيو

ًالــزواج زواجــا ميمــون مبــارك، وفيــه بركــة ٌبــد وأن يكــون يف الوليمــة نــصيب للفقــراء ليكــون 
                                                           

رة ١٩١ مذي عن أ ه    صحيح مسلم وال
ا وحل١٩٢ ارم األخالق للط س  م م عن أ اء أل نع   ة األول
رة ١٩٣ خاري ومسلم عن أ ه    ال
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  .من هللا، وامدادات ونظرات من سيد رسول هللا 
ـــدعوه إىل الغـــداء هـــو فكـــان  ـــصار ت ــرأة مـــن األن ــت امـ ـــة يف التواضـــع، وكانـ ٌ غاي ً

ُوأصــحابه كــل مجعــة، فمــاذا كانــت تطعمهــم؟ كانــت تطعمهــم الــسلق، أو احلمــيض، هــذا  ُ ُ
، وهـو مـن األطعمـة الطبيـة املـصلحة الطعام مل يعد شبابنا يعرفـه، لك كلـه يف بـالد ُنـا كنـا 

ُللمعدة، ومثله الرجلة واجلعضيض وغري ذلك، فكل هـذه أطعمـة طبيـة ومـصلحة للمعـدة،  ُ
ـــا، ويطلبـــون اللحـــم والـــسمك فقـــط، ولكـــن أوالد ال يطل فكانـــت هـــذه املـــرأة تـــدعو بو

  .يس معه حلم وال غريهُ هو ومن معه كل مجعة على السلق، ولسيد رسول هللا 
ُ ليؤدي عمرة القضاء، فكانت ابنـت عمـه الـسيدة أم هـانئ بنـت وعندما ذهب 

  :أيب طالب أخت اإلمام علي بيتها جبوار املسجد، فدخل بيتها وقال هلا

ِعندك{ 
َ ْ

ٌطعام ِ َ لـه؟ َ ْفقالـت ُآ َ َ
إن: 

َّ
ِعنـدي ِ

ْ
ا ِ ـ َل ـسة، ِ ا

ٌ َ
ِ

و َ
ِّ
ِ
ِألسـت َ

َ ْ َ
أن 

ْ
 

أق
َ

ــــا ـــ َــهــ َ ـــــك، ِّ ـــ ـ َإل ْ
ــــال ِ ـــ َفقــ َ َ

ــــا:  ـــ َهلميهــ ِّ ها. َ ـــ ـــ ـــ َف َ َّ َ
ــــاء، ِ  ـــ ٍمــ ــــه َ ـــ ُوجاءتــ ْ َ َ ــــح، َ ـــ ِملــ ــــال ِ ـــ َفقــ َ َ

 :  

ْمن َما
ٍإدام؟ ِ

َ
ْفقالت ِ َ َ

ِعندي َما: 
ْ
ا ِ َرسـول َ ٌء ِإال ِا َُ ْ َ

ْمـن 
ٍّخـل، ِ َ

َفقـال  َ َ
ـه:  ِهلم ِّ ُ ،

ــــا َّفلمـ َ
ــــاءت  ْجـ َ ــــه َ ِـ ه ِ ـــ ُصــ َّ ـــ َ ــــه َعــ ِطعامـ ِ َ ــــل َ ـ َفأ َ

ـــه،  ُمنــ ْ
ــم ِ َّثـــ ُ

ــــد  حمـ
َ

ِ
ــم  َا َ َّثـــ ُ

ــــال  َقـ َ
:  

َنعم ْ ُاإلدام ِ َ
ُّالخل ِ َ

ا  ، َّأم َ ِها
ُفقر ال َ َ ْ ت َ ٌب ْ ه َ ِف ٌّخل  ِ َ

{١٩٤  

خلـــل؟ كـــل اخلبـــز  ُلكنـــه أكـــل لكـــي يـــسعدها ويـــسرها، فـــانظر ! هـــل يوجـــد أحـــد 
 وتــسليماته صــلوات ريبلــألدب احملمــدي يف جــرب خــاطر املنكــسرين والفقــراء واملــساكني، 

أو كــذا وكــذا ممــا حيــدث ! أال تعلمــني بقيمــيت؟! مــا الــذي جئــت بــه؟: ، فلــم يقــل هلــاعليــه
  .اآلن، بل كان سيد رسول هللا غاية يف األدب حىت يف بيته

مـا هـذا الـذي : ُالبعض تقدم له زوجته الطعام فال يعجبه فيضربه بقدميه، ويقول هلا
ِّـك أن تكلف وهـي تعمـل لـك مـا تريـد، ولـن عليـ!! لكن هي ماذا تفعـل لـك؟!! جئت به؟ ُ

خــذ دخلــك كلــه وتــصرفه كمــا  كــل أيــضا معــك، لكــن أنــت  ــا تريــد أن  ًتتــأخر عنــك أل
ـــصرف ـــشاء ، وتعطيهـــــا شـــــيئا قلـــــيال وتطلـــــب منهـــــا أن تتــ ًتــ ـــت واألوالد !! ً لبيــ ــل  وتتكفـــ

 هــذا مــا حيــدث .. ُوالـدروس واألكــل والــشرب وكــل شـيء، فمــاذا تــصنع هــذه املـسكينة؟ 
، ومعذرة لو حدث هذا من اجلاهلني فرمبا ال يكون علـيهم مالمـة، لكـن هـل حيـدث  ًأحيا

  .هذا ال يكون سالك، ولكنه هالك والعياذ  !! هذا من السالكني لطريق هللا؟
                                                           

اس ر هللا عنهما١٩٤ ا عن ابن ع مان للبيه والط    شعب اإل
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َّ ألدبه العايل إذا قدم له طعام ومل يكن قد تعود عليه، ألن كـل سيد رسول هللا  ٌ ِّ ُ
ِأجـد { :ت معينـة يف بيئتـه، فيقـول هلـمَّواحد تعـود علـى أكـال

ُ
ُأعافـه  ِ ُ أ لـيس يل ، ١٩٥}َ

، صلوات ريب وتـسليماته عليـهُرغبة يف هذا الطعام، وينهى األمر بذوق رفيع، وأدب بديع 
  :تقول السيدة عائشة 

ِدخل عـ رسـول ا {  ُ َُ َّ َ َ َ َ
ة ملقـاة ، فم َ، فـرأى كـ َ ًَ َ ًُ َ ْ ِ َ إليهـا فمـســَ َ َْ َ

ِ
َ

َحها ،  َ

َوقـــال  َ ــــشة: َ ــــا عا
ُ َ

ِ
َ ــــت  َ ــن أهــــل ب ــا نفـــرت عــ ٍأحــــس جـــوار نعــــم ا ، فإنهــــا قلمــ ِ

ْ َ َْ ْ
ِ

ْ َ ْ َ َ َ ََّ َ
ِ
َ

ِ ِ ِ
َ َِ َ

ِ
ادت أن ترجع إليهم ْف ْ

ِ ِ
َ

ِ
ْ َ ْ ْ َ َ

  {.١٩٦  
ًولذلك علمو أنه لو رأى الواحـد منـا كـسرة صـغرية مـن اخلبـز علـى األرض يرفعهـا  ِ

كلهــــا  أو يــــضعها يف جانــــب، وهــــل علمنــــا أوالد هــــذا؟ ال بــــد أن ُوينظفهــــا ويقبلهــــا، و
ِّـ يعلم أهـل بيتـه الكـرام، ِّنعلمهم احرتام النعمة كما كان   يف تواضـعه لـيس لـه فكـان ُ
ٌنظري وال مثيل يف األولني وال يف   :قالتالسيدة عائشة  اآلخرين، فقد روت ٌ

ــة  دخلـــت عـــ امـــرأة مـــن األنـــصار فـــرأت فـــراش رســـول هللا { فـ  قط
ـــ  ـــ النــــ ـــدخل عــــ ـــــصوف فــــ ـــراش حـــــــشوه الــ فــــ ــــت إ  عثـــ ــــة ف ـــ ـــــال مث   :  فقــ

شة ؟ قلت  ا عا ة دخلت: ما هذا  فرأت فراشك  ا رسول هللا فالنة األنصار
عثـــت إ بهـــذا ـــشة فـــو هللا: فقـــال  . ف ـــا عا ـــه  ت ألجـــرى هللا مـــ  رد لـــو شـــ

ال الذهب والفضة   .١٩٧}.ج

  :  فصةحالسيدة وسئلت 
ــان فــــراش رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص { ــ تــــكمــــا  يتــــ مــــسحا: ؟ قالــــت  ب ــــه ث ن  ن

ـــهفينـــ ـــان ذات،ام عل لـــة قلـــت  فلمـــا  ـــان أوطـــأ لـــه: ل ـــات ل ـــــع ث يتـــه أر  ، لـــو ث
ــات فلمــا أصــبح قــال  ــع ث ــأر ينــاه لــه  لــة ؟ قالــت : فث قلنــا : مــا فرشــتمو الل

ــع ــأر ينــاه  ــات ، قلنــا هــو أوطــأ لــك ، قــالهــو فراشــك إال أنــا ث ردوه لحالتــه :  ث
لة    .١٩٨}األو فإنه منعت وطأته صال الل

                                                           
د ١٩٥ ا عن خالد بن الول خاري ومسلم والط   ال
شة ر هللا عنها١٩٦ ا والبيه عن عا    معجم الط
ة عن رواه البيه وابن سعد وأبوالشيخ  كتاب ١٩٧ شة ر هللا عنها األخالق النب   عا
مذى  الشمائل عن حفصة ١٩٨  .، أوطأ له أى أل لههو كساء خشن من صوف: مسحا.  أخرجه ال
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َّفإذا أردت أن تتـنعم بـنعم  .... ُيعطينا مبدأ ملن أراد الوصول إىل هللا أن ميشي عليه َ
ك أن تشغلك النعم عن امل   !!نعم، فتكون قد وقعت يف خطأ فادحهللا فال مانع، ولكن إ

ـــام علــــى ـــام تنـ ك أن تنـ ــن إ ــانع، ولكــ ـــرير وعليــــه مرتبــــة وعنــــدك مكيــــف فــــال مــ ُ سـ
  وتـــستغرق، ويـــؤذن الفجـــر وأنـــت مـــستغرق يف النـــوم وال تقـــوم لنـــداء هللا وتطلـــب الـــصالة 

ـــوموالفــــالح والنجــــاح مــــن هللا  ــك يـ ة عليــ ش حج ث وهــــذا الــــر ــون هــــذا األ ً، فيكــ ــــ َّ ُ  
  .تبارك وتعاىل العزة َّقى ربتل

  تواضع الصالح

لـــيهم  ع هللا وانرضـــ تواضـــع رســـول هللا، وكـــذلك كـــان تواضـــع الـــصاحلني وهـــذا
اصــنعوا :  كــان يف اخلرطــوم يف الــسودان، وقــال ألهــل بيتــهأمجعــني، اإلمــام أبــو العــزائم 

ًطعاما فاخرا فسيحضر معنا الغداء بعد صالة اجلمعة مجاعـة مـن الوجهـاء، فجهزوا طعامـا  َّـً ٌ ُ ً
لوجهـ ماعـة مـن الفقـراء  العـزائم قـد أيت جبالة وجـدوا اإلمـام أاء، وبعـد الـصًعظيما يليـق 

م إىل البيت، فأخذوا ينظرون ويتطلعون وهم مبهورًواملساكني قادما ن، فبعـضهم أسـرع و 
، !!هـذا وجيـه يف الـدنيا واآلخـرة! أال تـرون؟: أين  موال الوجهاء؟ فقال هلم: إليه وسأله

لوجاهـة عنـد ، هم ال يعرفون !!ٌ عند هللا وجيهوهذا غري وجاهة الـدنيا فقـط، لكنـه يقـصد 
هللا، والوجهــاء يف الــدنيا والــدار اآلخــرة، وهــؤالء األتقيــاء األنقيــاء الــذين يقــول فــيهم ســيد 

  :الرسل واألنبياء 

ْمن ْم{ 
أشعث ِ

َ َ ْ
َأغ  َ ن ِذي ْ ْطم َ ْ ِ 

َ
ه  ُي َ ُْ

َأقسم ْلو ُله  َ ْ
ُألبره  ِا َع  ََّ َ َ

{١٩٩  

نظر إىل مالبـسه جتـدها أقـل مـن العاديـة، وقـد تكـون متـسخة ألنـه جياهـد نفـسه يف ت
  ،ُســـبيل هللا، وال أحـــد يلتفـــت إليـــه، وال يبحـــث عنـــه أحـــد، مـــع أنـــه لـــه جـــاه عنـــد هللا 

ـــو قــــال ـــاىل : ولـ ـــا يريــــد ..... لبيــــك عبــــدي، : لــــه رب، يقــــول هللا تعـ ـــصنع لــــه مـ   ...ويـ
  .فهؤالء الوجهاء عند هللا 

 ينبغــي أن يــسع املــؤمن الفقــراء مــن الــذي كــان عليــه ســيد رســول هللا التواضــع 
إخوانــه املــسلمني، واملــساكني واملنقطعــني الــذين ال أنــيس هلــم، وال زائــر هلــم، وال عائــل هلــم 

  .من أمة سيد دمحم 
                                                           

س ١٩٩ م عن أ مذي والحا    جامع ال
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ته ألهله    حسن ع

 أنــه ِّ ألهلــه فحــدث عنهــا وال حــرج، فلــم يــرد عــن النــيب ُأمــا حــسن عــشرته 
لــسواك، وهــي قطعــة : ً امــراة مــن نــسائه قــط، الروايــة تقــولضــرب َّكــان إذا اشــتد ميــسك 

  :صغرية من اخلشب ويقول

لو{ 
َ مخافة ْ

ُ َ َ َالقصاص، َ
ِألوجعتك ِ

ُ ْ َ ْ َ َ
بهذا 

َ َ
ِالسواك  ِ َ ِّ{٢٠٠  

ٌال، ولكن كل ما يف األمر أنـه يـشعرها أنـه حـزين! وهل السواك يوجع؟  منهـا، وهـن ُ
ا شعرت أن احلبيب حزن منها جتتهد كل االجتهـاد أن تزيـل َّكن يف غاية احلسا سية، فكو

 التــاريخ أنــه قــال ِومل يــرو ... هــذا اجلفــاء ليــدوم الوصــل بينهــا وبــني احلبيــب املــصطفى 
بيـــة، أو كلمـــة جافيـــة، أو يعريهـــا بـــشيء فعلـــه معهـــا،  كمـــا يفعـــل  ِّإلحـــدى نـــسائه لفظـــة  ُ

ــة يظهرهــا مــع ز ــة يف نظــره أن يكــون صــوته عــايل، ُالكثــريون اآلن، فالرجول ــه، والرجول وجت
يت أمـام األوالد ويـسقط  ُويسمع مـن يف الـشارع، وال بـد أن يتعـاىل عليهـا، ورمبـا يتبـاهى و ُ

ا، وهذا ال جيوز شرعا وال عرفا وال عقال ًكرامتها ويهينها أو يضر ً ًُ ُ.  
ؤالء األوالد؟ َّأنت ستسافر يوم أو يومني هنـا أو هنـاك، فمـن الـذي سـيتوىل زمـام هـ

هي، فال بد أن يكون هلا مهابـة عنـدهم، وإن مل يكـن هلـا مهابـة فـأ أصـنع هلـا هـذه املهابـة 
  .حىت أطمئن إىل ركن ركني وأ مسافر هنا أو هنا

فقـد حطمتهـا ! لكن إن أهنتها أمام أوالدها فما الكرامـة الـيت بقيـت هلـا بعـد ذلـك؟
ًنفــسيا، وجنــد حاليــا أكثــر مــن ســبعني يف امل ن ً ائــة مــن الرجــال متخصــصني يف حتطــيم زوجــا

َنفــسيا حتطيمــا كــامال، وبعــد ذلــك يريــد منهــا أن تقبلــه وتبحــث عنــه، وهــي الــيت تــصاحله،  َ ً ً ً
َّوهــي دائمــا املخطئــة، فكيــف يتــأتى هــذا الكــالم؟ ــسانة فقــط ال أكثــر مــن  !!.ُ عاملهــا كإن

ــى مـــشاعره حلفـــاظ علـ ـــب  ـــت مطال ــك، وأي إنـــسانة هلـــا مـــشاعر، وأن اوإذا أردت أن ُذلـ
  .تعاتبها يف أمر فيكون بينك وبينها يف حجرتكما اخلاصة

م ينــام يف حجــرة، وهــي تنــام يف حجــرة، وهــم أتــوا بــذلك مــن  ُالــبعض يف هــذه األ ُ
تينـــا مـــن الغـــرب إال الكـــرب، ومـــا ال يـــسر القلـــب، لكـــن ســـيد رســـول هللا  ُالغـــرب، وال 

  :انت تقولكيف كان ينام؟ السيدة عائشة وغريها وغريها ك
                                                           

ا عن أم سلمة ر هللا عنها٢٠٠ ة البن حجر والط    المطالب العال
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ُكنت{  ْ
َمع  ِرسول َ

ُ ٍلحاف ِ  ِا َ
َ

ٍواحد  ِ ِ
َ{٢٠١  

م أ وهو ىف حلاف واحد خذا حظهما بعض الشيء يقول هلاا وبعد أن ينامأ   : و

ا{  شة، َ عا
ُ َ

ِ
َأتأذن َ

ِ
َ َ

أن ِ 
ْ

د  أتع
َ َّ َ َ

 ، ِّلر َ ِوا: قالت ِ إ َ
ِّ
ُّألحب ِ

ِ
ُ َ

ك،  َق َ ْ ُ  

ُّوألحب 
ِ
ُ َ َهواك  َ َ َ{٢٠٢  

ذن لـه، انظـروا إىل  َإين أحبك وال أحب فراقك، ولكين أوثر هـواك علـى هـواي، و ُ َُ
ُأدب التعامــل، يــستأذن حــىت يقــوم ليــصلي يف الليــل، وينــام هــو وهــي حتــت حلــاف واحــد، 
ولــيس كــل واحــد يف حلــاف، أو كــل واحــد يلتحــف ببطانيــة، فــال تكــون عيــشة هنيــة، لكــن 

  .ف واحد يف حضن بعضناًجيب أن ننام معا حتت حلا
ـــه طـــوال  ـــذي عانـــت من ــها التعـــب واملـــشقة واألمل ال ُملـــاذا؟ ألن هـــذه األمـــور تعوضـ

خذها بني أحضانه فتشعر أن هذا الرجل يقدرها ويكرمها وتنسى كل أسية ُالنهار،  ُِّ.  
م يف حجـرة وهـي يف حجـرة، فكيـف أنفـذ اآليـة القرآنيـة ُلكن أ ُ:              

         ))ا بدون سبب، مع أن اآليـة تعـين أن تـدير ظهـرك ))النـساءالنـساء٣٤٣٤ ذا أ قد هجر  
ا أمســـع مـــن عنهـــا فقـــط وأنـــت جبوارهـــا، ولكنـــك هجـــرت املكـــان كلـــه، فـــأ أعجـــب عنـــدم

ا ويـشتمها أمـام أوالدهـا أو أمـام غـريهم، الشباب مثل هذا الكالم،  ًوأحيا يؤذيها ويضر
ت ال تفعـل ذلـك، لكـن ال !! ِّش، هل يصح هذا الكـالم؟وآخر الليل يطلبها للفرا احليـوا

  .َّبد أن يكون بينهما مودة ومباسطة، وبعد ذلك تسري األمور طبيعية
، فالرجــل مــع  ُّظــاهرة أخــرى جعلــت املــشاكل الزوجيــة حتتــد بــني الــزوجني يف عــصر ُ ٌ

ملنــشطات اجلنــسية، مــع أن املنــشطات اجلنــسية يف غايــة اخل يت  طــورة، فــال جيــب زمالئــه 
اســـتخدامها إال بعـــد استـــشارة طبيـــب قلـــب، ألن اســـتخدام املنـــشطات كالفيـــاجرا بـــدون 

ـــسان  ـــان اإلنـ ــــب قلــــب، وكـ ــــشارة طبي ـــدر هللا -است ـــب وأعطــــوه يف -َّ ال قـ لقلـ ـــريض   مـ
ة حتــت اللــسان ميــوت فـــورا، املستــ ًشفى حب واألمريكــان عنــدما اخرتعوهــا مل يــذكروا هـــذه َّــ

ِّاحلالة حىت يروجوهـ ـذه الكيفيـة ا، لكـن آالُ فـال بـد مـن طبيـب ... ف مـن الـشباب مـاتوا 
  .ُالقلب، وهو الذي حيدد الصنف والنوع وعدد املرات ألراعي صحيت وحاليت

                                                           
شة ر هللا عنها٢٠١    س البيه عن عا
شة ر هللا عنها٢٠٢ ه الغافل للسمرقندي عن عا ب    ت
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ُوأيضا جيب أن أراعي صحة املرأة اليت معي، فإن معها عمل إن كـان يف البيـت، أو  ً
ُعمل رمسي ومطالبة به، فيجب أن أراعي هذا األمر ُ.  

ع يف اســـتخدام املنـــشطات، ويريـــد اجلمـــاع يف الليلـــة مـــرتني أو لكـــن الـــ َّـــشباب يتوس
ثالثــة، وكــل ليلــة، فــأين الــصحة الــيت تقــاوم هــذا؟ وأيــن املــرأة الــيت تــستطيع ذلــك؟ أنــت 

  .جتعلها تكره هذا األمر كراهية عمياء، ألن كل شيء يزيد عن حده ينقلب إىل ضده
طلبتهــا حلقــوقي : غــريهم، ويقــولوإذا اعتـذرت يغــضب ويكــشر ويــشكوها ألهلهــا و

لطريقــة الــشرعية  تمــع، وهــل طلبتهــا  الــشرعية ورفــضت، وهــذه مــشاكل وموجــودة يف ا
أنت استعملت معها أسلوب لـيس موافـق للهـدي اإلهلـي، وال للـسنن النبـوي، ! ورفضت؟

  .وال حىت للتعليم الطيب، فأنت خمالف لكل هذه األمور
ــا عليهــا، وتعطيــك فالنــساء أســريات، وكــل مــا حتتاجــه هــ ُي كلمــة طيبــة، تــستحوذ 

لشدة والقسوة والـضرب  والطـرد، فهـذا كلـه يولـد عينيها وكل ما تريد، لكن إذا عاملتها 
َّ علمنـا األسـلوب األمثـل والنمـوذج األقـوم، يف معاملـة فسيد رسول هللا ... الكراهية 

  : كانت تقولالنساء، والسيدة عائشة 

ُسولَر ان{  إذا  ِا ُ
َ
ف ِ َان َ َ ْ

َمن 
ْالع ِ َدخل َ َ ِسائه، َع َ ِ َِ  

دنو ف
ُ ْ َ َ

ْمن 
َّإحداهن  ِ ُ َ ْ

ِ{٢٠٣  

ن بعــد العــصر، جيلــس مــع كــل واحــدة كــان  ً يطــوف علــى نــسائه مجيعــا يف بيــو
ُّمنهن يباسطها ويؤنسها، فكل واحدة هلا ليلة يبيت عندها، لكن بعد العصر ال بد أن ميـر 

  .ً مجيعا، ملاذا؟ ليجلس معها ويكلمها ويباسطها ويؤانسهاعليهن
يت إال عنـد النـوم، يعـين : بعض النـساء اآلن تقـول إن الرجـل خيـرج يف الـصباح وال 

ملــسئولية عليهــا، تقــول لــه تــصريف : األوالد؟ يقــول هلــا: ُجيعــل البيــت كأنــه فنــدق، ويلقــي 
ًعنـا قلـيال، يقـول اجلس م: ة، تقول لهأنت فيك الربك: ساعدين، يقول هلا: معهم، تقول له

فمــن الــذي يؤانــسهم؟ ومــن الــذي يباســطهم؟ هــم حمتــاجني إىل املؤانــسة أ مــشغول، : هلــا
ـــة  ــــضرورات احلياتيـ ـــن ال ـــرورة مـ ـــذا ضـ ــــشراب، ألن هـ ـــن حــــاجتهم إىل الطعــــام وال ــــر مـ أكث

هم اإلنـسان ُ مجاعـة املـؤمنني، فـال بـد أن يعطـيَّاإلنسانية اليت سنها لنا سيد رسول هللا 
ش، وميــدحهم ويثـــين  ســلوب طيـــب هــاديء هـــاش  ُوقتــا يباســطهم فيـــه، ويــتكلم معهـــم  ٍ ٍّ ّ ً

                                                           
شة ر هللا عنها٢٠٣ خاري ومسلم عن عا    ال
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ــ ً يــؤنس نــساءه مجيعــا، وكــان فكــان يهم ويــشجعهم، فــريى مــنهم كــل اخلــري، عل ُ يف 
  :ُبيته كما تقول السيدة عائشة عندما سئلت

ف{ َ ك ان ْ
َ

ُرسول  إذا  ِا َُ
َ
خال ِ

َ
ت ِ  ِالب ْ ْقالت ؟َ َ

َأل : الناس، َ
َّ

  

َّساما، ا  َ َّضحا َ{٢٠٤  

ًحنــن عنــد يقولــون ال بــد أن يكــون الرجــل يف البيــت عابــسا لكــي خيــافوا منــه، مــن 
  !!الذي قال هذا الكالم؟

ً كان بساما ضحاكا مع نسائه، النيب  ًَّ ولـذلك كـن ، صلوات ريب وتسليماته عليـهَّ
ا ال يــستطيع  ًمجيعــا حيببنــه حب َّــً َأحــد وصــفه وال تقــديره، ملــا رأيــن فيــه مــن مجيــل املعاشــرة، ُ ٌ

  .صلوات ريب وتسليماته عليهُوحسن املؤانسة 
ــول ــه الـــوحي، وذهـــب مهمومـــا وهـــو يقـ ـــزل عليـ ـــدما ن ـــروين زملـــوين : ًفعن دثـــروين دث

  : زملوين، قالت

 }
َّ

ِوا  ك َما َ َخ ْ دا، ُا ُ َإنك َأ َّ
ُلتصل ِ ِ

َ
َالرحم، 

ِ ُتحملَو َّ ِ
ْ َ

ل،  سب َّال ُوت
ِ

َ َ 

َالمعدوم، ُ ْ وتقري َ
ْ َ ف، َ َالض ْ ُوتع َّ

ِ
ُ ِنوائب َع َ ِ َ َ

ِّالحق   َ{٢٠٥  

ُ وأرضــاها، هــي عــضده وســنده، مــن هــذه الــيت تــتكلم؟ زوجتــه الــسيدة خدجيــة 
أ ذاهـب إىل القـاهرة : أين أنـت ذاهـب؟ يقـول هلـا: وليس كما نرى اآلن، تقول له زوجته

احلمد  سنـسرتيح منـه اليـوم، ليتـه :  الشيخ، فيقول األوالد والزوجة لبعضهمألحضر مع
  . يسافر كل يوم، ألنه موجود يف البيت للمشاكل

ُ مل يكــن هكــذا، فعنــدما نــزل عليــه الــوحي مــن أول مــن لكــن ســيد رســول هللا 
ـا فيـه،  للـصفات العظيمـة الـيت رأ ... آمن به من النـساء؟ زوجتـه الـسيدة خدجيـة، ملـاذا؟

ُفأحبتــه حبــا جعلهــا تــؤمن بــه، وتــصدق بــه، وتبايعــه علــى طاعــة هللا، وعلــى ديــن اإلســالم،  ُ ً ُ
  .ُوعلى كتاب هللا جل يف عاله

تيــه شــيء ولــذلك كــان   حيفــظ هلــا اجلميــل، حــىت عنــدما انتقلــت إىل جــوار هللا و
ا، تقول السيدة عائشة    :من فضل هللا يبدأ بصوحيبا

                                                           
شة ر هللا عنها٢٠٤ ى البن سعد عن عا قات ال ر، والط ـــخ دمشق البن عسا ـ    تار
د هللا ٢٠٥ خاري ومسلم عن جابر بن ع    ال
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نا{ 
َ

ُرسول  ُ إذا  ِا َ
َ
َذبح ِ َ الشاة، َ

َ َّ
قول  ُف ُ َ ِأرسلوا: َ َبها ْ ِأصدقاء ِإ ِ ِ

َ جة  ْ خد
َ َ

ِ
َ

{٢٠٦  

ُملـــاذا؟ اكرامـــا هلـــا، فلمـــا جـــاء لعمـــرة القـــضاء أمـــرهم أن ينـــصبوا خيمتـــه جبـــوار قـــرب  ً
  .صلوات ريب وتسليماته عليهخدجية، ملاذا؟ ليعلمنا الوفاء 

الن  حسن  ته ألهلهاالقتداء    معا

ــا، وأئمــة يهتــدى بنــا، ملــن  ــتعلم حــسن املعاشــرة، وحنــن قــدوة يقتــدى بن ُفالبــد أن ن ُ ُُ
قدة لنا حولنا يف العمل، وملن حولنا من اجلريان، وملن ح   !ولنا من األهل، أعينهم 

كيف ميشي فالن مع الصاحلني ويقول لزوجته كذا وكذا، ويفعـل فيهـا كـذا : يقولون
  .ُ ولكنك تسيئ للصاحلني ....ُتسيئ لنفسك،فأنت ال !! وكذا؟

  !ُفال تنسى أنك قدوة
وقــدوة يعــين ال بــد أن متــشي علــى الــنهج األول الــذي كــان عليــه احلبيــب األعظــم 

، والـذي عليـه الـصاحلون أمجعـون مـن عـصره إىل أن يـرث هللا صلوات ريب وتسليماته عليـه
  . األرض ومن عليهاتبارك وتعاىل

ر الغـــضب الـــذي إذا غـــضبت يف البيـــت، إ ُمـــا أن تتوضـــأ وتـــصلي ركعتـــني لتطفـــئ  ُ
   !!!عندك، أو خترج من البيت ليسرتحيوا بعض الشيء وتفيق نفسك

  !.ُلكن ملاذا خترج مهومك يف هؤالء املساكني الذين حيملونك وحيملون مهَّك؟
ــم صــنعوا معــه يف العمـل كــذا وكــذا وال يــستطيع ًايت الواحـد مــن عملــه متـضايق  أل

  .ُهي اليت تعينك وتساندك!!  وما ذنبها؟ !!!م، فيضع مهَّه يف زوجته،الكال
ـــاع ســــيد رســــول هللا  ـــل القــــومي يف اتب ــون القــــدوة الطيبــــة، واملث فـــنحن نريــــد أن نكـ

  . يف أحواله مع أهله ومعاشرته هلمالرءوف الرحيم 
  َّوصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           
شة ر هللا عنها٢٠٦ خاري ومسلم عن عا    ال
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ةالن خصائص : الفصل السابع   ٢٠٧ النوران
ُ احلمـــد  الـــذي افتـــتح الوجـــود بكنـــز اهلـــدى والـــسعود؛ -﷽ـــ  ُ

 العظـــيم لكــل مولـــود، والـــصالة ســيد دمحم اإلمـــام األعظــم لكـــل موجــود، والـــسيد الــسند
ُوالـــسالم علـــى ســـيد دمحم وآلـــه وصـــحبه صـــالة واســـعة بوســـعة ملـــك هللا الـــذي لـــيس لـــه 

علـى آلـه ى هللا عليـه وَّصـلحدود، مملوءة بنور هللا املمدود، من بدء الدنيا إىل يوم اخللـود، 
مـدود، وكـل ُالركع السجود، وورثته أهل الـشهود، وأصـحابه الـذين كـانوا يف حياتـه ظلـه امل
آمـني آمـني .. ُمن مشى على عهده ومل ينقض العهود إىل يوم الدين، وعلينا معهـم أمجعـني 

  . رب العاملني
ِّحتـــدثنا عـــن اجلانـــب اخللقـــي لـــسيد رســـول هللا  َ يف حلقـــة ســـابقة، وحتـــدثنا عـــن 

ـــوراين ــن اجلانـــب الن ــة هلـــا، وســـنتحدث اليـــوم عـ ِّاجلانـــب املعنـــوي واخللقـــي يف حلقـــة الحقـ ُ 
  .للحبيب األعظم 

ـــا  ـــع، ولكننـ ــــب الرفيـ ــي حلقــــة وال حلقــــات، للحــــديث يف هــــذا اجلان ـــا ال تكفــ ورمبـ
  .تبارك وتعاىلسنحاول اإلجياز على قدر ما يسمح به املوىل 

َاحلياة النورانية للحضرة احملمديـة تقتـضي احلـديث عـن األطـوار اإلهليـة الـيت نقل هللا  َّـ
 يف أطـوار نورانيـة، َّـ نقل حبيبـه تبارك وتعـاىل فإن هللا  فيها احلقيقة احملمدية،تبارك وتعاىل

ُغري األطوار اخللقية اليت يف بطن األم ِْ.  
فكـان يف الطـور األول يطـوف مبفـرده حــول قـدس ذي اجلـالل واإلكـرام، وانفــرد يف 
ٌهذه العبادة ملدة ال يعلمها إال هللا، فلم يكن هناك زمان وال مكان وال أفـالك وال أكـوان،  ٌ

ـــرآنوإل ـــرمحن يف القــ ـــضرة الــ ـــول حــ ـــارة بقــ   : يهـــــا اإلشــ                            
         ))ـذه العبــادة اخلاصــة، مـن بــني املكــرمني مــن ))الزخـرفالزخـرف٨١٨١ ُ هــو وحـده الــذي انفــرد 

، ألنـــه لـــه طاعـــة رب العـــاملني، مبـــا فـــيهم الكـــروبيني واملالئكـــة املقـــربني واألنبيـــاء واملرســـلني
  .األولية عليهم أمجعني

 أرواح النبيــني واملرســـلني وأخــذ علـــيهم تبــارك وتعـــاىلالطــور الثـــاين عنــدما خلـــق هللا 
العهــد وامليثــاق حلـــضرته، وأشــهدهم كمــا ذكـــر يف كتابــه الكــرمي مجـــال طلعتــه، وأمـــرهم أن 

                                                           
  م١/٣/٢٠١٨ه ١٤٣٩ جماد اآلخر  من١٣ – المعادي ٢٠٧



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ة                             خصائص الن :  السابعالفصل  )١٥٤             ( النوران

ـــم ـــه ويـــــصدقوه ويتـــــابعوه ويبـــــشروا بـــــه أممهــ ــوا بــ   : ُيؤمنـــ                          
                                    ))ــن ))آل عمـــــرانآل عمـــــران٨١٨١ ـــل نـــــيب ولكـــ ُ مل يقــ

لرسـالة إال بعـد احليـاة والرسالة ال تكون إال بعد احلياة البشرية، فال تكلفـة ) رسول(قال 
   البشرية،                                      ))إلميـان بـه ))آل عمرانآل عمران٨١٨١ ٌ أمر إهلـي 
  ُونصرته،                                               ))وهنا فتح ))آل عمرانآل عمران٨١٨١ 

   :الــشاشة اإلهليــة لتظهــر فيهــا أنــوار احلــضرة احملمديــة وقــال رب العــزة               
                 ))هلــذا املقــام الكــرمي، وهلــذا الــسيد الــرءوف الــرحيم ))آل عمــرانآل عمــران٨١٨١  ،

ًفكان امليثاق كشفا وعيا ًِ.  
ــدايتنا، عنــدما أخــذ هللا األرواح كلهــا مــن ظهــر آدم أو مــن  الطــور الثالــث وتلكــم ب

ـــاق   : ظهـــور آدم، وأخـــذ علـــيهم العهـــد وامليث                                
          ))وحنن كنا منهم وحضر وشهد))األعرافاألعراف١٧٢١٧٢ :  

ـــهد ـــد شـ ــــا قـ ــــنس م ــــست مل ن ــــن أل َم ـــهدُ ـــد شـ ــــا قـ ــــنس م ــــست مل ن ــــن أل َم ُ 
  

ــــا ـــ ــل إذ خاطبنــــ ـــ ـــ ــــال اجلميـــ ــــ ــــن مجـــ ـــ ـــ ــــام ـــ ــل إذ خاطبنــــ ـــ ـــ ــــال اجلميـــ ــــ ــــن مجـــ ـــ ـــ  م
  :  هذا املشهدَمل ننس                                                    

ه؟ حــضرة هللا علــى ) شــهد: (مسعنــا ولكــن قــالوا:  مل يقولــوا))األعــرافاألعــراف١٧٢١٧٢(( فمــن الــذي شــهد
  : قدر مبا فتح به علينا هللا                                                   

                      ))األعرافاألعراف١٧٢١٧٢((.  

ة   مقام ال

ملقام، فإن مقام الربوبية والرتبيـة وكل بـه هللا   احلبيـب َّـوهنا إشارات عالية تليق 
هيلـه  املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم، فهو املتويل أمر الرتبيـة، وهـذا يظهـر يف 

ت يف أول سـورة طـهقبل بعثته ملوسى    :  ملكاملة ربـه، واآل                    
                       ))را: ُ مل يقل))طهطه١٠١٠ ًإين رأيـت    : ، ولكـن قـالُ               

را يعين النار بداخلي، وقد أشار إليها ابن الفارض وقال ًوآنست  ُ:  
را ــــست  ـــ ــــ ـــوم إين آن ـــ ـــ ــ ً ق راُ ــــست  ـــ ــــ ـــوم إين آن ـــ ـــ ــ ً ق ُ 

  
ـــي ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكلم قبلــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ َّر املـــ ـــيُ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكلم قبلــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ َّر املـــ ُ 

ر احملبةفالن     : ار بداخله وهي                                          
                                        ))ـــام ... ))طــــــــــــــهطــــــــــــــه ـــ ـــ ـــ ـــذا مقــ ـــ ـــ ـــ ـــه فهــ ـــ ـــ ـــ    :وانتبــ
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                ))الربوبيــةُ مــن الــذي يكلمــه هنــا؟ مقــام ))طــهطــه١٢١٢ :                   
      ))وطــوى يعــين طويــت فيــك كــل احلقــائق، ))طــهطــه١٢١٢ ُ ُ                ))صــاحب  ))طــهطــه١٣١٣

  أ اخرتتــــك، : مقــــام الربوبيــــة يقــــول لــــه                 ))ـــام ))طــــهطــــه ـــى مقـ ـــل علـ  ادخـ
ــــع ـــ ـــل مســ ـــ ــــدما دخـــ ـــ ـــضرة، وعنــ ـــ   : احلـــ                                            

        ))طهطه١٤١٤((.  
ُفهل رأيتم الفارق بني املقامني؟ من الذي يؤهل؟ ومن الذي يريب؟ ُ  

  : الربوبية والرتبيـة، واآليـة واضـحة، يف مقام سيد رسول هللا               
                       ،قــبس تستـــضيئ بــه القلـــوب                         

                                    ،ــــك ِّ أ مربيــ ُ              ــــنعال ــ  ن وال
ِّـال بـد لـه مـن معلم .... بك فقط الدنيا واآلخرة، اجعلهما وراء ظهرك حىت ال يكون إال ر ُ

ِّيعلمــه أدب الــدخول علــى ملــك امللــوك، والربوتوكــول الــذي يقابــل بــه ملــك امللــوك، مــن  ُ
ُالذي يعلمه؟ املريب ُ  

               ،مـــا علـــى األرض ذين منـــشي  مـــا النعلـــني ال َ لـــيس املقـــصود  ــ ـَّ
  .و من اآلخرةَّن إشارة ملا تتعلق به نفس اإلنسان من الدنيا أولكن النعال
                          ،ــزه ـــ   َّ أي املنــ            ـــام ـــذا املقــــ    هلــــ

                    ـــت نفـــس احلــــضرة ــل كان ـــدما دخـــل هـ  ادخـــل واســـتمع، فعن
  السابقة أم غريها؟ غريها، وماذا مسع؟                                             

         ))ُفمن الذي أهله حلضرة األلوهية؟ املريب  ))طهطه١٤١٤ َّ.  
ذا الكالم يف هذا األمر ألنه حيتاج ملن يتذوقه وليس فهما فقط ًونكتفي  َّ !!  

ة  م(ح   )ُألست ب

حبقيقتنــا : كنــا فيهــا حبقيقتــنيهــي احلــضرة الــيت كنــا فيهــا، و) ُألــست بــربكم(فحــضرة 
 الـذي مسعنـا بـه كـالم هللا، وشـهد - ولـيس احلـس الظـاهر -ُّالروحانية، واحلس الروحاين 

بــه مجــال حــضرة هللا، وردد بــه علــى حــضرة هللا، هــذا احلــس يقــول فيــه هللا عــن اآلخــرين 
ــل أضــل   : الــذين هــم كاألنعــام ب                                          

                       ))وليست هذه األعني اليت معنا، ولكنهـا املوجـودة ))األعرافاألعراف١٧٩١٧٩ 
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  : لداخل                                                  ))احلجاحلج٤٦٤٦((.  
هم وحالتهــا مائــة يف املائــة، والعــني كــذلك، لكــن العــني الــيت تــرى فهــذه األذان عنــد

الغيـــوب قـــد حجبتهـــا الـــذنوب، وطلـــسمتها العيـــوب، فأصـــبحوا اليـــرون إال عـــامل الظـــاهر 
  :رأينا بعني الروح) ُألست بربكم(واملظاهر، ولكننا يف يوم 

ــول ــــ ـــ ـــني العقـــ ـــ ـــ ــــروح ال عـــ ـــ ـــ ـــني الــ ـــ ـــ ــولبعـــ ــــ ـــ ـــني العقـــ ـــ ـــ ــــروح ال عـــ ـــ ـــ ـــني الــ ـــ ـــ  بعـــ
  

ــول ـــب يف حــــــال الوصــــ ــــهدت الغيـــ ــولُشــ ـــب يف حــــــال الوصــــ ــــهدت الغيـــ  ُشــ
ــا اخلطــاب    ـــمسعن   : ولكــن ب                   ))لكــن هــذه األذن الــيت يف ))احلاقــةاحلاقــة١٢١٢ ُ

ًالـــرأس إمـــا أن تكـــون الغيـــة أو الهيـــة، فتـــسمع لغـــوا أو تـــسمع هلـــوا، وال تـــسمع الكـــالم  ً
ُاآلخر، لكن األخرى هي األذن الواعية ُ.  

ْألست بـربكم: " ُّواخلطاب يقتضي رد اجلواب ُْ ِ َِّ ُ َقـالوا بـلـى : "وكـان الـرد"  ََ َ ْ ُ نطقـوا،  " َ
نيــة لنتهــىن بعــامل  َّوهــذا امســه احلــس امللكــويت الــذي حنتاجــه يف الــدنيا لكــي نرجــع إليــه مــرة  ُّ

  .الغيب اإلهلي، وعامل القرب والتداين والتهاين، وهذا ما يبغيه كل العارفني والصاحلني
 واحلقيقـة الثانيـة فكلنا كنا يف هذا اليوم ولكـن حبقيقتـني، احلقيقـة األوىل هـي الـروح،

ُهـــي احلـــس امللكـــويت النـــوراين الـــذي نـــدرك بـــه عـــامل األنـــوار ونـــستمع بـــه إىل مـــا يـــدار مـــن  ُ
  . ووجه احلبيب املختارَّاألسرار، ونتملى بوجه احلق 

ُهذه احليـاة األوىل لنـا، والطـور األول مـن حياتنـا، وبعـد ذلـك يريـد هللا أن ينزلنـا إىل 
مــا أنــزل هللا : (( وأرضــاها، يقــول ســيدي أبــو احلــسن الــشاذيل ُعــامل الــدنيا لريقينــا ويعلينــ

ــــه ـــال يف قرآنـــ ـــ ــــيهم، ألن هللا قـ ــــه إىل األرض إال لريقـــ   : ُآدم وذريتـــ                 
       ))خــــذه يف األرض، )) ُ ومل يقــــل يف اجلنــــة وال يف الــــسماء))البقــــرةالبقــــرة٣٠٣٠ فمقــــام اخلالفــــة 

  .ة عن هللا فنزل لكي ينال مقام اخلالف
َوهنا حدث الفرق، فالعامل الذي كنا فيه عامل الغيب، والعامل الذي حنن فيه هنـا عـامل 
ُالشهادة، والعامل األول عامل امللكوت، والعامل الذي حنن فيـه عـامل امللـك، والعـامل الـذي كنـا 

  .ثيففيه عامل لطيف وكل ما فيه لطيف، والعامل الذي حنن فيه عامل كثيف، وكل ما فيه ك
ثنـني، ُولكي ننال اخلالفة فـنحن الوحيـدون يف ملـك هللا الـذين فينـا ممثـل العـاملني اإل

   فقد خلق هللا امللكوت بيد                     ))ُوخلق امللك بيد ))املؤمنوناملؤمنون٨٨٨٨        

                  ))ُومجــــع فينـــا امللــــك وامللكــــوت ))امللـــكامللـــك١١                            
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       ))ن، فيك امللك وفيك امللكوتان اإلثنفأنت الوحيد الذي فيك اليدا ))صص٧٥٧٥.  
لــروح فقــط ســتكون مثلــك مثــل املالئكــة،  ولكــي تكــون يف عــامل امللــك، لــو نزلــت 

م؟ ومـن َفاملالئكة معنا هنا لكن من الذي يراهم؟ ومن الذي يسمعهم؟ ومـن الـذي يكلمهـ
  الذي جيالسهم؟

ـــاج إىل جهـــاد حـــىت ختـــف الكثافـــة  ــيء حيت ـــتكلم مـــع .... ُّهـــذا شـ ًوتكـــون لطيفـــا لت
  .وترى اللطيف.... اللطيف 

نيـة، أن تقـع األطـوار حلظـة ظهـورك يف بطـن األم : ُفكان ال بد مبقتضى احلكمـة الر
                    ))ــــر األرض))نــــــوحنــــــوح١٤١٤ ــــن عناصـــ ـــيء؟ مـــ ــن أي شــــ ـــ ــول مــ ــــرة يقـــــ   :، فمـــ
                      ))ــول))فــــــاطرفــــــاطر١١١١ ـــرة يقــــ   :  ومـــ                            

     ))املهــم أن فيــك العناصــر املوجــودة يف األرض، ألنــك ســتنزل إىل األرض، ))املؤمنــوناملؤمنــون١٢١٢ 
لكـن لـو كنـت  .... منها، وعالجك منهـا، وسـكنك عليهـافيكون طعامك منها، ولباسك 

ــد لإلنــسان أن يكــون علــى هــذه  !!يف ثيابــك النورانيــة فكيــف تعــيش علــى األرض؟ فــال ب
  .الشاكلة

طن األم   طور 

م  ُاحلقيقة الثالثة أو اليوم الثالث لإلنسان هو يوم بطن األم، فاإلنـسان لـه مخـسة أ
 ينتقـل إىل يـوم الـربزخ، ُإهلية، يـوم امليثـاق، ويـوم بطـن األم، ويـوم احليـاة الـدنيا، وبعـد ذلـك

ــاة،  ــك تتنقــــل مــــن حيــــاة إىل حيــ ــوت، ولكنــ ــك يــــوم القيامــــة، فــــال أحــــد ميــ   .... وبعــــد ذلــ
  .خالل مخس حيوات

ًاحليــاة األوىل كنــت نورانيــا  ُّومعـــك احلــس امللكــويت الــذي هـــو بــدء أو فجــر ظهـــور َ
ــا اثنــ ت ن ألنــك كنــااإلنــسان، ولــذلك جــاءت الــصالة األوىل صــالة الفجــر، وعــدد ركعا

  .َّمكون من حقيقتني
ُمث جئت يف بطن األم فكان ال بد أن يتكـون اجلـسم، وهـذا اجلـسم مـا الـذي يـديره  ُ
ويقـــوم بكـــل طلباتـــه؟ الـــنفس، فكانـــت حقائقـــك يف هـــذا الطـــور اجلـــسم والـــنفس والـــروح 
ُواحلـــس امللكـــويت، فهـــذه أربـــع حقـــائق وذلـــك عنـــد ظهـــورك يف بطـــن األم، ولـــذلك مساهـــا  ُّ

ا أربع ركعات ألنك مكون من أربع حقائقصالة الظهر وعدد    .ركعا
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ك   ع

وهــو عــصرك الــذي ستعيــشه، أو فرتتــك : مث تنتقــل لليــوم الثالــث، أو احليــاة الثالثــة
ــا وقـالالزمنيـة وهــي فـرتة وجــودك يف الــدنيا، وهللا    :  أقـسم          ))يعــين  ))العــصرالعــصر١١

ذي جئـت فيـه جتـين مـا طلبـه منــك وحياتـك الـيت تعيـشها كلهـا، هـذا العـصر الـ: يقـول لـك
لنيابـــة عـــن حـــضرته العليـــة، فكـــم حقيقـــة  ُرب الربيـــة، وحتقـــق اخلالفـــة الـــيت أقامـــك فيهـــا 
نقــصت منــك مــن هــذه احلقــائق؟ مل يــنقص شــيء ، فهــي أربعــة كمــا هــي، ولــذلك جــاءت 

  .صالة العصر أربع ركعات

زخ اة ال   ح

   : رب العــزةُفــإذا انتهــت حياتــك تنتقــل إىل حيــاة أخــرى يقــول فيهــا           
                     ))ــاة الــربزخ، والــربزخ يعــين احلــاجز بــني الــدنيا ))املؤمنــوناملؤمنــون١٠٠١٠٠  وهــي حي

ـم كلهـم فيـه، وكلنـا  ًواآلخرة، وهو عـامل كبـري حيـوي كـل أرواح الـسابقني والالحقـني معـا أل ٌ
لروح واحلس امللكويت، أما  اجلسم فتكون مهمتـه قـد انتهـت ويـدخل سنكون فيه، ولكن 

  : القـــرب                                               ))فتـــنقص مـــين  ))طـــهطـــه٥٥٥٥
  .حقيقة واحدة عندما تغرب مشسي، ومشسي هي الروح، ولذلك املغرب ثالث ركعات

م، وعنــدما تغــ ًفعنــدما تغــرب الــروح قلــيال أ م نومــة طويلــةُ لكليــة أ   : ًرب        
                                                                  

ـــروح، ))الفرقــــــانالفرقــــــان٤٥٤٥(( ـــي الــــ ــــشمس هـــ    والــ                                       
        ))عندما تشرق الشمس بعض الشيء يعود مـرة أخـرى فيكـون نومـا، فـإذا ))الزمـرالزمـر٤٢٤٢ ً ُ ً ُ

  .استمرت فتكون نومة طويلة إىل يوم الدين
فعنــدما تغــرب مشــس اإلنــسان ينتقــل مــن احليــاة الــدنيا، إىل احليــاة الربزخيــة، فمــاذا 

نهــا إىل عــامل الــربزخ نفعــل؟ آخــر شــيء وآخــر حمطــة يــسافر منهــا هــي البوابــة الــيت يــدخل م
اترك سفينتك هنا والباقي يسافر، لكن هل تظل الروح يف القـرب؟ : وهي القرب، فيقولون له

ــدنيا إىل احليــاة  .. .ال، بــل تــذهب علــى الفــور إىل املــأل األعلــى وهــو خــارج مــن احليــاة ال
َّالربزخيـة ال بــد أن يتــصنف ويتحـدد شــأنه، كالــداخل إىل املطــار، إمـا أن ميــشي علــ ى اخلــط َّ

يتحـدد ذلـك علـى  .. .ُاألمحر، أو ميشي على اخلط األخضر، أو إىل اسرتاحة كبـار الـزوار
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أي أســـاس؟ علـــى الـــسؤال الـــذي يـــسأله رجـــال اجلـــوازات الـــذين علـــى الـــربزخ، فـــإذا كـــان 
ُالسؤال للتشريف فيا هناه، وإذا كـان الـسؤال للتعنيـف فيـا خيبـة أملـه، سيوضـع يف زنزانـة 

ًالدين، ومينع من احلركة ذها وجميئاانفرادية إىل يوم  ً .  
لكــن إذا كــان مــن أهــل التــشريف فتكــون روحــه مطلقــة، إمــا أن يــذهب للجنــة، أو 
يذهب للملكوت، أو يسرح يف عامل الشرق، أو يف عـامل الغـرب، أو يـذهب هنـا أو هنـاك، 

ُفلــه عــامل مطلــق، فــال مــوت هنــاك، فــاملوت عبــارة عــن انتقــال مــن حيــاة إىل حيــاة، ا حليــاة ٌ
ذه العيون   .ُالدنيا نراها، لكن احلياة األخرى ال نراها 

وهللا تعاىل أعطا إشـارة بـسيطة هلـذا األمـر ملـن يفقـه كـالم رب العـزة، فعنـدما ننظـر 
  : يف آخــر ســورة الفجــر                        ))فهــل قــال قــدمت ملمــايت ))الفجــرالفجــر٢٤٢٤ 

  : يت ولكــن قــالُأم حليــايت؟ مل يقــل ملمــا                   ــاة، وهــي  فهــذه هــي احلي
  :احلياة الثانية اليت قال فيها حضرة النيب

اض الجنة أو حفرة من حفر النار {  إنما الق روضة من ر
َّ ََّ ُْ ُْ َ ْ

ِ ِ ِ
ٌ ََ ْ ْ َْ ٌ َ َ ُ َ َّ

ِ{٢٠٨  

ــه ال ميــوت أحــد، واجلهــال الــذي ــه أن ــد أن أصــل إلي ُالــذي أري ــونُ أن حــضرة : ن يقول
، فأنــت نفــسك لــن متــوت وال أحــد ميــوت، لكنــك تنتقــل !! قــد مــات- حاشــا  -النــيب 

  .فقط من دار إىل دار، ومن حياة إىل حياة
اإلمام الغزايل عندما حـان وقـت انتقالـه للـدار اآلخـرة، فالـذين مـن حولـه أخـذوا يف 

  !!مل تبكون؟: البكاء، فقال هلم
ــــا ـــ ـــ ـــ ـــروين ميتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوان يـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل إلخــ ـــ ـــ ـــ ًقـــــ ٍ ــــاُ ـــ ـــ ـــ ـــروين ميتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوان يـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل إلخــ ـــ ـــ ـــ ًقـــــ ٍ ُ 

  
ت أ ــــيس وهللا املي ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ت أِّ ــــيس وهللا املي ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ِّ 

ـــــصي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــذا قفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــصفور وهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ٌأ عـ ـــــصيُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــذا قفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــصفور وهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ٌأ عـ ُ 
  

ــــا ـــ ـــ ـــ ــــ ــــه إىل دار اهلنــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرت منـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــاُطــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــه إىل دار اهلنــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرت منـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  ُطــ
ــــا   ـــ ــــوت فمـــ ـــ ـــ ـــة امل ـــ ـــ ــــرعكم هجمـ ـــ ـــ ــــاال ت ـــ ــــوت فمـــ ـــ ـــ ـــة امل ـــ ـــ ــــرعكم هجمـ ـــ ـــ  ال ت

  
ــــا ـــ ـــ ــ ـــا هن ـــ ـــ ــن هـــ ـــ ـــ ــــة مــــ ـــ ـــ ــ ـــو إال نقل ـــ ـــ ــــاُهـــ ـــ ـــ ــ ـــا هن ـــ ـــ ــن هـــ ـــ ـــ ــــة مــــ ـــ ـــ ــ ـــو إال نقل ـــ ـــ  ُهـــ

ًأ قــد حللــت القيــود، بعــد أن كنــت مــسجو فيهــا، فأنــت تنتقــل مــن دار إىل دار،    ُ ُ
ٌلكنها دار واسعة    ، وكلهم السابقنيُ وفيها كلٌ                       ))آل عمرانآل عمران١٦٩١٦٩((.  

:  يتكلم عن قوم فرعون يف القـرآن فيقـولًوهل هذا أيضا للكافرين؟ نعم، فا 
                                  ))هؤالء غرقوا يف البحر وأكلهـم الـسمك، ))نوحنوح٢٥٢٥ 

                                                           
د الخدري ٢٠٨ مذي عن أ سع    جامع ال
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ــــبع ـــول الـ ــ ــــد يق ـــــار، قـ ــوا الن ـــ ــــال: ضولكـــــنهم دخل ــــن هللا قـ ــــرة، لكـ ـــار يف اآلخـ ــ ــــذه الن   :هـ
                               ))ـــدوا عــــشيا؟))غــــافرغــــافر٤٦٤٦ ــــار فيهــــا غـ ـــل الن ً وهـ   ال،! ً

ـــدنيا فقـــط، ويقـــول بعـــد ذلـــك   : فهـــذا يف ال                              
            ))فأين هذه النار؟ هنا، وما هذه النـار  رب؟ قـال))غافرغافر٤٦٤٦  :           

                                             ))امسه العـذاب ))السجدةالسجدة٢١٢١ 
  .األدىن أي الصغري

يــشعر ُوإال لــو كــان اإلنــسان ســيموت، والقــرب لــو كــان حفــرة مــن حفــر النــار فهــل 
لنعـيم؟! لعذاب؟ ض اجلنـة فهـل يـشعر  ال، ! ال ألنه ميت، ولـو كـان القـرب روضـة مـن ر

ُفكيــف يــشعر؟ إذا كــان حيــا، ولكنهــا حيــاة أخــرى ال نراهــا وال نطالعهــا إال ملــن أكرمــه هللا  ً
ن مات عن حسه ونفسه وأصبح وهو يف الدنيا كأنه ميت ميشي على وجه األرض  ٌ.  

س  ٌوهــل يوجــد أ س مــثلهم، فيكـــون معنــا جبـــسمه ُ ُمـــن مثــل هـــؤالء؟ نعــم يوجـــد أ
  .وتسرح روحه يف عامل الربزخ، ويف عامل امللكوت، وهنا وهناك

ــا، فريجــع اجلــسم مــرة أخــرى ــدار اآلخــرة ترجــع احلقــائق كلهــا لن   : ُوبعــد ذلــك يف ال
                   ))نيـة، ))األعـرافاألعـراف٢٩٢٩ ولـذلك فالعـشاء أربـع  فرتجع األربع حقـائق مـرة 

  .ركعات، وامسها العشاء اآلخرة وهذا إشارة إىل الدار اآلخرة
ا اإلنـسان، وينتقـل خالهلـا  فالصلوات اخلمس إشارة إىل احليوات اخلمس اليت مير 

    : اإلنـسان مـن حيـاة إىل حيـاة، واإلنـسان كمـا قـال هللا                  
              ))ــدخان٥٦٥٦ ــدخانال   : ٍكــل نفــس متــوت، ولكــن قــال: ُ مل يقــل هللا تعــاىل))ال       

              ))نية للحساب وسؤال امللكني))األنبياءاألنبياء٣٥٣٥   . تذوق فقط، وترجع مرة 

قة سؤال المل   حق

 لـيس يف القــرب الـذي نـدفن فيـه فـالن، فلــو أن - لتعرفـوا -ولـذلك سـؤال امللكـني 
ُ مــات يف بلــد غــري بلــده وبقــي مخــسة عــشر يومــا حــىت حيــضروا جثمانــه، فهــل تنتظــر إنــسا ً ً

ال، فــسؤال امللكــني يــتم وأنــت !! ًاملالئكــة مخــسة عــشر يومــا ليــأتون بــه ويــضعوه يف القــرب؟
ُخـارج مــن عــامل الـدنيا إىل عــامل الــربزخ، واجلــسم يوضـع كمــا يوضــع، وهـذا تكــرمي لــه فقــط ُ :  

                       ))اإلسراءاإلسراء٧٠٧٠((.  
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ُفالسؤال يتم عنـد خـروج الـروح فـورا، وهـذا إذا كانـت ستـسأل، وهـل توجـد أرواح  ً
ُال تسأل؟ نعم فهنـاك أرواح ختـرج مـن الـدنيا بـال سـؤال وال حـساب وال غـريه، ويـستقبلهم 

  : احلـــرس الرضـــواين اجلنـــاين للتـــشريف                                       
ُوأول هذه البـشرى عنـد دخـول اآلخـرة علـى الفـور، فمـن كانـت لـه هـذه البـشرى  ))يونسيونس٦٤٦٤(( ُ

ذه األمور! ًفهل يرى شيئا من ذلك؟   .ٌليس له شأن 
ب تــدخل منــه إىل عــامل الــربزخ، وعنــد الــدخول يــتم  فأنــت ختــرج مــن الــدنيا ولــك 

  .لسؤال للتشريف أو للتعنيفالتصنيف بعد سؤال امللكني، فقد يكون ا
ُ، مـن الـذي يوقفـه أما الذي يذهب للحضرة اإلهليـة فهـو مطلـوب مللـك امللـوك 

  : ُأو يسأله؟ ال أحد، ألن هذا على الفور خيـرج مـن هنـا إىل جنـان اخللـد            
                                  ))أيــن يــدخلون؟ لــيس القــرب، ولكــن))النحــلالنحــل٣٢٣٢  :  

                              ))مباشرة على اجلنة))النحلالنحل٣٢٣٢ .  
ًإذا أي إنـــسان ال ميـــوت إال املوتـــة األوىل، لكنـــه ينتقـــل مـــن حيـــاة إىل حيـــاة، احليـــاة 

ـا ال بـد أن ٌالربزخية حيـاة مـستقرة وقائمـة، وفيهـا كـل الـسابقني، وتـسع كـل الالحقـني،  أل
  .تسع كل ما يوجده على األرض رب العاملني تبارك وتعاىل

ٌفيهــا أرواح مقيــدة، وفيهــا أرواح مطلقــة متــشي يف أي مكــان وزمــان تــشاء، فلهــم مــا  ٌ
م يف هذا العامل املطلق   .يشاءون عند ر

رة القبـور، وعنـدما سـألته الـسيدة عائـشة ولذلك حضرة النـيب   أمـر أمجعـني بـز
اذا نقول؟ قال قولوا م:  

م { ُالس َ م َّ ْعل ْ َدار َ ٍقوم َ
ْ َ

 ، َمؤمن
ِ ِ

ْ نا ُ و
َّ
ِ
إن َ

ْ
َشاء ِ َ

ْم ُا  حقون  ِ
َ ُ

ِ
َ

{٢٠٩  

ـــال: ُمل يقـــل ــه ق ـــة اخلطـــاب،: الـــسالم علـــى املـــؤمنني، لكنـ ـــسالم علـــيكم، بلغ   ...ال
  : يف حديثه اآلخرولذا قال 

ْمن َما {
د ِ ٍع ْ ُّمر َ ُ ْق َ

َ
ُرج ِ ان ٍلَ

َ
ُعرفه  ُ ْ ا ِ َ َالدن ْ ُّ

سلم  ُف َ ُ ه، َ ِعل ْ َ   

ُعرفه ِإال َ َ َّورد َ َ َ { ٢١٠  
                                                           

رة ٢٠٩ سا عن أ ه    صحيح مسلم وال
رة ٢١٠ ر وفوائد تمام الرازي عن أ ه ـــخ دمشق البن عسا ـ    تار
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تـنس بـه مـادام واقفـا عنـد قـربه، وملـاذا حـضرت روحـه؟ َّحتضر روحه وتـرد  ً، و
لنـسبة هلــذا اإلنــسان، - كمــا قلنـا -ألنـه  ب عـامل الــربزخ   اجلــسم يف املوضـع الــذي هــو 

ــا مطلقــة، لكــن الــروح يف عــامل الــ ربزخ، فعنــدما تــذهب للبــاب وتنــادي فتحــضر الــروح أل
إلنسان طاملا واقفا عند هذا القرب   .ًوترد السالم، وتستأنس 
لــشهداء؟ لـك  لنـسبة للخلـق أمجعـني، فمـا    ! وهـذا                       

                         بــذلك بـل قــال ومل يكتفـي  :                         
 يعـين أحيـاء وهلـم رزق، صــحيح أن هـذا الـرزق لـيس مــن عـامل الـدنيا، كالطعــام ))آل عمـرانآل عمـران١٦٩١٦٩((

الـــذي نتغـــذى بـــه، وال الـــشراب الـــذي نـــشربه، وال كـــأنواع املـــأكوالت الـــيت نراهـــا، لكنهـــا 
ُعلـوم اإلهليـة، ويـرزق مـن املـشاهدات امللكوتيـة ُأرزاق معنوية نورانية شهودية، فـريزق مـن ال

نية  ُيرزق أرزاق ال نستطيع مهما أوتينا مـن فطانـة بعقولنـا .. أو اجلنانية أو احملمدية أو الر
ـم  ا أمور غيبيـة إهليـة، لكـن لـه أرزاق، فالـشهداء كلهـم أحيـاء عنـد ر ٌالدنية أن ندركها أل ُ

  .ُيرزقون
ٌيعــا ينتقلـون إىل احليـاة الربزخيـة، والـشهداء أحيــاء، إذا كـان مـن ميـوت مـن اخللـق مج ً

ألنبيـاء؟  لـك  م يف أعلى وهو مقام العندية، فما  هـل ليس يف عامل الربزخ، ولكن عند ر
  :ُال، قال حبييب وقرة عيين ! األنبياء أموات؟

اء{  ُاألن َ
ِ
ْ َ

اء  ٌأح َ صلون ْ
َ َ ْقبورهم  ِ ُ ُِ

ُ
{٢١١  

ًوت؟ نعـم، ولكـن ليـست تكليـف، ولكنهـا تلـذذا وتفكهـا وهل توجد صالة بعـد املـ ُ ً
ت اإلسراء واملعراج، وقال مع رب الوجود    : يف الصحيح من روا

ُمررت{  ْ َ َمو َع َ لة ُ ل
َ ي ْ َأ ْ ، عند ِ

َ ْ
ب ِ ث ِال َاألحمر، ِ ْ َ ْ

  

َوهو ُ ٌقائم َ ِ
َ

َص  ه ِ ُ ِق
ْ َ {٢١٢  

ــراج لـــه ســـبعة وســـت ــاه، ن روايـــة مجعهـــم اإلمـــام الـــسيوطي واإلســـراء واملعـ  وأرضـ
ت الواهيـة، وال ينبغـي  ُوالرواية الـيت تطبـع يف األسـواق وتنـسب لعبـد هللا عبـاس مـن الـروا ُ
ـــث  ـــب األحاديــ ت املعتمـــــدة يف كتــ ــروا ــن الـــ خـــــذ مـــ ــن  ـــا وال حنكيهـــــا، ولكـــ ــ خـــــذ  أن 

                                                           
س ٢١١ ر عن أ ار وابن عسا    مسند ال
س ٢١٢    صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ
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ا شأن كتاب امسه  ُهـل معـاذ بـن جبـل و) قصة وفـاة النـيب ملعـاذ بـن جبـل(الصحيحة، وشأ
ًألف كتا يف وفاة النيب؟ ًوهل ابن عباس ألف كتا عن اإلسراء واملعراج؟! َّ َّ !  

ـــا مـــن  هـــذه كتـــب طبعتهـــا بعـــض املكتبـــات ليكتـــسبوا منهـــا فقـــط، ومـــا أنـــزل هللا 
ت مكذوبة ا روا   .سلطان أل

ُ قــائم يف قــربه يــصلي، واألعجــب أنــه كــان يف اســتفــسيد موســى رآه النــيب  قبال ٌ
ـــيب  ــلى وراءهالنـ ـــدس وصـــ ـــت املقـ ــلوا وراءه، !َّ يف بيــ ـــاهم هللا وصـــ ــــني مجيعـــــا أحيـ ُّ، والنبي ً

  !!.واألعجب أنه عندما صعد إىل السماوات وجد األنبياء يف استقباله
ــن، ــرف أن حيــــاة األنبيــــاء حيــــاة خاصــــة غــــري حياتنــــا حنــ    ...أمــــر غــــري طبيعــــي، لنعــ

َّ الــــسماء الــــسادسة، وأخــــذ يــــرده يف أمــــر فــــرآه يف قــــربه، ورآه يف بيــــت املقــــدس، ورآه يف ُ
قي األنبيـاء رآهـم يـصلون خلفـه، ورآهـم يف الـسماوات، وحتـدث معهـم  ُالصالة، وكذلك 

شخاصهم، ويقولون له   :ًوحتدثوا معه، ومل يكونوا أشباحا ولكن 
لنيب الصاحل، ويتكلمون معه   .ً مرحبا 

  :قال : األمر الثالث

إن{ 
َّ
ْقد  َا ِ

َ
َرمَح  ْاألرض َع َّ َ ْ

أن 
ْ

ل  َتأ َ
َأجساد  َ اء ْ ِاألن َ

ِ
ْ َ ْ

ُعليهم  ْ
ِ

م  َ الس
َ َّ{٢١٣  

َّفاألنبيــاء حمر ــم يف ومــُ ت املفرتســة أل َّن وهــم أحيــاء أن ميــس أجــسادهم كــل احليــوا
ــى أخــوة يوســف بقميــصه، وكــانوا قــد ذحبــوا شــاة  ــذلك عنــدما أت ــة هللا، ول ُحفــظ هللا ورعاي

  :أكله الذئب، وهو الذي قال هلم عندما قالوا له: ميص وقالوا ألبيهمولطخوا بدمها الق
                              ))ـــم ))يوســــــــــفيوســــــــــف١٢١٢ ـــ ـــ ـــال هلـ ـــ ـــ   : فقـ              

        ))فهو الذي أعطاهم الفكرة،))يوسفيوسف١٣١٣ ...   
ه مـن الـذئب ونـسيت أنـه ِأخفـت عليـ:  آخذه على ذلك، وقـال لـهوورد أن هللا 

فجـــاءوا وهـــذا يف حـــق األنبيـــاء،  ... ولـــذلك كـــان يبكـــي علـــى هـــذا الـــذنب،! يف محايتنـــا؟
لقمـــيص وعليـــه دم كـــذب، فـــأراد ســـيد يعقـــوب أن يـــستطلع األمـــر فنظـــر إىل القمـــيص 

ـــيم، مل ال أرى مكـــا ألســـنانه يف القمـــيص؟: وقـــال ــه ذئـــب حل ًإنـ َِ ـــذئب ! ٌ كلـــه ال فكيـــف 
  !!. يلبسه وال يوجد فيه خرق؟والقميص كان

                                                           
سا وأ داود عن أوس ٢١٣   بن أوس  س ال
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َّ نـيب هللا أنـت تعلـم أن هللا قـد حـرم علينـا : ًوجاء الذئب مسرعا، وأنطقه هللا وقال
ت   .حلوم األنبياء، فلحوم األنبياء حمرمة على احليوا

خـذ  وسيد يـونس عنـدما ابتلعـه احلـوت، واحلـوت يبتلـع احلديـد ويهـضمه، فمـاذا 
  :ن رب العزة خاطبه وأوحى لهلك! اإلنسان منه يف اهلضم؟

أن{ 
ْ

َّتخدشن ال  َ
ِ

ْ َ
ن َوال ْلحما، ُله  ت

َّ َ ِ
َ

  ٢١٤}َعظما  ُله 

ــضمه،  ك أن تنــزل عــصارات هاضــمة  ــري لــه حلمــا، وإ ُال تكــسر لــه عظمــا، أو  ً ً
    : ُفكــان كأنــه يف مــسجد يــصلي  وأخــذ يقــول                        

           ))وهو يف بطن احلوت، فكان مسجدا متحركا))األنبياءاألنبياء٨٧٨٧ ً ً.!!  
ت املفرتســة، وكـذا كمل َّفاألنبيـاء وهـم أحيــاء حـرم هللا  َّــ علــى أجـسادهم احليـوا ُ

ُالورثــة مــن األوليــاء، ولــذلك عنــدما أوصــت هنــد زوجــة أيب ســفيان عبــدها أن يقتــل احلمــزة 
تيهـا ب ا بن عبـد املطلـب، وأن  كبـده، فأخـذت كبـده لتأكلـه فلـم تـستطع أن تلوكـه بلـسا

نية   .ًأو تقطع منه شيئا وألقت به مرة 
ثنــني وأربعــني عامــا حفــر معاويــة بــن أيب ســفيان عــني مــاء  ًكــذلك بعــد واقعــة أحــد  ُ ُ

أنقـــذو مـــن املـــاء، فـــذهبوا : ُجبـــوار شـــهداء أحـــد، فـــذهب كـــل شـــهيد إىل أهلـــه يقـــول هلـــم
ه كمــا هــو، إال أن األرض يبحثــون وحيفــرون، فــس يد جــابر بــن عبــد هللا بــن حــرام وجــد أ

، وكـان قــد !!َّـأكلـت بعـض شـعرات مـن حليتـه، مـع أن الـشعر ال يتحمل ويبلـى علـى الفـور
لــدم يــسيل، فــأرادوا  ُأصــيب يف بطنــه ووضــع يــده علــى موضــع جرحــه، فرفعــوا يــده فــإذا  ُ

لـــدم فريفعـــوه ًإيقافـــه فحـــشوه بقطـــن فلـــم يقـــف الـــدم مطلقـــا، كلمـــا وضـــ ًعوا قطنـــا ميتلـــئ 
ا مرة أخرى فتوقف الدم ُويغريوه ومل يتوقف الدم، فوضعوا يده على اجلرح يف مكا ُ.!!  

ــي الفـــأس -وكـــان أحـــدهم حيفـــر مبـــسحاة  ـــد - وهـ ــن عب ـــدم احلمـــزة بـ ــابت ق  فأصـ
ُوهـذه هـي العالمـة الـيت نـضعها ملـن يريـد  !!.ًاملطلب، فأنزلـت دمـا بعـد إثنـني وأربعـني سـنة

ً يقــيم ضــرحيا ويقــولأن ــه كمــا هــو مل يتغــري مــع طــول : ُ َّأن هــذا مــن الــصاحلني، فــإذا وجدت
ًالــسنني فاعمـــل لــه ضـــرحيا ألنــه وارث وراثـــة أكمليــة وألنـــه مــن املقـــربني، وإذا وجدتــه قـــد 

ًأصبح ترا فيكون رجال طيبا من أهل اليمني ً ً.  

                                                           
رة ٢١٤    كشف األستار لنور الدين الهيث عن أ ه
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اء  مل األن اة أ   ح

كــل أجــساد األنبيــاء، وال َّــورثــة الكمل مــن األوليــاء، فاألنبيــاء أحيــاء، فــاألرض ال  ُ
لكم بسيد الرسل واألنبياء  ُّ أنه يرد سـالم ُأمل خيرب ! ؟وإذا كان األنبياء أحياء فما 

  :املسلم عليه يف الصالة يف كل وقت وحني؟ ويقول لنا

ْمن َما{ 
ٍمسلم ِ ِ ْ ُسلم ُ َ َّع ُ َّرد ِإال َ َّإ ُا َ ِرو ِ َّح ُ َّأرد َ ه  ُ ِعل ْ َ{٢١٥  

َّأي مسلم شرقا وغر من عـصره إىل يـوم الـدين يـسلم عليـه إال ورد هللا روحـه حـىت  ُ ً ً
ُّ، وملــاذا يــرد لــه روحــه؟ ألنــه يف مجــع اجلمــع علــى الــدوام مــع حــضرة هللا، ولكــي َّيــرد 

ــة فــرق ــة مجــع اجلمــع إىل حال ــا ال بــد أن يكــون يف فــرق الفــرق، فــريده مــن حال  يرجــع إلين
  .ًالفرق لريد علينا السالم، فهو دوما يف حالة مجع مجع مع فرق فرق

ُهــل خيلــو نـفــس يف األربــع والعــشرين ســاعة مــن مــصلي ومــسلم علــى النــيب  ُ ٌ َ َ يف 
َّال، وكـــل مـــن يلقـــي الـــسالم يـــرد ! َّشـــىت بقـــاع األرض؟ ُ  أمل خيـــرب أن ،ُ مالئكـــة 

ُيبلغونـــه ســـالم أمتـــه عليـــه، فكيـــف يبلغـــوه ا ُُ ُأمل خيـــرب أن أعمالنـــا !! لـــسالم لـــو كـــان ميـــت؟ِّ
  :ُتعرض عليه؟ ويقول 

ُتعرض{  َ ْ ُ
َّع  م، َ ْأعمال َ َفما ْ

َ
ت  ُرأ ْ َمن َ

ْخ ِ
َ

ُحمدت  ْ
ِ

ه، َا َ ِعل ْ َوما َ ت َ ُرأ ْ َمن َ
ِ 

ٍّ َ
ُاستغفرت  ْ َ ْ َ م  َا ْ  ٢١٦}ْل

ٌّتعرض عليه األعمال، وهذا معناه أنه حي حياة أ َّكملية، وحياة حقية، وحياة كاملـة ُ
مر من يقول للشيء كن فيكون ا يف كل األكوان علوا وسفال شرقا غر  ًيتحرك  ً ً ُ ً ُ.  

ــاة رســــول هللا  ت القرآنيــــة، وبــــنص األحاديــــث فحيــ بتــــة وواضــــحة بــــنص اآل  
ه للحيـاة الربزخيـة لكـل مـن ينتقـل يف الـدن لتفـصيل الـذي ذكـر ا إىل يا مـن أهلهـالنبوية، و

ٌهـذه احليـاة الربزخيـة حيـاة كاملـة روحانيـة، وحيـاة نورانيـة كلهـا شـفافية، ... احلياة الربزخية  ٌٌ
رة مـن يريـد أن يطمئنـه علـى أمـر، ومـن يريـد أن ُيريب فيها الرسول  ُ أحبابـه، يـذهب لـز ُ

ُيبشره بقضاء حاجة، ومن يريد أن يرفع عنه غمـة، ومـن يريـد أن يزيـل عنـه بـالء، فـرياه ُ  يف ُ
  :املنام، وأكرب دليل على حياته الربزخية الكاملة قوله 

                                                           
رة ٢١٥ ا ومسند أحمد عن أ ه   معجم الط
د هللا بن مسعود ٢١٦ ار واتحاف المهرة عن ع    مسندال
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ْمن{  ِرآ َ
ِالمنام، ِ َ

َ فقد َ
ْ َ َ

 ، ِرآ
فإن َ

َّ
ِ
َ

طان  الش
َ َ ْ َّ

 
َ

ُيتمثل  ََّ َ َ  ِ{٢١٧  

ــل  ـــة، يعــــين يف الــــصورة احلقيــــة ولــــيس يف الــــصورة البــــشرية الــــيت فيهــــا كــ رؤيــــة حقـ
نية، و   :قوله الكماالت اإلهلية، وكل املواهب الر

ْمن{  ِرآ َ
ِالمنام، ِ َ

َ ا َ ِفس
َ َ َ َ

قظة  ِ  ِال
َ َ{٢١٨  

ــراه يف اليقظــة، وهــذه هــي بدايـــة الوصــول لكــل عبــد موصــول، ومهمـــة  ال بــد أن ي
ـــسالك إىل  ـــسابقني واملعاصـــرين الـــصادقني، تنتهـــي عنـــد توصـــيل ال الـــصاحلني والعـــارفني ال

ــه  رســول هللا ُالوصــلة بــسيد األولــني واآلخــرين، فيتــوىل ســيد  بعــد ذلــك إكمــال تربيت
  .حىت يوصله إىل أكمل مقامات اليقني، وأعلى درجات القرب من رب العاملني 

ولذلك هذه هي العالمـة الـيت عنـد لكـل واحـد منـا، مـن مل يـصل إىل هـذه الدرجـة 
فعليـه بعبـد موصـول ويستمـسك !! ، فلمـاذا يـرتك نفـسه؟ُومل تكن له وصلة برسول هللا 

  . يصح له الوصولبه حىت
ًفــإذا جعــل مــن نفــسه إمامــا ســيدخل يف األئمــة الــذين يــضلون األقــوام والعيــاذ  

ألنه مل يصل إىل شيء، فكيف يوصل غريه؟ ،.!!  
ُأريـد أن أتتلمـذ :  يف العراق وقال لهٌذهب رجل إىل سيدي أبو الفتح الواسطي 

ًن املريـدين، وال موكبـا وال غـريه، على يديك، وكانوا صادقني، فال يريدون مجع وال عدد مـ
  . أعطاه هلم سيد األولني واآلخرينوكل ما يطلبوه الكشف الذي

أنـت :  وقـال لـه- ألن معه الكشوف كلهـا -فنظر الشيخ أبو الفتح يف الكشوف 
لست تلميذي، ولكنك تلميذ الشيخ عبد الرحيم القنائي بقنـا يف مـصر، كمـن يـذهب إىل 

ـــصل اب ـــن فــ ـــسأل عــ ــكاملدرســـــة ويــ إلدارة يقـــــول لـــ ــلة  ـــه صـــ ـــدرس لــ ـــان املــ   :نـــــه، فـــــإذا كــ
هــو يف فــصل كــذا، وإذا كــان علــى : انتظــرين حــىت أنظــر يف الكــشوف كلهــا، مث يقــول لــك

  .هو ليس عندي، وينتهى األمر، ألنه ليس معه إال كشفه فقط: قدره يقول لك
هــل عرفــت رســول : فالرجــل ذهــب إىل ســيدي عبــد الــرحيم القنــائي، فــسأله الــشيخ

ــة؟ قــال هللا ــدأ الــسري إىل هللا : ال، قــال:  املعرفــة احلقي ــتم أمــر املريــد ويب ــد ال ي  عن
                                                           

رة ٢١٧ مذي عن أ ه    صحيح مسلم وال
رة ٢١٨ خاري ومسلم عن أ ه    ال
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 املعرفــة احلقيــة، اذهــب إىل بيــت املقــدس لتعــرف حقيقــة رســول حــىت يعــرف رســول هللا 
ـا، هـل يوجـد مريـد يف هـذا ال .... هللا  َّـزمـان يتحمل وانظر للمشقة اليت كانوا يواجهو

هـذا الزمـان يريـدون مـن الطبيـب أن ال يـصف لـه دواء، وال يدلـه  مريـدو! شيء مثل هذا؟
ــــه ــــول لـ ــــالج، وال يقـ ـــى عـ ـــة : علــ ي كيفيــ ــــصرف  ــن يتـ ــــذا، ولكـــ ــل هـ كـــ ــــذا وال  ـــل هـ كــ

ــى وينظــــر يف !!.ويــــشفيه ــن أهــــل امللكــــوت األعلــ ــون مــ أو يريــــد أن تــــنفخ فيــــه نفخــــة فيكــ
اهــدة؟!! امللكــوت وينتهــي األمــر، كيــف يكــون ذلــك؟ فمــن يعمــل وإال !! وهــل نلغــي ا

 :  بقوله                        ))َّكيف تتأتى بغري جماهدة؟ ))احلجاحلج٧٨٧٨.!!  
ِّلــو قلــت لــك هــذا كنــز، وفتحتــه لــك ومل تبــذل جمهــودا فــستبدده، لكــن لــو مجعــت  ُ ً
اهـــدة والـــصرب فلـــن ختـــرج القـــرش إال لـــضرورة، وكـــذلك األســـرار  جلهـــاد وا ِبعـــض املـــال  ُ

ها؟اإلهلية هل  ا أن تتوزع يف العـوامل األرضـية علـى املـصاطب والقهـاوي ومـا شـا !! َّتريدو
خذها أحد إال إذا جاهد جهادا شديدا، حىت حيفظ هذه األسـرار  ًال بد من اجلهاد، ولن  ً

  .ُوإال فهذا خيشى عليه من غضب اجلبار تبارك وتعاىل
نـه رأى سـيد رسـول  ُّ، وأخـذ ميتـد هللا فذهب الرجل إىل بيت املقدس وفوجئ 

، فهو روح الوجـود، ٌويتسع حىت رأى العامل كله من العرش إىل الفرش مملوء برسول هللا 
ً، فهـو روح الوجـود علـوا فكل الوجود جسم، وروح هـذا اجلـسم هـو سـيد رسـول هللا  ُ

ُوســفال، وهــو روح كــل ذي روح إن كــان مــن العــوامل العلويــة أو العــوامل األرضــية، وهــو رو ً ح ُ
نيــة إيل ، ...ألرواح صــلوات ريب وتــسليماته عليــه ا وبعــد أن رأى هــذه احلقيقــة عــاد مــرة 

  .نبدأ السري إىل هللا تبارك وتعاىل: الشيخ عبد الرحيم، فقال له
ِّ حيتــاج مــن اإلنــسان أن جياهــد، ولكــن بــشرط أن يــسلم للمرشــد فالــسري إىل هللا 

ين، ويكــون مــع املرشــد علــى نفــسه، ولــيس مــ ع نفــسه علــى مرشــده، إىل أن يــصل إىل الــر
ن  َّب األمــان، ويــسلم إىل النــيب العــد ًُأنــت أصــبحت أخــا لنــا : ُ، بعــد ذلــك يقــال لــه َ

ُلكن قبل ذلك خيشى عليه من هفوات الـنفس، وخيـشى عليـه مـن ، ومعنا يف طريق هللا  ُ
ُدسائس الشيطان، وخيـشى عليـه مـن حـب الظهـور، وخيـشى عليـه مـن عـامل الـوهم  واخليـال ُ

ُاملوجود معه، فيصور له حقائق غري موجودة وغري مورودة، لكـن لكـي ميـشي علـى الطريـق 
  .، فيتواله يف املنام وبعدها يف اليقظةالقومي ال بد أن تكون البداية مع الرءوف الرحيم 

  َّوصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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قظة ة رسول هللا  المنام و ال   ٢١٩رؤ

 احلمد  الذي وفقنا ملـا حيبـه ويرضـاه، والـصالة والـسالم - ﷽
سـيد دمحم وآلـه وصـحبه على حبيب هللا ومصطفاه، ونور هللا الدال  على حـضرة هللا، 

، واليــوم كنــا قــد حتــدثنا يف حلقــة ســابقة عــن نورانيــة ســيد رســول هللا ... ومــن وااله، 
لنــسبة : وع، وإن شــئت قلــتنــستكمل هــذا املوضــ نــستكمل موضــوع نورانيتــه وشــفافيته 

  .للسالكني والواصلني والصادقني املتمكنني يف طريق رب العاملني
حتــدثنا عــن حيــاة الــربزخ، وكيــف أن كــل مــن يغــادر الــدنيا إىل احليــاة الربزخيــة فيهــا 

ـا هـحياة، ولكننـا لـيس معنـا األجهـزة واملعـدات الـيت  ـا ونلحـظ  .. ذه احليـاة، نكتـشف 
ــل  ُوأعظمهــــم وأكــــرمهم يف هــــذه احليــــاة األنبيــــاء، وقلنــــا أن األنبيــــاء كمــــا قــــال ســــيد الرســ

  :واألنبياء 

اء{  ُاألن َ
ِ
ْ َ

اء  ٌأح َ صلون ْ
َ َ ْقبورهم  ِ ُ ُِ

ُ
{٢٢٠  

ــصلون   ـــة؟يـــ ي كيفيــ ـــة أن !   ـــا العقليــ ـــة ليـــــست يف وســـــع طاقتنــ كيفيـــــة غيبيــ
ا كيفية روحانية بي   .تبارك وتعاىلنهم وبني رب الربية ندركها، أل

ة رسول هللا   رؤ

،  املناميـة، ورؤيتـه يف اليقظـةويف هذه احللقة نتحدث عن رؤية سـيد رسـول هللا 
نيني ون الــصادقوقــد اتفــق األئمــة األعــالم الــصاحلو ن أن مهمــة املرشــدين الروحــانيني والــر

ذيب املريدين، وثقل بواطنهم حىت ي تأهلوا للدخول على سـيد األولـني والعلماء العاملني 
وال يبدأ السالك يف اإلشراقات الروحانية، أو يف تلقـي املواهـب اإلهليـة إال ، واآلخرين 

ً اتصاال مباشرا، ولذلك يقول سيدي أبو العباس املرسي بعد اتصاله بسيد الربية  ً:  
  ،،ال يتم للسالك أمره حىت جيتمع برسول هللا ال يتم للسالك أمره حىت جيتمع برسول هللا   ((((

  .))))لها كما يشاور أحدكم شيخهلها كما يشاور أحدكم شيخهويشاوره يف أموره كويشاوره يف أموره ك

                                                           
ان ١٧ المعادي - القاهرة ٢١٩   م٣/٥/٢٠١٨ه ١٤٣٩ من شع
س ٢٢٠ ر عن أ ار وابن عسا    مسند ال
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هيـل هلـذا املقـام اجلليـل الكـرمي؛  وهذا بدايـة الفـتح اإلهلـي، وقبـل ذلـك اسـتعداد و
التــصال مباشــرة حبــضرة النــيب  ــم يــشاورونه يف أخــص  ... مقــام الفــتح اإلهلــي  ِّحــىت أ

  ِّ يف أخــصِّ يف أخــصلقــد كنــت أشــاور رســول هللا لقــد كنــت أشــاور رســول هللا ((((: أمــورهم، يقــول ســيدي عبــد القــادر اجلــيالين
  .))))تزوج  عبد القادرتزوج  عبد القادر: : أموري، حىت أنين مل أتزوج إال عندما قال يلأموري، حىت أنين مل أتزوج إال عندما قال يل

ًأستاذ مرافق معه يف كل أموره الظاهرة والباطنـة، وقـد يكـون ذلـك يف بدايتـه منامـا، 
ً يقظـة ال منامـا، يف ُلكنه إذا ارتفع عنه الغطاء، وشفي من كل داء، يرى سيد املرسـلني 

  .أي زمان ويف أي مكان يكون فيه
ُ منامـا، فيحكـي ألمـه، فتقـول  يـرى رسـول هللا كان سـيدي إبـراهيم املـدبويل  ً

ة-!! ًال حــىت تــراه يقظــةًكــل النــاس يرونــه منامــا، لكــن ال تكــون رجــ: لــه َّــ أمــا مربي ً :  قــال- ُ
ـــــا، فقالـــــت ـــة، وأخرب ـــه يقظــ ـــىت رأيتــ ـــيب، وأصـــــفي نفـــــسي حــ ـــرآة قلــ ــو مــ ـــت أجلـــ ـــا زلــ ًفمـ ُ ُ:  

ـــة فكـــان يـــشاور ســـيد نـــه رأى ســـيد رســـول هللا يقظـــة، ، أل!اآلن وصـــلت ملقـــام الرجولي
، مخــسة كــان يــربيهم رســول هللا مخــسة كــان يــربيهم رســول هللا : ((: (( يف كــل أمــوره، وكــان يقــولرســول هللا  ،  بذاتــه، أ  بذاتــه، أ

  .))))وأبو احلسن الشاذيل، وعبد الرحيم القنائي، وأبو مدين الغوث، وعبد القادر اجليالينوأبو احلسن الشاذيل، وعبد الرحيم القنائي، وأبو مدين الغوث، وعبد القادر اجليالين
فــإذا وصــل ظــة بــدون منــام، اتــه، يعــين يــربيهم يقومعــىن يــربيهم ســيد رســول هللا بذ

العبد إىل هذا املقـام اطمـأن، ولـذلك شـيوخ العـارفني ذوي قـدم الـصدق عنـد رب العـاملني 
يظلون خائفني من تقلب أحوال املريد ما دامت معه نفـسه، ألن نفـس اإلنـسان قـد جتعلـه 

ُبعد أن يرقى إىل أعلى الرتب العلية يتدحرج إىل أدىن الدرجات السفلية، فال يطمئنـ وا وال ُ
م عليـه، ألن منوا على املريد إال إذا اتصل بسيد رسول هللا  ، غري ذلك تكون عيو

ا وحظوظهـــا قـــد تـــودي بـــه يف اهلاويـــة فـــالنفس كمـــا يقـــول إمامنـــا أبـــو  .. .الـــنفس وشـــهوا
ـــنـفس ((((: العـــزائم  ــروج ال ل العـــارفني إال مـــع خـ ـــنفس حـــىت مـــع كم ــي جهـــاد ال َال ينتهـ َ ـــ َّ ُ ـــنـفس ْ ــروج ال ل العـــارفني إال مـــع خـ ـــنفس حـــىت مـــع كم ــي جهـــاد ال َال ينتهـ َ ـــ َّ ُ ْ
  .ل أنه انتهى من جهاد نفسه فهذا يتوه على الفورُ ومن يق))))األخرياألخري

غ  ُ كــان مــن األئمــة األميــني، ال يقــرأ وال يكتــب، وكــان الــشيخ عبــد العزيــز الــد
  :من فاس يف بالد املغرب، فكان يقول

شيخي جاءين يف أول شهر رجب ومكـث معـي رجـب وشـعبان ورمـضان وشـوال شيخي جاءين يف أول شهر رجب ومكـث معـي رجـب وشـعبان ورمـضان وشـوال (( (( 
، وإذا بــشيخي ، وإذا بــشيخي ُحلجـة رأيــت رسـول هللا ُحلجـة رأيــت رسـول هللا وذي القعـدة، ويف اليـوم الثالــث عـشر مــن ذي اوذي القعـدة، ويف اليـوم الثالــث عـشر مــن ذي ا

ـــد أخــــشى عليــــك شــــيئا، : : يقــــول يليقــــول يل ــك، ومل أعـ ـــت عليــ ــك واطمأننـ ًاآلن قــــد أمنــــت جانبــ ـــد أخــــشى عليــــك شــــيئا، ُ ــك، ومل أعـ ـــت عليــ ــك واطمأننـ ًاآلن قــــد أمنــــت جانبــ ُ
  ))))..واستأذن يف الرحيل وتركه بعد أن أوصله إىل رسول هللا واستأذن يف الرحيل وتركه بعد أن أوصله إىل رسول هللا 
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ِّمث يفسر هو بعد ذلك هذه احلالة فيقول ُإذا فـتح علـى العبـد فقـد يـدخل عليـه يف : ُ
مــن العبــد بعــد الفــتح إال إذا كــان علــى َّفتحــه زالت الــنفس، أ و وســاوس الــشيطان، وال 

لنيب    .، فإن ذاك يكون هو له األمان من زالت النفس ومن وساوس الشيطانوصلة 

ه الن للعارف   توج

ٌ مــع هــؤالء األقــوام لــه حــال عجيــب، يــوجههم، وقــد يعــاتبهم، وقــد ورســول هللا 
  .ات ريب وتسليماته عليهصلوُيؤاخذهم إذا فعلوا ما ال يرضيه 

ــانوا  فعلــــى ســــبيل املثــــال ســــيدي دمحم أبــــو املواهــــب الــــشاذيل، وكــــان يف مــــصر، وكــ
ُجلــست مــع قــوم  :يطلقــون عليــه الــشيخ التونــسي، فكــان يقــول يف بعــض مــا عاتبــه بــه 

  : يف املنام، فقالفأخذوا يغتابون الناس، وإذا يب أرى رسول هللا 
  )).))...اب الناساب الناس دمحم إ ال جنالس من يغت دمحم إ ال جنالس من يغت(( (( 

ـالس، وبعيـدا !! من يغتاب الناس كيف جنالسه؟ ًفال بـد أن يكـون منـزه عـن هـذه ا ٌ
  : عن هذه النماذج السيئة                                    ))األنعاماألنعام٦٨٦٨((.  

، وإذا فانشغلت بقراءة األحـزاب واألوراد عـن الـصاحلني: ُ يف مرة أخرىويقول 
  : وهو يقول يليب أرى رسول هللا 

لقرآن، ! ! أين القرآن؟أين القرآن؟! ! وما هذه األوراد اليت تقرأها؟وما هذه األوراد اليت تقرأها؟! !  دمحم ما هذه الوريقات؟ دمحم ما هذه الوريقات؟(((( لقرآن، عليك  عليك 
  )).)).وال تنقص قراءتك عن حزبني يف كل يوم وليلةوال تنقص قراءتك عن حزبني يف كل يوم وليلة

، وبعـد هـذا التوجيـه مـاذا يفعـل الرجـل؟ توجيه مباشر على الفور من رسـول هللا 
  .والمشى على هذا املن

ًالــشيخ أمحــد الــسرهندي كــان وليــا وعاملــا يف بــالد اهلنــد، يقــول منــت عــن صــالة : ً
تيين ويقولالعشاء يف ليلة نتيجة اإلرهاق والتعب، وإذا برسول هللا   :  

ك أن تعود إىل هذا أبدا !!!!  أمحد منت عن صالة العشاء  أمحد منت عن صالة العشاء(((( ً، إ ك أن تعود إىل هذا أبدا ُ ً، إ ُ.((.((  
  !!كان هذا توجيه مباشر

 لقـوم وهـي ليـست صـحيحة، يـذكرون أن رسـول هللا وهنا أذكـر حادثـة يـذكرها ا
َّ يف املنام، وكان عمر قد قبل وهو صائم، فـرآه يف املنـام جاء لسيد عمر بن اخلطاب 
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ًمعرضـــا عنـــه، فقـــال ُ ســـيدي  رســـول هللا مل تعـــرض عـــ: ُ َّألنـــك قبلـــت وأنـــت : قـــال! ين؟َِ
وايـة، ألن عمـر نفـسه أذن لكن األحداث الصحيحة حلياة عمـر تتنـاىف مـع هـذه الرصائم، 

ت أن يقبـل وهـو له  ذن له يف حياتـه يف الـروا ُ يف حياته أن يقبل وهو صائم، فكيف  ُِّ
ت جيــب أن نفحــصها !! صــائم، مث يعاتبــه يف املنــام؟ فهــذا دليــل التلفيــق، لننتبــه أن الــروا

ملوازين الصحيحة من كتاب هللا، ومن سنة سيد رسول هللا ا  َُّجيدا ونز ً .  
ـــول هللا  يت رســ ـــة - للـــــسالك فقـــــد  ـــذا يف البدايــ ـــه - وهــ ـــى ســـــبيل التوجيــ  علــ

ــاب، والــيت يــضيق  ت يف هــذا الب ت والــروا الف احلكــا ُواإلرشــاد، وكتــب القــوم مليئــة  ُ
الوقــت عــن ذكرهــا، ومــن أراد االســتزادة فعليــه بكتــب القــوم وســيجد فيهــا املثــري يف هــذا 

  .الباب من رسول هللا 
ـــ تي ـــد  ـــد هللا ه رســـول هللا وق ـــام مبـــشرا إذا كـــان يري  أن يفـــتح عليـــه، ً يف املن

ـــا  ــرا هامـــ ــــان أمــــ ــــسلمني إذا كــ ــــسه وللمــ ــــتح لنفــ لفــ ـــشره  ـــسه، أو يبـــ لفــــــتح لنفـــ ـــشره  ًفيبـــ ً  
  .يهم كل املسلمني

الن   ات الن 

ت  ـا كلهـا سـبقها بـشر ريـخ اإلسـالم جتـد أ ُولذلك لو تتبعت املواقع العظمى يف 
لنــصر يف هــذه املعــارك، حــىت املعــارك العــصرية، فمــثال يف معركــة مــن احل ًبيــب املــصطفى 

ًالعاشر من رمضان رأى الشيخ دمحم خليل اخلطيب رضوان هللا عليـه، وكـان عاملـا أزهـر يف  ً
ٌ ومعــه نفــر مـــن طنطــا، وضــرحيه اآلن يف مــسجد احملافظـــة، فقــد رأى ســيد رســـول هللا 

اتبعــين، فــأعلن الــرؤ : ًر األوليــاء متجهــا إىل ســيناء، وقــال لــهٌالــصحابة، ومعــه نفــر مــن كبــا
َّللـــدكتور عبـــد احللـــيم حممـــود، وعـــرف الـــسادات يف ذلـــك الوقـــت، والـــدكتور عبـــد احللـــيم 

  .ُحممود أعلنها من على منرب األزهر الشريف ليفرح الناس بنصر املؤمنني
ــى ســـالمة ـــشيخ دمحم علـ ــوال ال ـــال فـــضيلة مـ م ق ـــت مـــسجدا يف ر: ويف ذات األ ًأي ُ

ــراهيم الدســـوقي،  ب املـــسجد ســـيدي أمحـــد البـــدوي، وســـيدي إبـ ــى  ســـيناء، ويقـــف علـ
ـــدخول، فأخـــذت  ل ــحن املـــسجد، فاســـتأذنت، فـــأذن يل  ُوســـيد رســـول هللا كـــان يف صـ ُ

:  حال املسلمني يف هذا الوقت، ووضعهم الـذي هـم فيـه، فقـال أشكو لرسول هللا 
 فأخـذت أقفـز حـىت كـادت تلمـس رأسـي سـقف املـسجد :وها  بين، قـالأبشر فقد أطفؤ
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نه سيكون هذا العام عام النصر   .َّمن شدة الفرح، وبشر 
ُوسـيف الـدين قطـز الــذي انتـصر يف معركـة عـني جــالوت علـى التتـار، وهـو ال يــزال 

َّإنــك ســتملك مــصر وتــرد التتــار، وقــد :  يف املنــام وقــال لــهًشــا رأى ســيد رســول هللا 
ًك كان واثقا من نصر هللا له يف هذه املعركة، وكمـا تعلمـون أنـه صـاحب النـداء كان، ولذل

علـى صــوته يف وســط ) واإســالماه: (الـشهري ملـا محــت املعركـة وعــال الــوطيس أخـذ ينــادي 
  .اجليش، فتحقق النصر بربكة رسول هللا 

يت ليبـــشرهم بقـــرب الـــورود علـــى لنـــصر، أو  تـــيهم ليبـــشرهم   ُفكـــان رســـول هللا 
  .حضرته إذا كان يف شدة شديدة وليس هلا من دون هللا كاشفة

ش يف منزلـه، ودخـل عليـه سـيد أبـو هريـرة سـيد عثمـان   عنـدما حاصـره األو
ُرأيـت رسـول هللا : مـا حالـك؟ قـال: ًوهو يف احلصار، وكان فاحتـا للمـصحف ويقـرأ، فـسأله

 ـا كانـت ي- يعـين فتحـة - يف هذه اخلوخة : قظـة يف هـذا املكـان، وقـال وهـذا معنـاه أ
ــروك،  عثمــــان عطــــشوك،إن شــــئت نــــصرت علــــيهم، وإن شــــئت تفطــــر  َ عثمــــان حاصــ َُ

، قال   .ُقلت  رسول هللا بل أفطر عندكم: عند
فدخلوا عليه بعد ذلك، وقتلوه وهو يقرأ القرآن، وكانت هذه بداية اخلوارج الذين 

يقتلـون عثمـان ذي النـورين الـذي قـال ، !!تسببوا يف نكبات اإلسـالم يف كـل زمـان ومكـان
  :يف شأنه حضرة النيب

عد هذه {  عد هذه، ما ع عثمان ما عمل  ِما ع عثمان ما عمل  ِِ ِ
َ ََ َْ َْ ََ َ َ َِ ِ

َ ُ َ َ ُ ََ َ َ ََ َْ ْ
{٢٢١  

كان يقـرأ يف سـورة البقـرة، وأول قطـرة دم !! وقال فيه إىل ما شاء هللا، وسبحان هللا
  : نزلــت منــه نزلــت علــى قــول هللا                               ))البقــرةالبقــرة١٣٧١٣٧(( 

   !!!!ومع ذلك مل يرتدعوا وأجهزوا عليه
ــــه ــ ــــدافع عن ــ ــــه أن ت ــ ــت زوجت ـــ ـــدما مهَّـ ـــ ـــسيف، ....وعن ـــ ل ـــابعها  ــوا أصـــ ـــ    .... قطعـ

  . فكانوا هم بداية النكبات
                                                           

ـــد الـــرحمن بـــن٢٢١ مـــذي ومـــسند أحمـــد عـــن ع ـــد الـــرحمن بـــن ـــاب ح  جـــامع ال ث للعلـــم عـــن ع ْ، وتمـــام الحـــد َّ ِ ْ َ َ

ــاب ، قــال ٍح
َّ ة فقــام عثمــان بــن عفــان فقــال عــ { : َ ش العــ حــث عــ جــ َّشــهدت النــ وهــو  َ ََ َ ُ ُ ََ ُ ََ ُ َ ْ َ ََ

ِ
َ ْ ْ َ ُُّ ُ َّ

ِ
ُ ْ

ســها ِ أح عــ  َمائــة  ْ
ِ ِ
َ

ِ
َ ُ َ

ش ، ثــم حــض عــ الجــ ل ا ْوأقتابهــا  ســ َ ََ َّ َّ ُ
ِ ِ ِ

َ
ِ

َ ْ ســها . َ أح عــ  ــا رســول ا عــ مائتــا  َفقــام عثمــان بــن عفــان فقــال  ْ
ِ
َ

ِ ِِ
َ َ َ ََّ ََ َ ُ َُ َ ُّ َ ْ َ

ش ـــ ـــ الجــ ـــض عــ ـــم حـ ، ثــ ل ا ـــ ْوأقتابهــــا  ســ َ َ ََ َّ َّ ُ
ِ ِ ِ

َ َ ــام عثمـــــان. َ فقــ
ُ َ ْ ُ ـــَ عــ ثمائـــــة  ـــ ث ـــــا رســــول هللا عــ ـــال  ِ بـــــن عفــــان فقــ

َ َ َ ُ
ِ

َ َ ُ ََ َّ َ َ َّ
 .

قـول ل عـن المنـ وهـو  ت رسول ا ي ، فأنا رأ ل ا سها وأقتابها  س ُأح َ ُ َُ َْ َ َ ُْ َ ََ ِ ِ
ْ َ
ِ

ُ َ َُ ََ
ِ

َ َ َ ْ
ِ

ْ
عـد هـذه: ِ ِمـا عـ عثمـان مـا عمـل  ِ

َ َ ْ َ َ ُ ََ َِ
َ ْ

 .
َما ع عثمان ما عمل  َِ

َ ُ ََ ْ
ِعد هذه

َ َ ْ{.  
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  :ُونفس هذا األمر حدث مع اإلمام احلسني 
 تنبهــه، سني وكـان يف خيمتـه، فــذهبت الـسيدة زينـب ُهجمـت اجليـوش علـى احلــ

ـــال ـــت: فق ـــوم، قال ـــاه إين ســـأموت الي ـــال: ُ أخت ـــت رســـول هللا : كيـــف؟ ق ـــالُرأي   : وق
ُ، إن شـئت نـصرت علـيهم، وإن شـئت أفطـرت !،  حـسني حاصـروك! حسني عطـشوك ُ

، فاختار    . أن يفطر عند رسول هللا عند
ُب مــن موقــف اإلمــام احلــسني، لكــن موقــف اإلمــام احلــسني كــان ولعــل الكثــري يعجــ

ُموقـف الثبــات علـى املبــدأ، وهـو الــدرس الـذي يلقنــه لكـل املــسلمني يف كـل زمــان وزمــان، 
ى عنــه اجلميــع، ومل حيــد عنــه ألنــه ال يرجــو إال رضــا هللا  َّــفقــد ثبــت علــى مبــدأه بعــد أن ختل

ســـة وال ، فـــتبـــارك وتعـــاىلوالعمـــل الـــذي حيبـــه ويرضـــاه هللا  ُال يرجـــو مـــن عملـــه دنيـــا وال ر
منصب وال مال وال شيء من هذا القبيل، ولكن يرجو املبدأ الذي عاش من أجلـه ومـات 

  . عليهمن أجله رضوان هللا 

د ة السلوك للم   دا

بتـة، وكـان كثــري مـن الـصاحلني فرؤيـة حـضرة النــيب    - كمــا ذكـر قبـل ذلــك -ٌ 
ـــد بعـــض ـــدأ يف إعطـــاء املري ـــة إال بعـــد أن ال يب ني  نفحـــات اجلـــود اإلهلـــي، والعطـــاءات الر

  .يتحقق مبرتبة الوصول إىل احلضرة احملمدية
وذكــر لكــم قــصة الرجــل الــذي ذهــب إىل ســيدي أبــو الفــتح الواســطي يف العــراق 

أنــت لــست مريــدي وإمنــا أنــت مريــد عبــد الــرحيم : َّوطلــب أن يــرتىب علــى يديــه، فقــال لــه
هـل عرفـت :  فجاء الرجل إىل قنا وقال له سيدي عبد الرحيم القنائي يف قنا يف مصر،

اذهـب إىل بيـت املقـدس، فرجـع إىل بيــت : ال، قــال:  املعرفـة احلقيقيـة؟ قـالرسـول هللا 
َّ ونـــوره ميتـــد حـــىت مـــأل ُفـــدخلت بيـــت املقـــدس وإذا يب أرى رســـول هللا : املقـــدس، قـــال

ً علـوا وسـفال، فرجــع فقـال لــهاآلفـاق ومـأل الــسبع الطبـاق، ومـأل كــل شـيء يف الوجــود ُ ً ُ : 
ُعنـد ال يكمـل املريـد يف : نعـم، قـال:  املعرفة احلقيقية؟ قالَّبين هل عرفت رسول هللا 

ًالطريق وال يكون الصديق صديقا وال الويل وليا حىت يعرف رسول هللا  ً ِ ِّ ّاملعرفة احلقية .  
ًوماذا كان قبل ذلك؟ كان حمبا، لكـن مـن يـدخل الـدائرة  ٌال بـد أن تكـون لـه وصـلة ُ ُ

  . قطب الدائرة هو سيد رسول هللا صلوات ريب وتسليماته عليهمباشرة مع حضرته 
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ة رسول هللا لألفراد   ت

ً لألفــراد واضــحة، يف كــل األفــراد واألقطــاب الــصاحلني قــدميا فرتبيــة رســول هللا 
ــواهلم رضـــوان هللا ـــبهم ويف أحـ ـــارك وتعـــاىل ًوحـــديثا ومـــذكورة وموجـــودة ومـــشهودة يف كت  تب

ُحـــىت أن بعــــضهم كـــان إذا ســــئل يف أي ســـؤال ال جييــــب حـــىت يــــسمع .. علـــيهم أمجعــــني 
ـا اإلجابة من احلبيب، كان سيدي عبد الوهاب الشعراين  َّ يذكر بعض املـنن الـيت مـن 

َّ علـي َّومما مـن هللا : فيقول) ُاملنن الكربى( وهي موجودة يف كتاب امسه - عليه هللا 
ُّ، حـــىت أين إذا احتجــت إىل شــيء أمـــد هللا طــوى املــسافة بيـــين وبــني رســول هللا بــه أن  ُ ُ

  !!َّيدي وأ يف مكاين على شباكه، وأسأله فيجيبين
 الزمـان،  مقام اكرام، ألن من كرامـات وإكرامـات الـصاحلني أن يطـوي هللا لـهُّفالطي

ــه املكــان،  ــه وبــني رســولأو يطــوي هللا ل ــه املكــان بين  هللا، فــال حيتــاج لركــوب فطــوى هللا ل
خرة وال أي شيء، وكان يقول أيضا َّ علي أنين ما مـن تبارك وتعاىلَّومما من هللا ً:طائرة وال 

الـسالم عليـك أيهـا النـيب ورمحـة : ُمـرة جلـست بـني يـدي هللا يف الـصالة يف التـشهد وقلـت
  . الوهابوعليك السالم  عبد: هللا وبركاته، إال وأراه أمامي وأمسعه وهو يقول

ة بـوكذلك كان كثري من املـشايخ والـصاحلني ال جييبـون الـسائلني إال بعـد أخـذ اإلجا
ــــني واآلخــــرين  ـــم ســــيد األول ـــيس مبــــستغرب، ألن هــــذه مــــن فـ ـــر لـ ٌ مباشــــرة، وهــــذا أمـ

ــــة ــــه القرآنيــــ تــــ ــــا هللا يف آ ــــول فيهــــ ــــة يقــــ نيــــ ـــــات ر ـــاءات وهبـــ ـــ ـــة عطــ ـــ ـــات اإلهليــ ـــ   :الفتوحــ
                                      ))صص٣٩٣٩((.  

الدعوة   اإلذن 

ذن هللا   مباشـــرة ألي رجـــل مـــن الـــصاحلني يف الـــدعوة إىل هللا، ولكـــن كـــان ومل 
ف لــه بــذلك ســيد رســول هللا  ــاملكل ِّ ُ فــال يوجــد رجــل مــن الــصاحلني قــام مــن خلوتــه ،ٌ

  . ليدعو اخللق إىل هللا إال بعد إذن صريح من سيد رسول هللا
ــد القــادر اجلــيالين  خــذ منــاذج مــنهم، علــى ســبيل املثــال ســيدي عب  وأرضــاه و

ُ عبــد القــادر حــدث النــاس لينتفعــوا بعلمــك، فقلــت:  فقــالُرأيــت رســول هللا : قــال ِّ :
ُ وال أجيـد العربيـة، - ألنـه كـان مـن بـالد فـارس -ٌسـيدي  رسـول هللا أ رجـل أعجمـي 

ــه ســبع مــرات، مث ذهبــت إىل املــسجد لــصالة ُافــتح فــاك، ففتحــت فمــي: قــال ُ، فتفــل في
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لنــاس بعــد الــصالة جيتمعــون حــويل ويقولــون ، ِّحــدثنا مبــا فــتح هللا بــه عليــك: الظهــر، وإذا 
:  وآتـوين بكرسـي فأجلـسوين عليـه، قـال))))إذا أقامـك أعانـكإذا أقامـك أعانـك((((: ويف هذا يقـول الـصاحلون

 جنيد حدث النـاس : ّم علي، فقالٌفأخذتين اهليبة ألن املسجد ممتلئ، وإذا يب أرى اإلما
ــك، قـــــال ــوا بعلمـــ ــي وال أجيـــــد العربيـــــة، قـــــال: لينتفعـــ ــل أعجمـــ ـــت  ســـــيدي أ رجـــ ُقلــ ٌ ُ:  

ُ ســـيدي مل مل تكمـــل الـــسابعة؟: ُافـــتح فـــاك، فتفـــل يف فمـــي ســـت مـــرات، فقلـــت َْ   :قـــال! َِ
  !!.ً أد مع رسول هللا 

حلــديث، وً!وهــذا كلــه يقظــة ولــيس منامــا ُ يتحــدث ويــسمع كــان ُ، قــال فبــدأت 
ُحديثه كل القرى اليت حول بغداد بدون مكربات صـوت وال وسـائل تكنولوجيـة وال شـيء 

  .، إذا أقامك أعانكمن هذا القبيل، وإمنا إعانة من هللا 
ُ كـان خمتليـا  يف جبـل يـسمى جبـل شـاذله بقـرب سيدي أبو احلسن الشاذيل  َّ ُ ً

ن ولس يف هذا اجلبـل سـبع سـنني يعبـد هللا، والـصاحلُقرية يف بالد تونس تسمى شاذله، وج
ن عندهم اخللوة مع هللا أعظم من البقاء مع خلق هللا، ألن اخللوة تكـون جلـوة فيهـا وأمجع

صــفاء، وفيهــا نقــاء، وفيهــا مــشاهدات، وفيهــا مكاشــفات، وفيهــا نعــيم، لكــن اخللــق لــيس 
ــد أن ينــز ــه ال ب ــو معهــم غــري املــشاكل واملتاعــب واملتاهــات، لكن ل هلــم، ولــذلك اإلمــام أب

 ولكـــن هللا  ولكـــن هللا - ليعـــيش يف هـــذا اهلنـــاء -اجلذبـــة متناهـــا كبـــار األوليـــاء اجلذبـــة متناهـــا كبـــار األوليـــاء   ((((:  قـــالالعـــزائم 
اهــــدة ــق ا ــصلوا إليــــه إال بطريــ ل أوليائــــه أن ال يــ ــــارتــــضى لكم َّ اهــــدةُ ــق ا ــصلوا إليــــه إال بطريــ ل أوليائــــه أن ال يــ ــــارتــــضى لكم َّ ــق ))))  ُ ....  ألن هــــذا األشــ

  .نووكذلك األنبياء واملرسل
 سـيدي : لنـاس إلينـا، فقـال علي انـزل اهـدي ا: فجاءه هاتف من احلق وقال له
ّ علي أنفـق وأ امللـي إن شـئت مـن اجليـب وإن : ترتكين هذا يطعمين وهذا حيرمين، فقال

  .شئت من الغيب، فنزل إىل تونس وأخذ يدعو اخللق إىل هللا
ـا :  فقالفجاءه رسول هللا  ـا حـاال وسـرتيب  ُ علي اذهب إىل مصر فـإن لـك  ً

مسائهم، قـالًأربعني رجال، وأعطاه ك  سـيدي الطريـق طويـل، واجلـو صـيف وحـار، : ًشفا 
ُمـا دام يقيمـه فلـن يرتكـه، ضـع يـدك يف  -عنايـة هللا حترسـك :  بـه مـاء، فقـالوالطريق ليس

فمـشى ومعـه رفاقـه  -ً ينتهي، أو ينزل طازجـا مـن الغيـب جيبك ستجد كل ما تطلب ولن
الــشمس، وكلمــا نفــد مــا معهــم مــن مــن تــونس إىل اإلســكندرية وســحابة تظلهــم مــن حــرارة 

ماء أمطرت السحابة حىت يـشربوا ويغتـسلوا وميـألوا األسـقية الـيت معهـم، ملـاذا؟ ألنـه أخـذ 
  .اإلذن من سيد رسول هللا 
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  : وأرضاه ًأيضا سيدي أمحد البدوي 
كـــان يتعبـــد يف غـــار حـــراء يف مكـــة، ومكـــث فيـــه ســـبع ســـنني، إىل أن جـــاءه ســـيد 

ًإذهـب إىل طنطـدا يف مـصر فإنـك سـرتيب فيهـا أربعـني رجـال: ه وقال لـرسول هللا  عبـد : ُ
مسائهم يد وأعطاه أيضا كشف    .ًالعال وعبد ا

ــه رجــل يف احلــرم، وقــال لــه تعــال لتــزور يف بلــد : ٌفــذهب إىل احلــرم، وتعــرف علي
أ مـن بلـدة امسهـا طنطـدا يف مـصر، : من أي بلد أنت؟ قـال: ًوتنزل ضيفا عندي، قال له

  : فـــذهب معــه ألنـــه إذا أقامــك أعانـــك، فاإلقامــة مـــن رســـول هللا!! وأ شــيخ هـــذه البلــدة
                        ))ال بد من اإلذن من رسول هللا ))األحزاباألحزاب٤٦٤٦ .  

 وأرضـاه، أحبابـه الـذين كـانوا معـه يف الطريـق ذهبـوا شيخ الطائفـة اإلمـام اجلنيـد 
  :ِّيخ السري السقطي، وقالوا لهلشيخه وكان خاله وهو الش

 جنيــد : نـرى اجلنيـد وقـد فـتح هللا عليـه، فنريــد أن حيـدثنا مبـا فـتح هللا عليـه، فقـال
يت : ِّحــدث إخوانــك مبــا فــتح هللا عليــك، قــال اجلنيــد فقلــت يف نفــسي ال أحتــدث حـــىت 

  .اإلذن من رسول هللا 
النـــاس مبـــا فـــتح هللا  جنيـــد حـــدث :  وقـــالويف نفـــس الليلـــة جـــاءه رســـول هللا 

َّعليـــك، فاســـتيقظ قبـــل الفجـــر بـــساعة وذهـــب ليعـــرف شـــيخه، وعنـــدما دق البـــاب ِّ قـــال : ُ
لكـالمقد سألنا هللا : الشيخ ذهـب إىل  !!.ُ لك أن يرسل لك حضرة النيب ليأذن لك 

  :ن العرب يعملون حبديث حضرة النيب واملسجد، وكان يف هذا الوقت املسلم

ُالعمائم { َِ ج َ َت
انِ

ُ
ِالعرب 

َ َ {٢٢٢ 

ؤ  ه، فكـــان آ ـــد حـــضر َّفكـــانوا يتعممـــون، وهـــذا كـــان حيـــدث لوقـــت قريـــب وق
والكبـار ال بـد أن يلبـسوا العمامــة، وخاصـة يـوم اجلمعـة ويــوم العيـد ويف املناسـبات، ملــاذا؟ 

م كانوا متنبهني لتنفيذ احلديث، وكما ورد يف بعـض األثـر تعممـوا فـإن الـشياطني ال تعممـوا فـإن الـشياطني ال ((((: أل
م اجلنيـــد اخلـــارجني عـــن امللـــة وهـــم النـــصارى أو اليهـــود ال يلبـــسون ، ))))  تعمـــمتعمـــم وكـــان يف أ

  العمامـــة، ولكـــن املـــسلمني يعرفـــون أن العـــريب يلـــبس العمامـــة، فـــدخل رجـــل علـــى اجلنيـــد
ــــه ـــال لــ ـــاس، فقـــ لنـــ ــــتأل  ــــسجد امــ ــــديث واملــ حلــ ــــدأ  ـــل أن يبــ ـــر وقبـــ ــــالة الظهـــ ــل صــ   :قبــــ

  : جنيد ما معىن قول رسول هللا 
                                                           

   مسند الشهاب عن ع بن أ طالب ٢٢٢
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اتقو {
ُ َّ

فراسة ا
َ َ َ ِالمؤمن ِ

ْ ُفإنه ُ َّ
ِ
َ

ُينظر  ْ بنور َ
ُ
  ٢٢٣}ِا  ِ

ًوالرجل كان معمما، يعين معناه أنه عريب ومسلم، فسكت اجلنيـد قلـيال ورفـع رأسـه  ً
ج العــــارفني، فقــــد : ، قــــال!معنــــاه أنــــه آن أوان إســـالمك  نــــصراين: وقـــال صـــدقت  

ًسألت قبلك سبعني رجال  َّواملدعي هو الذي جعـل نفـسه م يعرفوين، َّممن يدعون املعرفة فلُ
  .ًشيخا، لكن ليس معه الشفافية الروحانية

يت من رسـول هللا سـر قولـه  لدعوة لكمل الرجال ال بد وأن  َّإذا حىت اإلذن  ُ ً :
                                   ))األحزاباألحزاب٤٦٤٦((.  

ُى يديــه، وهــي الغايــة العظمــى، واملنيــة الكــربى،  هــي الرتبيــة علــفرؤيــة رســول هللا  ُ ُ
ل الـــسالكني وأئمـــة الـــصاحلني، ألن الـــرتيب علـــى يـــد  ِّواألمـــل الـــذي يـــراود دائمـــا وأبـــدا كم َ َّـــ ُ ً ً

  . هو األمان، وبعد ذلك ال خيشى النفس وال خيشى الشيطانرسول هللا 

روب   كشف ال

تـيهم سـيد رسـول هللا  ، كمـا حـدث مـع  ليكـشف عـنهم كـبعض النـاس قـد  ًر
  :صاحب الربدة اإلمام البوصريي

ُ أصيب مبرض الشلل النصفي، ومل يكن يستطيع أن يتحـرك، فاإلمام البوصريى 
 يف املنـــام، وأنـــشده وكـــانوا يـــسمونه مبـــرض الفـــاجل يف اللغـــة العربيـــة، فـــرأى رســـول هللا 

هـــي العبـــاءة،  يـــده علـــى رأســـه وخلـــع عليـــه بردتـــه، والـــربدة بردتـــه، فوضـــع رســـول هللا 
 ))))  ٌفمبلــغ العلــم فيــه أنــه بــشٌرفمبلــغ العلــم فيــه أنــه بــشر  ((((:  مــن األبيــات كــان قــد وقــف عنــده، قــالًاوأكمــل لــه بيتــ

 فهـذه الـشطرة الـذي قاهلـا هـو سـيد ))))  وأنه خري خلق هللا كلهموأنه خري خلق هللا كلهم  ((((: ووقف، فقال له 
ـــربدة حريــــص،  رســــول هللا لـ ــون  ـــذين يتغنــ ـــل بيــــتوُولــــذلك الـ ـــد كـ   :ن أن يقولوهــــا بعـ

ًلم دائما أبدا على حبيبك خري اخللق كلهمِّموالي صل وسِّموالي صل وس  (((( ً ًلم دائما أبدا على حبيبك خري اخللق كلهمِّ ً ِّ  ((((.  
فقــام مــن نومــه صــحيح البــدن معــاىف، وجــاء أوالده وطرقــوا البــاب ففوجئــوا أنــه قــام 

  !!.ًماشيا على رجليه ليفتح هلم الباب
وانظر اىل عجائب الصاحلني، وغرائـب أصـحاب األحـوال مـن العـارفني، أنـه فـوجئ 

                                                           
د الخدري ٢٢٣ ا عن أ سع مذي والط    جامع ال
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ا حلــضرة النــيب يف املنــام، قــ: برجــل مــن الــصاحلني جــاءه وقــال لــه ُل يل الــربدة الــيت أنــشد
  :ُأمل تقل حلضرة النيب: فقال له!! ُما هذه الربدة؟: فقال له

ـــذكرأأ ـــ ــــن تـــ ـــ ِمــ ُّ َ ْ ـــذكرِ ـــ ــــن تـــ ـــ ِمــ ُّ َ ْ ــلم  ِ ـــ ـــ ـــذي سـ ـــ ـــريان بـــ ـــ ِجـــ ــلمٍ ـــ ـــ ـــذي سـ ـــ ـــريان بـــ ـــ ِجـــ ٍ 
  

ــــة ــن مقل ــرى مــ ــت دمعــــا جــ ٍمزجــ ً ــــةَ ــن مقل ــرى مــ ــت دمعــــا جــ ٍمزجــ ً ــــدم  َ ــــدِمب  ِب
ً، فالرجـل كـان حاضـرا يف عـامل !!وأنشد له القصيدة اليت قاهلا حلضرة النـيب يف املنـام  

ًاح، حـــىت نعـــرف أن عـــامل األرواح عـــامل واســـع ويـــروا بعـــضهم بعـــضا، كمـــا كـــان يقـــول األرو
  : وأرضاهسيدي إبراهيم الدسوقي 

ــــا ـــى الــــدرة البيــــضاء كــــان اجتماعن ــــاُعلـ ـــى الــــدرة البيــــضاء كــــان اجتماعن  ُعلـ
  

ــــة ــ ــــاع األحب ــــني اجتمــ ــــاب قوســ ــ ــــةويف ق ــ ــــاع األحب ــــني اجتمــ ــــاب قوســ ــ  ويف ق
فاجتمــاع األحبــة الروحــاين علــى الــدوام يف قــاب قوســني، علــى الــدوام مــع بعــضهم،   

ًألنـه كـان حاضـرا يف !! هي كانت يف املنـام، فكيـف مسعهـا؟! دة؟ُهل هذا الرجل حضر الرب
لربدة اليت ذكرها حلضرة النيب يف املنـام، لنعـرف أن أحـوال الـصاحلني  ُاملنام وجاءه ليذكره  ُ
ــا أحــوال عاليــة، وخاصــة إذا كــان اإلمــداد مــن حــضرة النــيب عليــه  لــيس عليهــا مــالم، أل

قلـــوب كلهـــا صـــفاء ونقـــاء وهيـــام يف حبيبنـــا وقـــرة أفـــضل الـــصالة وأمت الـــسالم، فكانـــت ال
  .أعيننا عليه أفضل الصالة وأمت السالم

ً املناميـــة يـــشرتط فيهـــا الـــصاحلون أن تـــرى فيهـــا شـــيئا مـــن أوصـــافه ورؤيـــة النـــيب 
ا يف السرية الزكية، حىت ال يضحك عليك الشيطان   .ُالنورانية اجلسدية اليت وصف 

  : قاله صحيح أن

ْمن{  ِرآ َ
ِالمنام، ِ َ

َ فقد َ
ْ َ َ

 ، ِرآ
فإن َ

َّ
ِ
َ

طان  الش
َ َ ْ َّ

 
َ

ُيتمثل  ََّ َ َ  ِ{٢٢٤  

ًإذا مسعــت كالمــا أثنــاء رؤيــة حــضرته، فــأعرض هــذا الكــالم : لكــن قــال الــصاحلون
يئـــة حــضرته، لكنـــه قــد يـــسمعك يف  ل  ُعلــى شـــريعته، ألن الــشيطان ال يـــستطيع أن يتمث ـ ـَّ

ِّأذنك كالما غري كالم حضرته، فيلب ُ ً   .س عليكُ
ــق الــــشريعة فبهــــا  ولــــذلك البــــد أن تعــــرض هــــذا الكــــالم علــــى الــــشريعة، فمــــا وافــ
ـــا  ونعمـــت، كمـــا تكلمنـــا عـــن مقولـــة ســـيد عمـــر ومـــا حكوهـــا عنـــه، وهـــذا دليـــل علـــى أ

م  ُ، فتعـرض عـن هـذا الكـالم وال تنفـذ ُمدلسة، إذا مسعت كالم ينـاقض شـرع سـيد األ ُ
  .ه أفضل الصالة وأمت السالمإال ما يوافق شرع احلبيب املصطفى علي

                                                           
رة ٢٢٤ مذي عن أ ه    صحيح مسلم وال
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ته    التأهل لرؤ

   حىت ولو يف املنام؟ًما الذي يوصلنا هلذا املقام وجيعلنا أهال لرؤية النيب 
  :أول شيء احلب الذي وصفه رسول هللا لصحبه الكرام

} 
َ

ُيؤمن 
ِ
ْ م ُ ْأحد ُ َّح َ ون َ أ

َ
َّأحب  ه َ ِإل ْ

ْمن ِ
ِماله ِ ِ ِوأهله َ ِ

ْ والناس َ
َّ َأجمع  َ ِ َ ْ{٢٢٥  

ُال بد أن يكون يف الدرجة األعلى من احلب، الناس كلهم يدعون حب رسـول هللا،  َّ
مـن هنـا !! وهل حبه أكثر أم حـب الزوجـة واألوالد؟!! ُّلكن هل حبه أكثر أم حب املال؟

يتـضح احلـب، ولـذلك لكـي ينـال اإلنـسان هــذا املقـام ال يكـون حـب يف قلبـه يعـدل حــب 
بت احلبيب املصطفى    :، هذا احلب يقول فيه سيد حسان بن 

ـــى ـــاض يــــسريه علـ ـــو يفـ ــك حبــــا لـ ُأحبــ ـــىً ـــاض يــــسريه علـ ـــو يفـ ــك حبــــا لـ ُأحبــ ً 
  

 النـــاس مـــات النـــاس مـــن شـــدة احلـــبالنـــاس مـــات النـــاس مـــن شـــدة احلـــب
ــــه   ــت أهلـــ ــــذي أنـــــ لـــ ــــوف  ــــا أ مـــ ــــهٍومـــ ــت أهلـــ ــــذي أنـــــ لـــ ــــوف  ــــا أ مـــ  ٍومـــ

  
ــــيب ــن قلـ ـــب مـــ ـــى املراتــ ــ ــك يف أعل ـــ ــــيبألن ــن قلـ ـــب مـــ ـــى املراتــ ــ ــك يف أعل ـــ  ألن

ما عالمة صدق هذا احلـب؟ املتابعـة اجلامعـة حلـضرته، يف كـل مـا ورد مـن سـنته ويف   
  .كل ما جاء من شريعته

ــول أ أحــــب رســــول هللا  ــن أقــ َّ، مث مــــا يعجبــــين مــــن ســــنته أمــــشي عليــــه،ُلكـ ُ..   
  : فهذا ال جيوز!! وما ال يعجبين أضعه خلف ظهري                          

            ))آل عمرانآل عمران٣١٣١((.  
  : ان املـــراد فقـــال أن هـــذا احلـــب وهـــذه املتابعـــة هـــي الـــيت تبلـــغ اإلنـــسَّوبـــني هللا 

                                ))فامـــشوا عليـــه، ولكـــن قـــال: ُ مل يقـــل))األنعــاماألنعــام١٥٣١٥٣ :
  .ًإذا الصراط املستقيم هنا هو سيد رسول هللا ) فاتبعوه(

  نتبعه يف ماذا؟
مــا قــال يف أحوالــه الظــاهرة، ويف أحوالــه الباطنــة، ويف كــل حركاتــه وســكناته، ألنــه ك

  : هللا                   ))ــــنجمالــــنجم٣٣ ــن ))ال ُ فكــــذلك ال يتحــــرك عــــن اهلــــوى، ومايــــسكن عــ
  .اهلوى، وال يفعل شيء عن اهلوى، وإمنا هواه ملواله

  :ً لنا ميزا نزن به هذا اهلوى فقال ووضع النيب 
                                                           

س ٢٢٥ سا عن أ    س ال



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ة                             خصائص الن :  السابعالفصل  )١٨٠             ( النوران

} 
َ

ُيؤمن  ُ
ِ
ْ

م  ْأحد ُ َّح َ ون َ
َ ُهواه َ َ عا َ َت

َ
َلما  ُئتِج ِ ِه ْ ِ {٢٢٦  

 يهـوي بـه هـواه فأ ليس يل هـوى، ومـن يكـن لـه هـوى غـري هـوى حـضرة النـيب 
  .يف منازل البعد عن حضرة رسول هللا 

ل هللا صــلوات ريب وتــسليماته ولكــن ال بــد وأن يكــون هــواه هــو هــوى ســيد رســو
أن  وخدمـــة احملبـــني والـــصاحلني، وُفاحلـــب الـــصادق وحـــسن املتابعـــة حلـــضرته ... عليـــه 

ًيكون للمرء عمال خاصا يعمله حسبة لوجه هللا  ً ًمع أهل هللا يف حياته الدنيا .  

ات الصالح   ق

  ولذلك لو نظر للصاحلني يف كل زمان ومكان، ماذاكانوا يفعلون؟
 .منهم من يسقي الناس يف املسجد يف الزحام -

 .ومنهم من يوزع عليهم الطعام -

 زائر هلم وال أنيس هلم من أمـة سـيد ومنهم من يذهب ليعود املرضى الذين ال -
 .عليه أفضل الصالة وأمت السالمدمحم 

ا  -  ...ومنهم من حيرص على نظافة املساجد، وما حوهلا من املرافق اخلاصة 

ً ويكـون أهـال هلـذا النـور وهذه هي األحوال اليت توصل اإلنسان ملراتـب الـصاحلني،
  :د البدوي وكانوا يعاونوهسيدي أمحالرجال الذين مشوا خلف ... واليقني 

ُمنهم الرجل الـذي كـان يـشرف علـى الـسطح الـذي كـانوا جيلـسون فيـه وجيهـزه  -
َّوجيعله نظيفا، مساه   ّوهـذا أصـبح ويل مـن أوليـاء هللا وأصـبح شـيخ) الـسطوحي(ً

 ) .الطريقة السطوحية(طريقة امسها 

 واحملبــني، ِوالرجــل الــذي كــان يتعهــد اجلمــال والغــنم ويرعاهــا ليــذحبها لألحبــاب -
وهذا الراعي صار من كبار الصاحلني ألن وظيفتـه أنـه ) الراعي(فكانوا يسمونه 

ــكــان يعمــل هــذا العمــل لوجــه هللا  ه ، وهــو مــن بلــده جبــوار ميــت غمــر، ول
 ..ٌطريق إىل اآلن يتوارثه أوالده 

                                                           
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٢٢٦ ح السنة عن ع    معجم السقرو
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والرجـل الـذي كــان يكـنس البيــت واملكـان الــذي يـدخل فيــه األحبـاب، أصــبح  -
ـَّـألنــه كــان قــد وظف نفــسه يف خدمــة ) ُالطريقــة الكناســية(ا شــيخ طريقــة، امسهــ

  .لوجه هللا  الرجل الصاحل
ٌفال بد لإلنسان أن يكون له عمل خالص  ال يبغي به إال وجه هللا ورضاه ٌ.  

 ، اإلنسان الذي شغلته الدنيا، وال يريد أن يفرغ نفسه للحظـات لوجـه هللا لعمـل 
م يقولونفهذا وأمثاله نعاهم هللا يف كت   :اب هللا وقال يف شأ

                                     ))الفتحالفتح١١١١(( ..   
  : وفضحهم هللا، فقال                                ))الفتحالفتح١١١١((.  

، ال يرجو من ورائه إال وجه     ..هللاال بد أن يكون لإلنسان عمل خاص 
  ....، يعــــني أحبــــاب هللا والــــصاحلني مــــن عبــــاد هللا علــــى إبــــالغ دعــــوة هللا  -

  .وهذا كان الباب األعظم يف هذا الباب
o  الشيخ عبد الوهاب اجلوهريوأرضاه :  

جر جواهر، وسيد أمحد البـدوي كـان  كان من أتباع سيدي أمحد البدوي، وكان 
لــى واحــد مــنهم يتعلــق بــه َّتــاح، يعــين إذا مــر عمعـه حــال خيطــف األرواح احملبوبــة حلــضرة الف

لـن تـصلح : ُأريـد أن أمـشي معـك، قـال لـه: فتعلق هذا الرجل بـه، وقـال لـه... وال يرتكه، 
ــه لــذهب الــذي عنــدك، فقــال ل هــات : فقــال لــه! َ.. لــن أتركــك: معنــا، فأنــت مــشغول 

ــساقية الــيت كــا لــذهب يف ال ن قــد صــنعها ُالــذهب الــذي عنــدك وتعــاىل، وأمــره أن يلقــي 
  .ليتوضأ منها املريدين

أنت تدير هذه الساقية مرة، والثور يـديرها مـرة : َّماذا يصنع مع هذا املرفه؟ قال له
َّأخرى لتخرج مياه الوضوء للمريدين، واستمر على ذلك حىت حدثتـه نفـسه مـرة وتيقظـت  ُ ُ

وإذا !!  الثــور؟ًهــا ومــن األعيــان مث تعمــل يف هــذه الــساقية كهــذاَّأنــت كنــت مرف: وقالــت لــه
يت، والصاحل ملـاء، : ن يلهمهـم هللا فيعرفـون اخلـواطر، فقـال لـهولشيخ  امـأل هـذا الـدلو 

  . خذ ذهبك وال نريدك معنا: فوجد ذهبه كله يف الدلو، فقال له
ِّـمل تعـد تفكر يف الـذهب ونـسيته؟ قـال: ُأ تبت إىل هللا  سيدي، فقـال لـه: فقال ُ :

تغــسل مــراحيض : يــد أن نرقيــك بعــض الــشيء، مــاذا يفعــل؟ قــال لــهنر: وبعــد فــرتة قــال لــه
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  .املسجد، وليست كمراحيض هذا العصر، ولكنها مراحيض الزمن املاضي
ا حدثتــه أخــذ بلحيتــه ويريــد أن  نيــة، فلم ــه مــرة  ــفــذات يــوم نفــسه عــادت فحدثت َّ ً

ـــا املــراحيض، ليـــذل نفــسه، لكنـــه وجــد يـــدا متتــد حتـــت حليتــه ومتنعـــه مــن  ًيكــنس  ذلـــك، ُ
ك، طاملا أنك ذلتت نفسك فعلينا أن نعزك: فذهب للشيخ فقال له   .ُذللتها فأعزز

ًرأينـــا كثـــريا مـــن إخواننـــا املريـــدين مـــن أهـــل الكـــشف، خترجـــوا مـــن غـــسل مـــراحيض 
بعــني لألوقــاف، ولكــن لوجــه  مــسجد ســيد احلــسني أو مــسجد الــسيدة زينــب، وليــسوا 

  .ائف لوجه هللاهللا، فيوظف نفسه يف وظيفة من هذه الوظ

  وراثة األحوال

  :هذه هي األعمال اليت تورث هذه األحوال
o فالعبادات إذا كانت خالصة تورث اجلنات..  

  لكــن األحــوال حتتــاج هــذه األعمــال الــيت كــان يعملهــا هــؤالء
الالرجال الوارثني ألصحاب النيب    . يف هذا ا

  من الذي ورث أحوال حضرة النيب؟
م مـن كـان حيمـل عـصاه، ومـنهم مـن كـان حيمـل نعلـه يف كمـه الذين كانوا معه، فمنه

لوضــوء، ومــنه تيــه  ًم مــن كــان حريــصا ًليحــافظ عليــه، ومــنهم مــن كــان حريــصا علــى أن 
فهذه هي األعمال اليت تورث هذه األحـوال ملـن أراد يكـون مـن  ...على خدمة الضيوف 

  : الرجال الـذين قـال فـيهم الواحـد املتعـال                                
       ))ملاذا؟ ))األحزاباألحزاب٢٣٢٣   

  .ِّألن هذه األعمال هي اليت عليها املعول األكرب يف جهاد النفس
ُفمــن الــسهل أن أقــف يف أي مــسجد وأصــلي حــىت الفجــر، لكــن مــن الــصعب يف 

  :جملس مثل هذا
  .. أن أمسك بصينية وأوزع الشاي -

 ..لشاي، فهذه حتتاج إىل جهاد النفس غ ا أو أمجع فوار -
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  .. أو أمسك مبكنسة وأكنس املكان، فهذا حيتاج إىل جهاد نفس أكرب -

  . أو أجهز مكان احلمام الذي يدخله األحباب، فهذا حيتاج جلهاد نفس أكرب -
رقــام ويــضع رقــم يف مكــان احلــذاء  - ــأيت  ــدين، في أو كمــا كــان يفعــل بعــض املري

، ويقــف ليــنظمهم ويــرتبهم ويعطيــك حــذاءك عنــدما ُويعطــي الــضيف رقــم مثلــه
ـا إىل كمـال الـذل  تطلبه منـه، فهـذه وظيفـة مـن الوظـائف الـيت يـصل اإلنـسان 

ذا الذل    :بني يدي هللا، وال نصر عند هللا إال 

                               ) ) انانآل عمرآل عمر١٢٣١٢٣((.. ..   

  :ولكن

                                                     

                                                 

               )التوبة٢٥(  

 - ولـــيس للخلـــق –  َّوطريـــق هللا ال ينـــال اإلنـــسان فيـــه الفـــتح إال إذا ذل نفـــسه
ألحوال اليت يرثها من سيد رسول هللا  ًولكن ملواله، حىت يعزه هللا فيكون عزيزا  ُ.  

 :ومثلها األعمال اخلريية ألمة املصطفى خري الربية  -

فهــذه حتتــاج إىل جهــاد نفــس شــديد، فكونــك تتطــوع يف أي زمــان أو مكــان، كحــل 
عــه إمكانيــات، فتــتكلم مــع هــذا وختاطــب مــشكلة إنــسان مــريض حيتــاج للعــالج، ولــيس م

  .هذا من أجل ذلك، فهذا اجلهاد األكرب يف أمة احلبيب املصطفى
ل  - ـــا كم َّـــوقـــس علـــى ذلـــك بقيـــة هـــذه األعمـــال، وهـــي األعمـــال الـــيت يـــصل  ُ

  . عليهم أمجعنيتبارك وتعاىلالرجال رضوان هللا 
ً لنـا فتحـا مبينـا، وأن  أن يعيننا علـى جهـاد نفوسـنا وأن يفـتحتبارك وتعاىلنسأل هللا 

ًيهـــدينا صـــراطا مـــستقيما، وأن ينـــصر علـــى أنفـــسنا نـــصرا عزيـــزا، وأن جيعلنـــا مـــن الـــذين  ً ً
  يستمعون القول فيتبعون أحسنه

رك وصلى هللا    على سيد دمحم وعلى آله وصحبهَّوسلم و
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 مواقع النجوم  

 م   القرآن ال

  مالسبع   المثا والقرآن العظ

 مقامات تالوة القرآن  

 أحوال الصادق  

 ة اة الحق   الح

 صور من خصائص الن ا     الدن

 ينا   ب مو ون

 الجمال اليوس والجمال المحمدي  

 ل ته لج   رؤ

 م   تالوة القرآن      معجزة القرآن ال

  ة الن ح ف    التع

 ة الن ةاألخالق المحم       نوران   د

 ان قبول األعمال رسول هللا م
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  الفصل الثامن
االن من خصائص   ٢٢٧  الدن

                  

                                                      

                                                   

                                                       

                                                      

                                                       

                        ) ) الواقعةالواقعة((  

ِبــسم هللا الــرمحن الــرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ ن - ِ  احلمــد  الــذي أنــزل القــرآن علــى قلــب النــيب العــد
 رمانــة امليــزان لكــل أهــل عــالني، ولكــل الكائنــات يف العــامل الــدان، ســيد دمحم، وجعلــه 

الجتبـاء، ومـن تـبعهم ُّصلى هللا عليه وعلى آله أهـل االصـطفاء، وأصـحابه الـذين خـصوا  ُ 
ك  َّــعلــى هــذا اهلــدى والنــور إىل يــوم العــرض واجلــزاء، واجعلنــا معهــم ومــنهم بفــضلك ومن

  .وجودك  أكرم األكرمني
ت الــيت وحنــن مــا زلنــا نــتكلم عــن خــصائص نبينــا  ً نعــرج تعرجيــا ســريعا علــى اآل ً ِّ ُ

  .معنا من سورة الواقعة
جههم بعــد  أنــه كــان يقــول لــصحبه املبــاركني عنــدما يــوكــان مــن خــصائص نبينــا 

  :انتهاء الصالة وهم خلفه فيعجبون، فيقول هلم

َأيها { ُالناس، ُّ َّ
إ 

ِّ
م ِ ْإمام ُ َ

ف ِ
َ َ

قو  ِس
ُ
ِ

ْ َ
ع،  ُّالر
و ِ

َ ِالسجود، َ
ُ ُّ

و ِ
َ ام، َ ِالق

َ ِ ِ 

و
َ اف، َ ِاالن َ ِ

ْ
ِ فإ ِ

ِّ
ِ
َ

م  ْأرا َ ، ِأما
ْومن َ

ِ
ِخل َ

َ
 {٢٢٨  

                                                           
  م٥/٧/٢٠١٨ه ١٤٣٩ من شوال ٢١ المعادي - القاهرة ٢٢٧
س ٢٢٨ سا عن أ    صحيح مسلم وال
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  :ويف رواية أخرى

إ َِوا {
ِّ
َألرى ِ

َ َ
ْمن 
ِخل ِ

َ
ْمن َأرى َما 

ْب ِ َّدي َ َ َ {٢٢٩ 

َّ لــيس يطلــع علــى مــن يف خلفــه يف وخــصوصيته يف هــذا املقــام أحملنــا إليهــا يف أنــه 
َالصف فقـط، ولكـن يـرى مـن خلفـه مـن كـل مـا خلقـه هللا إىل بـدء البـدء، ويـرى مـن أمامـه  َ

خ، ويف الدار اآلخرة، ويف اجلنـان، ألنـه ينظـر بعـني من كل ما حيدث يف األكوان، ويف الربز
ــوم  ــارك وتعــاىلاحلــي القي ــذلك كــان يــصف أحــوال الــسابقني مــن النبيــني واملرســلني،  .تب ول

ِّويــصف كــل شــيء ســيحدث لالحقــني مــن أهــل أمتــه إىل يــوم الــدين، وحيــدث عمــا رآه يف  َُ
ــل مــــا ســــيحدث يف عــــامل البعــــث وا لنــــشور والقيامــــة َّعــــامل الــــربزخ بيقــــني، وحــــدث عــــن كــ

ــا  ًواحلــساب، وحتــدث عــن أحــوال أهــل اجلنــة وأحــوال أهــل النــار، وكــان حيــدث عنهــا عي ِّ َّ
نيا كشفه له هللا  ًكشفا إهليا ر ً ً.  

  :  يقــول ملــن يعجــب يف ذلــكوهللا                               
                                                           ))التكـــــــــــاثرالتكـــــــــــاثر(( 

  .سرتون هذا وهذا، وهذا كالم هللا واضح وليس فيه فصال
ل مشيمـــا مـــن هـــذا املقـــام، فكـــان اإلمـــام أبـــو احلـــسن وأعطـــى هللا  ً لورثتـــه الكم َّـــ ُ

ـــشاذيل  ـــه مبـــا أحـــدثوه يفال ـــذين يـــصلون خلف ـــه ال ـــسيد خيـــرب أحباب ســـيا ب   ً الـــصالة، 
  .رسول هللا 

  مواقع النجوم

خلـواطر اإلهلاميــة وكـان اإلمـام أبــو العـزائم  ِّ حيــدث أحبابـه الــذين يـصلون خلفــه  ُ
ت القرآنيــة الــيت وردت علــيهم يف الــصالة، حــدثين أحــدهم رمحــة هللا   َّيف املعــاين لــآل

ـــزائم  ــــو العــ ــــام أبـ ـــف اإلمـ ـــصلي خلــ ــــان يــ ـــه كـ ـــع ُعليـــــه أنــ ــــا اآلن ومســ ـــيت معنـ ـــة الــ   : اآليــ
                      فجــاء يف خــاطري أنــه رســول هللا : قــال وبعــد انتهــاء ،

  .إنه هو: ُالصالة أردت أن أحتدث مع اإلمام أبو العزائم فقال يل
َّفاآلية واضحة ألن القرآن نزل جنوما، يعين منج َّما مفرً   ًقا، أين نزل؟ ً

                                                           
رة ٢٢٩ مة عن أ ه    مسند احمد وابن خ
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                              ) ) الشعراءالشعراء((.  
  .ًإذا فمواقع النجوم هنا غري مواقع النجوم اليت يف السماء يف عامل الفلك

ت القرآنية اإلهلية نزلت على قلب املصطفى خـري الربيـة  صـلوات فمواقع جنوم اآل
ا، ولذلك قال هللا ريب وتسليماته عليه   : يف شأ

                            لو عرفتم هذا القصد.  
   :مث زاد هللا اإليـــــضاح                             ــي ـــوراين قدســـ  نــ

  إهلي                 يعين ال ميـس معانيـه وأنـواره وأسـراره ُّ              
   رهم هللا َّالذين طه                   .  

ت كتــاب هللا  واعلــم علــم اليقــني أن كــل وصــف وصــفه رب العــزة لكتــاب هللا يف آ
ــه هللا  ــــاه الــــذي خــــص بــ ــوره و ــنَّلــــه مغــــزاه ولــــه معنــــاه ولــــه فحــــواه ولــــه نــ ل مــ ــــ الكم َّ ُ  

  .عباد هللا 
ن يقول فيه هللا   :وهذا قرآن، وقرآن                                 

وما أكثر األوصاف القرآنية، وليست مرتادفة، وإمنا كل وصف لـه معـىن خيـصه، ولـه  ))الـربوجالـربوج((
م، وملـك بنـوره وحبـه  َّـنور خيصه، وله سـر خيـصه، ال يطلـع عليـه إال مـن طهر هللا هلـم قلـو ٌ ٌ

ــاء بــه هللا أســرارهم، وجعلهــم ينظــرون بنــور هللا إىل مــا حي  ويرضــاه مــن نــور حــضرته، و
  .حبيبه ومصطفاه

ب فيه كما اتفقنا من قبـل، لكـن هـذه إشـارات  واملعىن الظاهر ال نشك فيه وال نر
  :ألهل املقام العايل

 خـــذ مـــا صـــفا لـــك مـــن إشـــارة عـــارفخـــذ مـــا صـــفا لـــك مـــن إشـــارة عـــارف
  

ــــسقام ـــشفي الــ ــــم يـــ ـــارفون كالمهــ ــــسقامُفالعـــ ـــشفي الــ ــــم يـــ ـــارفون كالمهــ  ُفالعـــ
 الفنــدي وغــريه وغــريه يف واملعــىن العــام يف ذلــك ال نــشك فيــه، فنــسمع مــن الــدكتور  

ًعلم الفلك، ومواقع النجوم يف السماء، وهذه أيضا ترى فيها عظمة هللا وقـدرة هللا ولكـن 
بتــة،  ــا أمــور علميــة فلكيــة موجــودة و ألهــل العقــول، ولــيس ألهــل القلــوب واألرواح، أل

  .والكل يدل على قدرة رب الربية 
َّ هــو الــذي تنــزل القــرآن رســول هللا لكــن احلقيقــة املكنونــة الــيت أشــر إليهــا أن 

 وإن - على قلبه يف مواقع من هذا القلب، وأشار إليها سيدي حمـي الـدين بـن العـريب 
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ه  ــدين كــالم عــايل وال يــستطيع أي إنــسان أن يفك  وضــعها يف كتــاب -ُّــكــان كــالم حمــي ال
اه  ـومس َّوعنــدما تقــرأ يف هــذا الكتــاب ال جتــد فيــه الثــر ) مواقــع النجــوم(ـَّ وال الــشمس وال ُ

القمــر وال هــذه املواقــع، لكــن مواقــع النجــوم النورانيــة، والنجــوم املعنويــة الــيت تنزلــت علــى 
  .قلب خري الربية 

  :والنجوم أشار إليهم احلبيب فقال

ِأصحا {
َ ِالنجوم ْ

ُ ُّ
ُأيهم 

ِ
ِّ
ُاقتديتم ِ ُ َْ َ ْ

ْاهتديتم   ُ َْ َ ْ{٢٣٠  

لنجـوم ليعرفـوا الطريـق فكما يهتدي أهل الدنيا يف الرب ويف البحر،  ويف الظلمـات 
ــراه العيـــون، وال متـــسه  ـــذي ال تـ ـــق هللا ال ــق إىل طري ـــدي أهـــل احلـ ـــه، يهت ـــسريون في ـــذي ي ال
لعالمـات الـيت وضـعها هلـم  َاألحاسيس، وإمنـا هـو طريـق جـوهري معنـوي يط◌لعـون عليـه  ٌ

ــب هللا ومــــصطفاه  ـــار إلــــيهم حبيــ ـــذين أشـ لنجــــوم الـ  :  هللا،                   
ـــساحل أو الـــشاطئ أو ))النحـــلالنحـــل١٦١٦(( ــل إىل هللا، ولـــيس إىل ال ــق املوصـ ـــدون إىل الطريـ  يعـــين يهت

الطريق الذي ميـشون فيـه يف عـامل الـدنيا، وإمنـا إىل الطريـق الـذي سيوصـلهم إىل حـضرة هللا 
.  

، وكــان تلميــذه النجيــب ســيدي أبــو ُولــذا روي أن ســيدي أبــو احلــسن الــشاذيل 
لـــشيخ يـــصيح مـــن س املرســـي العبـــا ً، أراد أن يـــدخل عليـــه يومـــا فمنعـــه اخلـــادم، وإذا 

أمتنــع أ العبــاس، وهللا ألبــو العبــاس أعلــم بطــرق الــسماء منــك : الــداخل ويقــول للخــادم
  !.بطرق اإلسكندرية

ًمن مسعها من أهل العقـول ظـن أن يف الـسماء طرقـا، وأن أبـو العبـاس يعلمهـا أكثـر  َّ
رجــل بطــرق األســكندرية، لكــن هــؤالء القــوم كالمهــم كلــه تلــويح ولــيس مــن معرفــة هــذا ال

لــسر بعــد العلــم طــاح، ولكــن  لــسر، ومــن يــبح  حــوا  ــم إذا صــرحوا فقــد  َّبتــصريح، أل
شارات وليس بعبارات ال تفـك إال ملـن لـه عنـد هللا  ُّيلوحون  ُ ِّ ُ مكانـة ومنزلـة يـصرح لـه َّ ً

ينذا البيان اإلهلي على هذا الرجل    .النوراين الر
لطـرق الـيت  ُّفكلمة السماء يعين الـسمو، والـسمو يعـين العلـو، فـأبو العبـاس أعلـم  ُّ ُُّ
إلنــسان، وتوصله إىل مقــام الرضــوان، أو توصــله إىل مقــام الكــشف والعيــان، أو  ــتــسموا  ِّ

ن، أو توصـله إىل مقـام الرضـا عـن حـضرة الـرمحن،  أو توصله إىل مقام املعاينـة للنـيب العـد
                                                           

د هللا ٢٣٠ د ال عن جابر بن ع ان العلم وفضله البن ع    جامع ب
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كــل هــذه الطــرق مــن يعرفهــا؟ هــذا .. تفــتح لــه ميــادين اجلنــان فــريى مــا فيهــا عــني عيــان 
الرجل، فهي الطرق اليت يشري إليها، فالسماء لـيس فيهـا طـرق كطرقنـا، لكـن الطـرق الـيت 
إلنـــسان، وتبلغـــه مـــا يطلبـــه ومـــا يبغيـــه ومـــا يرجـــوه مـــن حـــضرة  إلنـــسان، وترقـــى  تـــسموا 

  .تبارك وتعاىلالرمحن 

مالق   رآن ال

                      يف أخالقــه، كمــا أخــربت عنــه الــسيدة عائــشة رضــي 
  :هللا عنها فقالت

ان {
َ

ُخلقه  ُ ُ
القرآن 

َ ْ ُ
 {٢٣١  

ُكــان خلقــه القــرآن، وأوصــافه أوصــاف القــرآن، فــالقرآن الــذي نقــرأه يف املــصحف  ُ
ُقرآن مكتوب، والقرآن احلي الذي حييي القلوب هو ٌ   . احلبيب احملبوب ٌ

م   السبع المثا والقرآن العظ

ــــه ـــ ــه رب ـــ ــ ـــال ل ـــ ـــذلك قـ ـــ   : ولـ                                           
الذي حتدث به العظمة لذات هللا وجلالل هللا يف قلوب مـن اسـتمعه، فهـو القـرآن  ))احلجـراحلجـر٨٧٨٧((

، فالــذي يــسمع القــرآن مــن رســول هللا  ن رســول هللالعظــيم الــذي يــسمعه اإلنــسان مــ
  .ٌحيدث له من التعظيم جلالل هللا ولكمال هللا ما اليستطيع أحد وصفه

ُّلكن كثري من الناس يف زماننا هذا يقرأونه أحلـا تـشد اآلذان، ولكـن هـل تـصل إىل  ً
  ..ًدرا منهم من يصل إىل هذا املقام القلوب؟ 

  : يقول عن أمثال هؤالءم وكان اإلمام أبو العزائ
ـــل واد ـــ ـــ ـــ ــرآن يف كـــ ـــ ـــ ـــ ـــيب القــــ ـــ ـــ ـــ ـــل واد حبيـــ ـــ ـــ ـــ ــرآن يف كـــ ـــ ـــ ـــ ـــيب القــــ ـــ ـــ ـــ   حبيـــ

  
ــــان ـــ ـــ ـــ ألحلـــ ــــات  ـــ ـــ ــــ ــــسدته النغمــ ـــ ـــ ـــ ــــانأفـــ ـــ ـــ ـــ ألحلـــ ــــات  ـــ ـــ ــــ ــــسدته النغمــ ـــ ـــ ـــ  أفـــ

يغنون، وال بد من املقامات املوسيقية، وكل واحد منهم جيعـل لنفـسه عـدة أغـاين يف   
  !!.مواضع معينة وال بد أن يعيدها مرتني وثالثة مثل املغنيني، وهل هذا قرآن؟

                                                           
شة ر هللا عنها٢٣١ م عن عا    مسند أحمد والحا
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ا                               خصائص الن :  الثامنالفصل  )١٩٠             ( الدن

تـــز لـــه الـــسموات الـــسبع،  عنـــدما كـــلكـــن ســـيد رســـول هللا  ــرآن  ُّان يقـــرأ القـ
لقلـوب الـيت حيبهـا حـضرة عـالم الغيـوب  لك  واألراضني السبع، وختشع له اجلبال، فما 

؟ !  
                               ))الـــبعض وصـــف الـــسبع املثـــاين علـــى ))احلجــراحلجــر٨٧٨٧ 

ت، لكــن أهــل ــا ســبع آ ت الفاحتــة أل ــا آ ــاين هــي الــسبع :  احلقيقــة قــالواأ الــسبع املث
ــا وحــده خــري الربيــة  َّصــفات اإلهليــة، والــسبع صــفات البــشرية الــيت اخــتص  ُ فــإن هللا ،

  :َّكمله يف األوصاف البشرية، فال يوجد أكمل منه يف نعوته وال أوصافه
ــــين ـــ ـــط عيــ ـــ ـــر قـــ ـــ ــك مل تـــ ــ ـــ ــ ـــل من ـــ ُّوأمجـــ ــــينَ ـــ ـــط عيــ ـــ ـــر قـــ ـــ ــك مل تـــ ــ ـــ ــ ـــل من ـــ ُّوأمجـــ َ 

  
ـــــساء ـــ ــــد النــــ ـــ ـــ ـــــك مل تلــ ـــ ـــل منــــ ـــ ـــ ـــــساءوأكمــ ـــ ــــد النــــ ـــ ـــ ـــــك مل تلــ ـــ ـــل منــــ ـــ ـــ  وأكمــ

  : افه اإلهليـةوأعطاه مع ذلك أوصـ                                         
، إنـه هـو الـسميع بـسمع هللا، والبـصري ببـصر هللا، ألن  واإلشارة إىل رسـول هللا ))اإلسراءاإلسراء١١((

ُهللا تفضل عليه وأعطاه ذلك، وإذا كان هللا يعطي ذلك ملن عداه َّ:  

َوما{  ُيزال َ َ دي َ ِع ْ ُيتقرب َ َّ َ َ َّإ َ ِالنوافل ِ ِ َ َّ
َّح ِ ه، َ ُأح َّ فإذا ِ

َ
ِ
َ

ته  ُأحب ُ ْ ُكنت َْ ْ
ُسمعه  َ ْ َ 

ُسمع ِالذي َ ْ ِه، َ ه ِ ُو ََ َ ُي ِالذي َ ِ ْ ِه، ُ ده ِ ُو ََ طش ِال َ ُي ِ ْ َبها، َ ُورجله ِ ْ  ِال َ

ِم ْ َبها، َ ن ِ و
ْ
ِ
ِسأل َ

ُألعطينه، َ َّ َ ِ
ْ ُ َ

ْول 
ِ

ِاستعاذ َ
َ َ َ ذنه  ْ ُألع َّ َ

ِ
ُ َ

{٢٣٢  

لنــا بــسيد رســول هللا كيــف يكــون؟ ُ يــسمع بــسمع هللا، ويبــصر فكــان !! فمــا 
ى عليــه مــواله، ومنحــه هــذه األوصــاف اإلهليــة لعــزة مقــداره، ولعلــو  ُببــصر هللا، بعــد أن جتل َّــ

  .تبارك وتعاىلشأنه عند ربه 
ه، ال مــن النبيــني واملرســلني، وال ٌوهــذا هــو الــشأو األعظــم الــذي مل يبلغــه أحــد ســوا

، فهــو صــاحب هــذه مــن املالئكــة املقــربني، وال مــن أي كــائن مــن كائنــات رب العــاملني 
  : اخلصوصية اإلهلية                                           ))احلجراحلجر٨٧٨٧((.  

ت التارخي  يـة يف الـسرية النبويـة جنـد أن احلبيـب ولذلك يعين لو تتبعنا حـىت الـرو
ت حـىت علـى الكـافرين، كـانوا - أو يقرع كما يقول الـبعض -عندما كان يقرأ   بعـض اآل

ا م وأجسامهم لسماعها، وينفعلون  تز قلو    ..ُّيرجتون هلا، و
  ملاذا؟

                                                           
رة ٢٣٢ ان والبيه عن أ ه خاري وابن ح    صحيح ال
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 ُألن هللا أعطــاه القــرآن العظــيم الــذي بــه يعظــم القــرآن يف قلــوب الــسامعني حلــضرته
إن كانوا من اجلن أو كانوا من اإلنس، أو كانوا من املالئكة :  

                         ))يعـين لـيس كقرآننـا هـذا))اجلناجلن١١ ، ً وعجبا يعين لـيس عـاد ً :
                                                   ))اجلناجلن((   

م ي سمعون أصحابه يقرأون يف القرآن كل زمان ومكان، لكن هـذا القـرآن لـه مع أ
ر القلــوب،  ــدون اســتئذان، وحــرك أو م فــورا ب ــه دخــل إىل قلــو َّوصــف آخــر، فعجبــوا أن ً

 :  َّوشدها إىل حضرة عالم الغيوب                           ))اجلناجلن٢٢((.  
ـَّـ، ألنــه هــو وحــده الــذي عظم جــالل هللا  فــالقرآن العظــيم هــو ســيد رســول هللا

  :وقدر هللا كما كان ينبغي، قال 

ِوا { إ َ
ِّ
م ِ ْألخشا َ ْ َ َ

 ، ِ م ِ ْوأتقا َ ْ  ٢٣٣} ُله َ

ًولذلك إذا قرأ تلوح اخلشية من قلبه على فيه، فتـدخل مباشـرة إىل قلـوب سـامعيه، 
ٍفتكــشف كــل ران وكــل غــني وكــل بــني علــى آذان الق ٍَ  لــوب وجتعلهــا تــسمع كــالم هللا ٍ

ٍ مباشرة بال لغب وال تعب وال أي شيء من هذا القبيلُوتقبل على حضرة هللا  ٍ ٍ.  
                                                     

صــرة خارقــة لي ُقــرأ هــذا الكتــاب، ألنــه ال يقــرأ والكتــاب ال يطلــع عليــه إال مــن أعطــاه هللا 
  :عني الرؤوس

                                                            
                      ))املطففنياملطففني((  

  .يشهده أم يقرأه؟ يشهده املقربون
نوارهــا وأســرارها وحقائقهــا العليــة الــيت ٌكتــاب شــهودي، يــشهدون  ت هللا  فيــه آ

ا على قلب الرءوف الرحيم    .نزلت 
للـــسان، وإمنـــا يقـــرأوه  ــرأوه كمـــا نقـــرأه  ــرآن ال يقـ ـــدما يقـــرأون القـ ــؤالء القـــوم عن هـ
لقلب واجلنـان، وتكـون شاشـة القلـب يف حالـة مـشاهدة وعيـان ملـا الح هلـم مـن مجـاالت 

                                                           
س ٢٣٣ خاري ومسلم عن أ    ال
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:   كتـــاب حـــضرة الـــرمحن                                              ))هـــودهـــود١٧١٧(( 
ت  ت اجلنـــة تظهـــر لـــه اجلنـــة، وعنـــدما يقـــرأ آ يـــشاهد الفـــيلم وهـــو يتلـــو، فعنـــدما يقـــرأ آ
ٌامللكوت تلوح لـه عظمـة امللكـوت، وعنـدما يقـرأ الغيـوب يلـوح لـه قـبس مـن هـذه الغيـوب 

ٌّهـؤالء األقـوام يقــول فـيهم اإلمـام علــي ، ه لـه حـضرة عــالم الغيـوب ُعلـى قـدر مـا يليحــ
لــو ضــاع مــين عقــال بعــري لوجدتــه يف كتــاب هللا لــو ضــاع مــين عقــال بعــري لوجدتــه يف كتــاب هللا ((((:  وأحــدهم وإمــامهم(((( لــو ضــاع 

ط الذي يربطون به اجلمـل أجـده يف كتـاب هللا  ، والبدايـة كمـا قلـت هـي مسـاع مين الر
  .القرآن يف حالة العيان من احلبيب املصطفى 

  قامات تالوة القرآنم

  : عليهم قالواولذلك السلف الصاحل رضوان هللا 
ن يقـرأ القــرآن  - ًالـذي يريـد أن يتـدرج يف هـذه املقامـات ال بـد لـه أن يبـدأ أوال  ُ

ذي يستحـضر يف حال غيبة عن هذا الكيان، ويقرأه وكأنه يسمعه من شيخه الـ
 ...صورته وهيئته يف فؤاده 

 .. وكأنه يستمع إليه من رسول هللا  فإذا فاز بذلك وجاز يقرأه -

لكلية، وبقي مبا فيه من أنوار احلضرة اإلهلية يقـرأ القـرآن  -  فإذا فىن عن نفسه 
ِفيسمعه من منزله    :، فيكون كما قال هللاتبارك وتعاىلُ

                    ))العلقالعلق٣٣(( :  

  :والواو واو املعية، يعين اقرأ مع ربك
                                                              ))العلقالعلق((.  

  : ملن يعرتض، ومن يعرتض ينطردَّمث بني هللا 
                                                      

كم     !!!!!!أن تدخلوا يف هذه الدائرةإ
  .فيكون رزقكم كله التكذيب مبا ورد عن العارفني عن حضرة احلبيب
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  أحوال الصادق

  :ٍوأشار إىل مقام كرمي يقول فيه هللا
                                                         

                   

  :ِمث امسع وع
                                               

ُّهـل يـرد .... الذي ليس عليه ديون من املعاصي والذنوب واخلطيئات والـسيئات، 
   ..!!ًهللا له طلبا؟ ال

  ..له  ال يبلغه ما يريد مع قول هللا ه ..!!! هل يؤخر هللا له حاجة؟ ال
                          ))ال ....))الشورىالشورى٢٢٢٢ .  

                                                         

                                          

  الذي ليس عليه ديون ماذا يفعل؟ 
                        ........  

ُ فيعطيـــه إحيـــاء  .... لـــه وعليـــهقـــد يتجلـــى هللا ....  يعـــين الـــصادق مـــع هللا 
  ... !! موتى القلوب، 

كثر ذلـــك ُ وأمتـــه، وإن كـــان ال يـــستفمـــوتى األجـــسام لـــيس مـــن شـــأن احلبيـــب 
ا كرامة دانية    .....عليهم أل

  :لكن الكرامة األعلى
  ...ُأن حيي هللا موتى القلوب -

ا كمال القرب من رب الربية  -   .ويرزقهم احلياة الروحانية اإلميانية اليت 
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ة اة الحق   الح

  :  لناولذلك قال هللا 
                                                       ))األنفالاألنفال٢٤٢٤((  

 ! أو لسنا أحياء؟ -

   :حنن نعيش                                    ))طهطه١٢٤١٢٤((  

   :لكن احلياة تكون ملن استجاب  ولرسوله                  ))يسيس٧٠٧٠((... ...   

  . بسر حياة احلبيب حياه احلي من يستجيب له احلي الذي أ -
o  ُحيييه هللا : 

 احلياة اإلميانية. 

 مث احلياة القلبية. 

 مث احلياة اإلحسانية. 

 مث احلياة الشهودية. 

 مث احلياة العرفانية . 

لقــرب؛  ٌحيــاة بعــد حيــاة بعــد حيــاة حــىت يكــون يف احليــاة الكــربى الــيت يتمتــع فيهــا 
  :قرب القرابة من رب الربية
                         ))آل عمرانآل عمران١٦٩١٦٩(( ...  

  .تبارك وتعاىلإىل ماشاء هللا 
ــه الوقــت،  هــذه حملــات قــد تكــون عاليــة القــدر، ورفيعــة املقــام، لكــن هــذا مــا أذن ب

 ومســح بــه احلبيــب املــصطفى عليــه أفــضل الــصالة وأمت الــسالم، فــإذا قبلتهــا فامحــد هللا 
 أن يرزقـك القبـول، ستطع قبوهلـا فـال تعـرتض، وسـل هللا واشكره على عطائـه، وإذ مل تـ

  .حىت تقبل هذا النور الذي يف كتاب حضرة العزيز الغفور
  َّوصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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ا الن من خصائصصور   ٢٣٤  الدن

ِبسم هللا الرمحن الرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ ُ احلمد  الذي خصنا وجعلنا من أمـة- ِ  حبيبـه ومـصطفاه؛ َّ
ه، وجعلنــا يــوم القيامــة حتــت لــواه، وجعلنــا يف اجلنــة مــن أهــل  ســيد دمحم، وأكرمنــا هللا بــرؤ
رك علـى سـيد دمحم وآلـه وصـحبه وكـل  القرب من حضرته واملناجاه، اللهم صـل وسـلم و
مــن مــشى علــى هديــه إىل يــوم الــدين آمــني، واجعلنــا يف الــدنيا لــه مــن خيــار املتبعــني، ويف 
اآلخرة من أعظم املقـربني ويف اجلنـة مـن الـذين يتمتعـون برؤيتـه يف كـل وقـت وحـني أمجعـني 

  .آمني آمني  رب العاملني.. 
ٌّ دائمـا حـديث شـهي، جيـد اإلنـسان لـه حـالوة يف احلديث عن سـيد رسـول هللا  ٌ ً

ًقلبه، واستشفاءا يف صدره، وقبوال يف عقله، وخياال عاليا يف ذهنـه، ألنـه صـور ً ً ة احلـق الـيت ً
ِّ لتقرب اخللق إىل احلقاختارها هللا  ُ.  

اَّوقد خصه هللا     ... خبصائص انفرد 
   ...ُوحاول أكابر األمة اإلتيان ببعضها ألن الكل عجز عن مجعها

ـا هللا  َّفال يستطيع أحد يف األولني وال يف اآلخرين مجـع اخلـصائص الـيت خـص  ٌ 
  :سيد رسول هللا 

صائـصه يف عـامل األزل القـدمي، أو خصائـصه الـيت ظهـرت مـع النبيـني ٌسواء كانـت خ
واملرسـلني، أو خصائـصه الـيت ظهـرت ألمـة شـريعته، أو خصائـصه الـيت ظهـرت ألهـل قربـه 
ُومودته، أو خصائصه اليت يبيحها هللا تعاىل للمجتبني من أحبتـه، أو خصائـصه التـشريعية، 

أو .... ُ أو خصائـصة األخرويـة،  ...ة،أو خصائـصه القدسـي.... أو خصائصه الصفاتية، 
َّخصائص ال عد هلا وال حد هلا، ... خصائصه اجلنانية  حنـاول أن نقطتـف منهـا بعـض .... َّ

، ويكفــي يف ذلــك قــول اإلمــام ًمثارهــا تــشويقا لــألرواح إىل طلعــة رســول الكــرمي الفتــاح 
  :البوصريي 

ــــا ــ ــــرام  ـــل الكــ ــــى الرســـ ــ ــل آي أت ـــ ــــاٍوكـ ــ ــــرام  ـــل الكــ ــــى الرســـ ــ ــل آي أت ـــ  ٍوكـ
  

ـــور ــــ ـــ ــن ن ـــ ـــ ـــصلت مــ ـــ ـــ ــــا اتـ ـــ ـــورفإمنـــ ــــ ـــ ــن ن ـــ ـــ ـــصلت مــ ـــ ـــ ــــا اتـ ـــ ـــمفإمنـــ ـــ ـــ ـ ـــمه  ـــ ـــ ـ  ه 
ــــا   ـــ ــــم كواكبهـ ـــضل هــــ ـــ ـــس فــ ـــ ـــه مشــ ـــ ــــافإنــ ـــ ــــم كواكبهـ ـــضل هــــ ـــ ـــس فــ ـــ ـــه مشــ ـــ  فإنــ

  
ـــم ـــ ــــاس يف الظلــ ـــا للنــــ ـــ ــــرن أنوارهــ َُيظهــــ ـــمُ ـــ ــــاس يف الظلــ ـــا للنــــ ـــ ــــرن أنوارهــ َُيظهــــ ُ 

  
                                                           

  م٢/٨/٢٠١٨ه ١٤٣٩ من ذي القعدة ٢٠ المعادي -رة  القاه٢٣٤
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ينا   ب مو ون

صـلوات ريب  رسـولنا َّفكل ما أويت املرسـلني والنبيـني بعـض ذرة ممـا خـص بـه هللا 
، ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال عنــدما خــرج موســى كلــيم هللا عليــه وعلــى وتــسليماته عليــه

الـــسالم بقومـــه مـــن مـــصر وتبعـــه فرعـــون وقومـــه، وعـــربوا خلـــيج نبينـــا أفـــضل الـــصالة وأمت 
ـم لـو كـانوا  السويس، والعبور ليس للبحـر األمحـر ولكـن العبـور كـان خللـيج الـسويس، أل
عـربوا البحـر األمحـر لـذهبوا إىل األردن واجلزيـرة العربيـة، ولكـنهم ذهبـوا إىل سـيناء فيكـون 

  . وقتنا هذاالعبور خلليج السويس، ومكان العبور موجود إىل
ت فعـربوا إىل ســيناء، وقـد وعــدهم هللا   بـدخول بيــت املقـدس، لكــنهم رغــم اآل

ــم كــانوا أهــل إنكــار وجحــود   ، ولرســوله ســيد موســى الــيت رأوهــا يف العبــور إال أ
  .عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم

 وقـــد حلـــق بـــه وأنـــتم تعرفـــون املعجـــزات، فـــسيد موســـى كـــان علـــى حافـــة اخللـــيج،
فرعون وقومه، وسيد موسى كان معه بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل أبناء يعقوب، فإسرائيل 

ــ  للغـــة ) إيـــل(يعـــين عبـــد و ) إســـرا(يعـــين يعقـــوب، وإســـرائيل يعـــين عبـــد هللا، فــ يعـــين إلـــه، 
العربية، وأوالده كانوا اثنا عشر، وهم سـيد يوسـف وإخوتـه، وكـل واحـد مـن اإلثنـا عـشر 

ــه قبيلــة، وكــان يف وقــت ســيد موســى عــدد كــل قبيلــة مخــسني ألفــا، يعــين كــانوا أصــبح ً ل
  .ًستمائة ألفا وهم الذين خرجوا مع سيد موسى

  : وأثنــاء وجــودهم علــى شــاطئ البحــر نظــروا فوجــدوا فرعــون وراءهــم، فقــالوا   
                      ))ــم قــد حلقـوا ))الـشعراءالـشعراء٦١٦١   : بنــا، فقــال هلــم أي أ        

                    ))أ معي ريب فال ختافوا))الشعراءالشعراء٦٢٦٢ .  
ـــا  ـــ ـــارة -وهن ب اإلشـــ ــن  ــ ــ ـــني - م ـــ ـــارة ب ـــ ــــارق يف العب ــ    ف                    

  :  وبــني ســيد رســول هللا عنــدما كــان معــه الــصديق وقــال لــه))الــشعراءالــشعراء٦٢٦٢((             
  :  ولــيس معــي، فــسيد موســى قــال))التوبــةالتوبــة٤٠٤٠((             ولكــنكم بعيــدين ومعــه مقــام 

  : الربوبيــة، لكــن ســيد دمحم أدخلنــا كلنــا يف مقــام األلوهيــة            يعــين إن هللا 
  ين،بكـــل أمسائـــه وصـــفاته معنـــا، مـــع األمـــة الـــسابقني واملعاصـــرين والالحقـــني إىل يـــوم الـــد

  .فنحن معنا معية أكرم األكرمني 
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ـــا زل و َّولـــذلك ال يوجـــد أحـــد من ـــدة، ٌ َّال ضـــل وال خـــل يف العقي ـــا.... َّ  ســـيد ومعن
  .رسول هللا 

ـــين عـــشر طريقــــا ـــه ضـــرب البحــــر بعـــصاه فانـــشق البحــــر اث   : ًاملهـــم أن         
                                             ))وبني كل طريق وطريق ))الشعراءالشعراء٦٣٦٣ 

ـــا؟  ــق، وكيـــف ميـــشون وقـــاع البحـــر طين د هللا املـــاء فنزلـــت كـــل عائلـــة يف طريـ ـــاه، فجم ًمي ـــ َّ  
                                 ))ــا ))طــهطــه٧٧٧٧ ّ جــاف، كيــف؟ ســلط هللا الــشمس حبرار

  . احلال ليتحمل هؤالء الرجال وما معهم من أثقالالقوية على قاع البحر فجففته يف
ومــشت كــل عائلــة مــن طريــق، وبــني مــن كــان علــى اليمــني ومــن كــان علــى الــشمال 

ــثلج، فقــالوا  موســى نريــد أن نــرى بعــضنا ونكلــم بعــضنا، فــضرب البحــر : جــدار مــن ال
نية فأصبح كل جدار به نوافذ، فمشوا وأخـذوا يكلمـون بعـضهم ويتـسام رون بعصاة مرة 

ت بينات.. مع بعضهم حىت عربوا البحر    !!.آ
ًفرعون كان حكيما، ومل يكـن رجـال عـاد فكـان يعـيش علـى املـوز، ألن املـوز لـيس  ً ً
لــه فــضالت حــىت ال يكــون كالنــاس العــاديني، فالنــاس يــدخلون اخلــالء كــل يــوم مــرة، وهــو 

م مـرة، واملـوز كمـا يقـول العلمـاء يـؤد ي إىل تغذيـة الفكـر، كان ال يـدخل إال كـل بـضعة أ
وهــو طعــام احلكمــاء، ولــذلك كــان طعــام الفالســفة واحلكمــاء وأمثــاهلم، ولــذلك ينــصحون 

كله األطفال ألن مثله مثل اليود املوجود يف السمك الذي يقوي الذاكرة   .ُن 
، ولــذلك كــان يفعــل أمــورا متيــزه عمــا ســواه،  ًفكــان فرعــون عاملــا ولــيس رجــال عــاد ً ً ً

  : حرة وكـــان يف يـــوم شـــديد احلـــرارةوعنـــدما مجـــع الـــس                   ))طـــهطـــه٥٩٥٩(( 
ُفكان يف وقت الضحى يف يوم شديد احلـرارة، فجمـع الـسحرة املوجـودين يف مـصر عنـدما 
ُوجــد عــصا موســى تــصنع لــه غرائــب، فأحيــا تتــشكل حيــة، وأحيــا خيــرج يــده فيجــدوها  ً ًَّ

  .رة كلهمهذا سحر، فجمعوا السح: بيضاء، فقال
  : والسحرة سحرهم كما قال فيه هللا يف القرآن                            

                     ))ل علـــى النظـــر ولكنهـــا ال تـــسعى حقيقـــة، فمـــاذا ))طـــهطـــه٦٦٦٦ َّـــ يعـــين خيي ُ
ــق،  لزئب ٍّيــصنعون؟ أحــضروا حبــاال ولفوهــا علــى عــصي ودهنوهــا  ِ ِ ُّ ــدما يتعــرض ً والزئبــق عن

ًللحرارة الشديدة يف الـشمس يتمـدد، فيكـون شـكله كأنـه حيـة تـسعى شـكال وختيـيال،  ً ...
  .لكن احلقيقة ال
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فألقى موسى العصا، فوجدوا العصا حية حقيقية وابتلعت كل احلبال وكل العـصي، 
  ! اء؟وأين البطن اليت ابتلعت كل هذه األشي! ومل يظهر عليها شيء، أين ذهب كل ذلك؟

ًوفرعون كان واقفا يف شرفة قصره ينظر، فوجد احلية قد ذهبت جتاه القـصر واجلـزء 
ــا ســتبلع  ُالعلــوي مــن فكهــا فــوق القــصر، واجلــزء الــسفلي مــن فكهــا حتــت القــصر، وكأ

، !القصر، ويف هذه اللحظة حدثت له حالة فزع وهلع حـىت أنـه قـضى حاجتـه علـى نفـسه
  .حظة آمن، فلم تبتلعه، ولكنه عاد وكفرألن احلية ستبتلعه، ويف هذه الل

ــرق ــن عنــــد الغــ ـــة عنــــدما آمـ ــن يف املــــرة الثاني   : ولكـ                       
                                                             ))يـــــــــــــــونسيـــــــــــــــونس٩٠٩٠(( 

  : قــال هللا لــه                     ))ــونس٩١٩١ ــونسي ــاك يف املــرة الــسابقة، فعــدت مــرة ))ي ُ تركن
  .ِّنية للكفر وادعاء األلوهية

ٍّفعندما رأى هذا الوضع عرف أنه وضع إهلي وغري طبيعي، وهـذا مـا جعـل الـسحرة 
  .عندما رأوا ذلك آمنوا أمجعني

ــوا، وبعــد أن ًوهــذا يعطيــك انطباعــا لعظمــة اإلميــان عنــد حــض رة الــرمحن، فقــد آمن
ـــتلهم، فكـــم ركعــــة  م وق ــــم فرعـــون؟ ربطهـــم يف جـــزوع النخــــل، وعـــذ ــل  ـــاذا فعـ ــوا م آمنـ

م آمنــوا فقــد ! وكــم يــوم صــاموه؟! وكــم تــسبيحة ســبحوها؟! صــلوها؟ ال شــيء، ولكــن كــو
م آمنوا  ومل يغريوا اإلميان طرفة عني وال أقلضمن هللا    . هلم اجلنة، أل

َّن عنـــدما رأى آيـــة البحـــر خـــاف أن ينـــزل البحـــر، فقـــدر هللا وهـــو قـــدير أن ففرعـــو
فرسه اليت يركبها تنزل إىل أرض البحر خلف موسى وقومه، وكـان عنـده تكـرب، فهـل ينـزل 

نية؟   .ال، فمشى ونزل وراءه قومه! الفرس ويرجع هو مرة 
 كــل وكــان اجلــيش يف وقتــه ال يقــل عــن مليــون شــخص، ألن يف عــصر فرعــون كانــت

ــزرع ــــ ــــصر تـ   : ُأرض مـــ                                          ))الزخـــــــرفالزخـــــــرف٥١٥١(( 
ار را واحدا بل أ ًوليس  ً .  

ار، فالنهر كان ميشي من البحر األمحـر،  م كشفوا عن بعض هذه األ ويف هذه األ
ره لوقتنا هذا، ولكن لـيس بـه مـاء مث إىل أسيوط، مث إىل الوادي اجلديد، ووجدوا لذلك آ

ُاآلن، فكانــت امليـــاه تنــزل علـــى جبــال البحـــر األمحــر كمـــا ســتعود مـــرة أخــرى يف الـــسنني 
ار كثرية ر النيل فقط بل كانت أ   .القادمة إن شاء هللا، وليس 
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فكانــت أرض مــصر كلهــا ســواء الــصحراء الــشرقية والــصحراء الغربيــة أرض زراعيــة 
ـــا خــــريات يقــــول ف ــى لــــسان ســــيد يوســــفيهــــا هللا وفيهـ   :  علــ                 

       ))ــواء يف ))يوســـفيوســـف٥٥٥٥  وليـــست خـــزائن مـــصر، بـــل خـــزائن األرض كلهـــا يف مـــصر، سـ
  .جوفها أو على ظهرها

كم بني زمن سيد موسى وبني زمـن سـيد يوسـف؟ كـل واحـد مـن يوسـف وأخوتـه 
  .بينهما أكثر من ألف سنةًأصبح من ذريته مخسني ألفا، فيكون 

فنــزل فرعــون وجيــشه يف البحــر، ومــع آخــر رجــل خــرج مــن قــوم موســى مــن البحــر 
كــان آخــر واحــد نــزل مــن قــوم فرعــون يف خلــيج الــسويس، فــضرب ســيد موســى البحــر 

نيــة فعلــى الفــور   : لعــصا مــرة                  ))يف هــذا الوقــت قــال ))الزخــرفالزخــرف٥٥٥٥ 
  : فرعــــون                                             ))ــــونس٩٠٩٠ ــــونسي ـــال هللا ))ي  فقـ

  : له                     ))يونسيونس٩١٩١((.  
:  ويقــول لــه ســيد جربيــل حيكــي حلــضرة النــيب - لنــرى رمحــة ربنــا -ومــع ذلــك 

لطــني ونــسد بــه فــم فرعــون حــ يت   لــه،  رب اغفــر يل، فيغفــر هللا : ىت ال يقــولكنــا 
ُألننــا نعــرف أن هللا رحــيم وكــرمي وعطــوف وحنــان ومنــان، وألننــا نعلــم أن هللا حيــب التــوابني 

  .وحيب املتطهرين
من الذي رأى هذه املعجزات؟ بنو إسـرائيل، ومبجـرد أن خرجـوا مـن البحـر وجـدوا 

َّـمجاعة يعبدون أصناما، وسيد موسى تعجل وقـ َابـق معهـم حـىت أذهـب : ال ألخيـه هـارونً
جي ربنا على جبل الطور يف سيناء   .ُفأ

  : ومبجرد أن مشى سـيد موسـى قـالوا هلـارون                             
ت اليت رأوها يريدون آهلة من احلجارة))األعرافاألعراف١٣٨١٣٨((   . قاتلهم هللا -!!  بعد هذه اآل

ُم ال تعد وال حتد ومنها له حكوهللا  ُ ُّما أخذ إنسان ماال ال حيـل لـه، إال وحرمـه : ٌ ً ٌ
َّهللا مــن االنتفــاع بــه، فهــذه ســنة هللا، فبنــوا إســرائيل عنــدما أرادوا أن ميــشوا، كــان ســيد  ُ

  .خنرج يف يوم عيد حىت ال ينتبه األعداء لنا عند خروجنا: ًموسى حكيما، فقال هلم
هـــل خنـــرج ونـــرتك دور وأموالنـــا وحاجاتنـــا بـــدون شـــيء : لكـــنهم هـــداهم هللا قـــالوا

ـــا املـــصرية وتقـــول هلـــا : نكـــسبه؟ فـــاتفقوا علـــى أن كـــل واحـــدة مـــن نـــسائهم تـــذهب جلار
ًأقرضيين ذهبك أللبسه غدا يف العيد، فبـذلك نكـون قـد خرجنـا بـشي مـن املـصريني، كـان 



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ا                               خصائص الن :  الثامنالفصل  )٢٠٠             ( الدن

ملطالبــة ذلــك دون علــم ســيد موســى، ولــذلك بعــض احملــامني رفــع دعــوة علــى إســ رائيل 
  .بذهب املصريني الذي أخذوه منهم

ت ومـشوا، فقـيض هللا هلـم موسـى الـسامري، وســبحان  َّفأخـذوا الـذهب مـن املـصر
ُموسى الكليم ترىب يف بيت فرعون، وفرعون يذبح كل مولود يولد، ويقول له القـادر! هللا َّ :

  !!.سنربيه يف بيتك، وليس عند أحد آخر
انـت قـد خافـت عليـه، فـذهبت بـه إىل الغابـة، فـأنزل هللا لـه ُوموسى السامري أمـه ك

تيه بغزالة فرتضعه، فرأى جربيل ويعرفه، ولذلك قالوا   :ُاألمني جربيل، وكلما جاع 
ـــذي ر ـــ ــى الــ ـــ ـــذي رَّفموســ ـــ ــى الــ ـــ ــــافرَّفموســ ــل كــــ ـــ ــــافٌره جربيــ ــل كــــ ـــ  ٌه جربيــ

  
ـــذي ر ــــى الـــ ـــذي رَّوموســ ــــى الـــ ـــلَّوموســ ــــون مرســـ ٌه فرعــ ـــلُ ــــون مرســـ ٌه فرعــ ُ 

ًائما العناية، فالعنايـة ُّلنعرف أن العناية هي سر البداية والنهاية، ولذلك نسأل هللا د  
ألنــساب، وإمنــا فــضل مــن كنــوز امللــك  ألحــساب وال  ألجــداد وال  ء وال  آل ٌليــست 

  .الوهاب تبارك وتعاىل
ت ُأن ســيد جربيـل نــزل راكبــا فرسـة أنثــى، ومـن الــذي يعرفــه؟ : وكمـا حتكــي الـروا ً

ًمري أخذ حفنة مـن ُالسامرى، والفرسة ظلت تغري الفرس حىت نزل وراءها، فموسى السا
  : الرتاب من حتت أقـدام الفرسـة                                      

               ))ألنــه يعلــم أن هــذه الفرســة الــيت يركبهــا جربيــل لــو ملــست شــيئا ))طــهطــه٩٦٩٦ ً
ا أخذت صفة امل ًميتا أحيته، ولو ملست مجادا حركته، أل   .الئكةً

أ أصنع لكـم هـذا اإللـه بـشرط أن جتمعـوا : فأخذ هذه احلفنة من الرتاب وقال هلم
حىت ال ينتفعوا به، فأخـذ كـل مـا معهـم مـن ذهـب : يل كل الذهب الذي معكم، وكما قلنا

ًوصــهره وصــنع منــه إلــه علــى هيئــة عجــل ووضــع عليــه حفنــة الــرتاب، وجعلــه أجوفــا فــإذا 
  .هذا إهلكم: ، وقال هلمًدخل فيه اهلواء يصنع صو

لعطـــب، ولكـــي يعـــاقبهم هللا،  م  أيـــن الـــذهب؟ ذهـــب، وأخـــذ معـــه اإلميـــان وأصـــا
فبمــاذا عــاقبهم؟ جعلهــم يتيهــون يف صــحراء ســيناء أربعــني ســنة ميــشون، ومــع ذلــك جعــل 
فـــيهم رمحـــة، ألن معهـــم ســـيد موســـى وســـيد هـــارون وبعـــض الـــصاحلني، فجعـــل ســـحابة 

يناء، ولكن كلما اقرتبوا من اخلـروج مـن سـيناء يتيهـوا يف الطريـق ُتظلهم طوال سريهم يف س
  .ُفيعودون مرة أخرى كما كانوا
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ُهوا يف سيناء أربعني سنة، وكلما جاعوا ينزل هللا هلم الـسلوى، والـسلوى هـو طـري 
كلـوا شــيئا  ًالـسمان، وينـزل مــشو وجـاهزا لألكــل، فيـأكلون مسـان فقــط، وإذا أرادوا أن  ًً

ُحلوا ي ُّنزل هللا هلم املن، واملن هو عسل ينزل مـن شـجر معـني وموجـود يف سـيناء ويف بـالد ً
  .الشام، وخيرج منه عسل كعسل النحل

ــول وعــــدس وبــــصل: ومــــع ذلــــك قــــالوا ــل فــ كــ ــى فنريــــد أن    !!: قــــد مللنــــا  موســ
                                                                   

                                                                
                    ))فقـــال هلـــم))البقـــرةالبقـــرة٦١٦١  :               ))وليـــست مـــصر ))البقـــرةالبقـــرة٦١٦١ 

  :  يعين أي إقليم من هذه األقاليم الزراعيةهذه، ولكن                   ))البقرةالبقرة٦١٦١((.  
ـــات ـــزات والكرامــــ ـــذه املعجــــ ـــود هــــ ــــع وجــــ ــــن هللا مـــ ـــا عـــ ــــد رضــــ ــين ال يوجـــ ـــ    ...يعــ

  !!.اليت يعيشون فيها
ُ أكــرم بتظليــل الــسحاب ُموســى أكــرم بتظليــل الــسحاب يف زمــن نبوتــه، ورســولنا 

ـــه، لتعـــر ـــه ونبوت ـــل بعثت ـــذكر هـــذا الكـــالم لتعـــرف قب ــن ن ـــذه اخلـــصوصية، وحنـ ـــارق  ف الف
  .خصوصية سيد رسول هللا 

ُالــسيدة خدجيــة بنــت خويلــد  مسعــت أن القوافــل قادمــة مــن بــالد الــشام، وهلــا 
يت مــن بعيــد، ومعهــا بعــض  معهــم قافلــة، فوقفــت يف شــرفتها يف بيتهــا لــرتى القافلــة وهــي 

  . ُ وسحابة تظلله النسوة، فرأت رسول هللا
ُقـد رأيـت كـذا، فقـال : فلما جاءها عبدها الذي كان يرافقه وامسه ميسرة، قالت لـه

ُهذه السحابة كانت معه طوال الرحلة، يف ذهابنا ويف رجوعنا، فكان السحاب يظللـه : هلا
  .قبل زمن بعثته ونبوته

ل مـــن رجـــال أمتـــه، فـــسيدي أبـــو بـــل إن هللا  ُ أعطـــى ذلـــك لرجـــال كم َّـــ احلـــسن ُ
 علـي اذهـب :  وقـال لـه وأرضاه كان يف تونس، وجاءه سيد رسـول هللا الشاذيل 

ربعـــني رجـــال، قـــال ـــا رجـــاال، وأعطـــاه كــشفا  ًإىل مــصر فإنـــك ســـرتيب  ً ً  ســـيدي : قلـــت: ُ
ٌالطريق طويل واجلو صيف، والشمس قريبة من الرءوس، واملاء يف الطريق قليـل، فقـال لـه  ٌ

 :خـذ مـن اجليـب، قـالواُّ علي إن شـئ خـذ مـن الغيـب، وإن شـئت   فمـشى : ت 
َّومـــن معـــه وســـحابة تظلهـــم حـــىت وصـــلوا إىل اإلســـكندرية، وكـــانوا إذا شـــح املـــاء، جـــادت  ٌ
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ملاء، فيشربون ويستسقون وميـألون مـا معهـم مـن آنيـة يـدخرون فيهـا املـاء حـىت  السحابة 
  :وصلوا إىل اإلسكندرية، ولذلك قال 

ُعلماء{  َ ِأم ُ
اء َّ ِأن َ

ِ
ْ

ِب 
ل  َ ائ َإ ِ َ ْ

ِ{٢٣٥  

ين   .مثلهم يف الفضل اإلهلي والكرم الر

  الجمال اليوس والجمال المحمدي

ُســيد يوســف عليــه وعلــى نبينــا أفــضل الــصالة وأمت الــسالم ملــا أشــيع يف مــصر بــني 
عزيز مـصر، نساء األكابر أن امرأة العزيز تراوده عن نفسه، وكانت متزوجة من ابن عمها 

يت النــساء، لكنهــا ولكونــه ابــن عمهــا اســتحت أن تــذكر ذلــك  ًوابــن عمهــا كــان عنينــا ال  ِّ ِ
  .ألحد

ًفجهزت هلن تفاحا ودعتهن إىل الطعـام، وأعطـت كـل واحـدة مـنهن تفاحـة وسـكينا  ً
  : لتقطع به التفاحة وقالـت                                                ))يوسـفيوسـف٣١٣١(( 

ــن يقطعــن التفــاح، لكــنهن كــن  قطعــن أيــديهن وهــن ال يــدرين وال يــشعرن، وهــن يظــنن أ
  : يقوليقطعن أصابعهن دون أن يشعرن بذلك من شدة مجال يوسف، والنيب 

َأع{  ِ
ُيوسف ْ ُ َشطر ُ ْ َ

َالحسن   َ{٢٣٦  

ُيعــين نــصف احلــسن، فمــن الــذي أعطــي احلــسن كلــه؟ ســيد ر ، وملــاذا ســول هللا ُُ
ُكان لسيد يوسف شطره؟ ألن يوسف أعطي احلسن الظـاهر، ورسـول هللا أعطـي احلـسن  ُُ ُ
ــه كمــا فتنــت النــسوة بيوســف؟ ألن هللا  ُالظــاهر واحلــسن البــاطن، فلمــاذا مل يفــنت النــاس ب ُ ُ

ــؤذون يف طنـه علـى ظـاهره، ففـنت بـه أهـل القلـوب، وتعلقـوا بـه، ولـذا ي ْغلب روحانية  َ ْ ُ ُ  هللا َّ
  .وال يتغريوا وال يتبدلوا ملا رأوه من مجال احلبيب احملبوب 

جلــالل فأعطــاه هللا  ـَّـ اجلمــال الظــاهر واجلمــال البــاطن، وغطى اجلمــال الظــاهر 
ُحىت ال ينكشف إال ألهل الكمـال، ومـن يريـد هللا أن يـذيقهم لـذة الوصـال، محايـة لـه مـن  ُ

  :ضالل الذين قال هللا فيهماملبعدين والبعيدين وأهل الزلل وأهل ال
                                                           

ا٢٣٥    الفوائد المجموعة للشو
س بن مالك ٢٣٦ م  المستدرك عن أ    مسند أحمد والحا
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                                ))األعرافاألعراف١٩٨١٩٨((.  
ال يـــرون اجلمـــال الـــذي فيـــك، وال يـــرون إال اهليكـــل الظـــاهر، أمـــا اجلمـــال الظـــاهر 

م الفــاخر فقــد حــرمهم هللا   منــه، وجعلــه خــصوصية ألهــل اإلميــان الــذين امــتألت قلــو
ن بتقوى حضرة ا   .لرمحن، واحلب الصايف اخلالص للنيب العد
 أصل كل مجال، وأصل كل كمال، واحلاوي ألمجـع وأكمـل اخلـصال الـيت فكان 

صـلوات خلق هللا عليها املرسلني واملقربني واملالئكة وكل أهل عالني وعليني، فهو إمـامهم 
  .ريب وتسليماته عليه

 ســيد عنــدما أبلــغ رســول هللا  أشــار إىل هــذه احلقيقــة ُوســيد أويــس القــرين 
  :عمر وسيد علي ومن معهم من صحبه الكرام وقال هلم

ِأ{ 
م َ ْعل ْ س َ ُأو ْ ُبن َ ِعامر ْ

َمع َ ِأمداد َ
َ ِأهل ْ

من ْ َال ْمن َ
ٍمراد، ِ َ َّثم ُ

ُ
ْمن 
ٍقرن، ِ َ ان َ

َ
 

ِه ٌبرص ِ َ أ َ َف َ ُمنه َ ْ
إ ِ

َّ
َموضع ِ

ِ
ْ ٍدرهم، َ

َ ْ ِوال ُله ِ
دةَ

ٌ َ
َهو  َبها ُ ٌّبر ِ َأقسم ْلو َ َ ْ

 ِا َع 

ُألبره، ََّ َ َ
ِفإن  ِ

َ
َاستطعت  ْ َ َ أن ْ

ْ
َستغفر  ِ

ْ َ ْ ْفافعل  َلك َ َ ْ َ
{٢٣٧  
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شفعن{  َّل َ َ ْ ٌرجل َ ُ ْمن َ
ِأم ِ

أل َّ
ْ َ

ْمن 
ِب ِ

م، َ ٍتم ِ
َ

ْومن 
ِ
َ ، َم َ نه ُ ُو َّ

ِ
س َ ٌأو ْ ُّالقر  َ

ِ
َ َ

{٢٣٨  

 أهـــل الـــيمن أفـــيكم : ُ عمـــر كـــان كـــل عـــام يرســـل يف احلـــج ألهـــل الـــيمنفـــسيد
ليس عند أحد غري رجـل يرعـى : ال يوجد أحد، حىت قالوا له ذات مرة: ُأويس؟ فيقولون

يف املكان الفالين، فأومأ إىل سـيد علـي : أين هو؟ قالوا: ُلنا اجلمال وامسه أويس، فسأهلم
، وذهب هو وس   .ٌيد علي دون أن ينتبه أحد هلذا الرجليعين ال تكشف أمر

كــان عنــده مــرض : وكــان ســيد رســول هللا قــد أعطــاهم إشــارة أو عالمــة فقــال هلــم
ـــع درهـــــم، فقـــــالوا لـــــه ــــع،: ُجلـــــدي وشـــــفي إال موضــ    ....اكـــــشف لنـــــا عـــــن هـــــذا املوضـ

  .فوجدوا أثر املرض
 علـــي نعـــم، وأخـــذ ســـيد: ؟ قـــالواهـــل رأيـــتم رســـول هللا : ُفـــسأهلم ســـيد أويـــس

                                                           
م عن عمر بن الخطاب  ٢٣٧   صحيح مسلم والحا
رة ٢٣٨ ا عن أ ه اء هللا عز وجل لألل    كرامات أول
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ا                               خصائص الن :  الثامنالفصل  )٢٠٤             ( الدن

إنكــم مل تــروه، فاحتــاروا، : يــصف رســول هللا، طولــه ووجهــه ومالحمــه وأعــضاؤه، فقــال هلــم
  :فذهبوا يسألون السيدة عائشة، فقالت

ُاستعرت{  ْ َ َ ْمن ْ
حفصة ِ

َ َ ْ ت َ ِب
ْ
رواحة ِ

َ َ َ إبرة َ
ً َ ْ

ُكنت ِ ْ
ط  ُأخ

َبها ِ َثوب ِ ْ َ
ِرسول 

ُ   ِا َ

ْفسقطت َ َ َ َ
ِّم  اإلبرة، ِ

ُ َ ْ
فطلبت ِ

ُ ْ َ َ
ْفلم َها َ

ْأقدر  ِ
ْ

َعليها،  ْ َفدخل َ َ َ َ
ُرسول    ِا َُ

ينت ُفت ْ َّ َ َ َ
اإلبرة 

َ َ ْ
ْمن ِ

َشعاع ِ
ُ

نور 
ُ

ِوجهه  ِ
ْ َ {٢٣٩  

  :وهذا يقول فيه اإلمام أبو العزائم 
ــــه ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــصديق منـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــهَمل يــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــصديق منـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  َمل يــ

  
ـــــاح ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــه املب ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــري هيكلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــاحغــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــه املب ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــري هيكلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  غــ

ــــت   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه تعالــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــتومعانيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه تعالــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ومعانيـــ
  

ــــصالح ــــ ـــ ـــ ـــ ــول ذوي ال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عقــ ـــ ــــ ـــ ــــصالحعـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــول ذوي ال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عقــ ـــ ــــ ـــ  عـــ
ــــه   ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام طـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــض مقـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهذاك بعـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام طـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــض مقـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ذاك بعـــ

  
ــــي ع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َّد حـــ ــــي عِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َّد حـــ ـــالحِ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــى الف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــالحل ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــى الف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ل

، وأمجل النـاس ُفخص    نه أمجل الناس حسا ومعىن، وأكمل الناس خلقا وهد  ً ً ًُ
ُ ووصــال، فهــو اجلمــال الكلــي الظــاهر عــن نــور املــوىل العلــي، ليظهــر اســتقامة مــع ربــه 

ٍ لكل قلب تقي نقي مجال هللا  ٍّ   .ه عليهسالمصلوات ريب وّ

ل ته لج   رؤ

نه وحده الذي رأى ُوخص  األمني جربيل على هيئته، وعلـى حقيقتـه، واملـرات  
ُاليت ذكر فيها هذه الرؤ يف الـسرية املباركـة ال تعـد وال حتـد، فهـو وحـده  ُ ُ الـذي أعطـاه 

هللا اإلطاقـة ألن يـرى جربيـل، ويــنعم برؤيـة جربيـل، وال حيـدث لــه مـا حيـدث لغــريه، ألن هللا 
َّثبته وأيده    .صلوات ريب وتسليماته عليهَّ

ذي كان يرى جربيل من أصـحاب حـضرة النـيب؛ كـان ال يـراه يف صـورته امللكوتيـة ال
يت يف صــورة  ألنــه لــن يتحمــل، لكــن كــان بعــضهم يــراه إذا جــاء يف صــورة بــشرية، فكــان 

  .ُالصحايب دحية الكليب 
لكــن يف هيئتــه النورانيــة مل يــره أحــد إال ســيد عبــد هللا بــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا، 

  :ًصغريا، يقولًوكان طفال 
                                                           

ر، ودالئل النبوة لأل٢٣٩ ـــخ دمشق البن عسا ـ شة ر هللا عنها تار   صبها عن عا
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ُكنــت { ْ
َمــع  عنــد ِأ َ

َ ْ
ِرســول ِ

ُ ُوعنــده  ِا َ َ ْ
ِ

ٌرجــل َ ُ ــه، َ ِيناج ِ
َ ــان ُ ف

َ َ
ْــالمعرض  ْعــن ُ َ 

، فخرجنـا ِأ
َ ْ َ َ َ

ْمــن 
ِعنــده، ِ ِِ

ْ
َفقــال  َ َ

، ْأي: ِأ ِ  َّبــ َ َتــر ْألــم ُ
َ

َعمــك ْابــن ِإ  ْــالمعرض َِّ ُ 

؟ ِّعــ ُفقلــت َ ُ َ
ــا:  ــت َ ِأ

ُإنــه ،َ َّ
ــان ِ

َ
ُعنــده  َ ْ

ٌرجــل ِ ُ ــه، َ ِيناج ِ
َ َقــال ُ َ

فرجعنــا: 
َ ْ َ َ ِّالنــ ِإ َ

ِ
َّ

  

َفقــال َ َ
ــا: ِأ  َرســول َ َُ ، ُقلــت ِا ُ

ــد  ِلع ْ َ كــذا: ِا ِ
َ

ــذا،  و
َ ِفــأخ َ

َ َ ْ َ
ُأنــه  َّ

ــان 
َ

َعنــدك  َ ْ
ِ 

ــــل ٌرجــ ُ ــــــك، َ َيناج
ِ

َ ــــل ُ ْفهــ َ ــان َ ــــ
َ

ــــدك  َعنــ َ ْ
ـــد؟ ِ أحـــ

ٌ ــــال َ َفقــ َ َ
ـــ  ُرســـ ــــل:  ِا ُولَ ْوهــ َ ــــه َ ُرأيتــ َ ْ َ   

ا د َ ع
َ ْ ُقلت ؟ ِا َ ُ

ْنعم،:  َ َ
َقال  َ

فإن: 
َّ

ِ
َ

َذاك  َ
ل،  ُج ْ

َوهو ِ ُ ِشغل ِالذي َ
َ َ

َعنك   َْ
{٢٤٠  
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َذاك{  َ
ل،  ُج ْ

ُإنه َأما ِ َّ
َموت ْلن ِ ُ َّح َ َذهب َ َ ْ ُه، َ َُ ؤ َ و

َ ْ ُ   ٢٤١}ِعلما  َ

ألن األجهـــزة  ... ُ كـــف بـــصر ســـيد عبـــد هللا بـــن عبـــاس قبـــل موتـــهوقـــد حـــدث،
   ..َّالبصرية مل تستطع أن تتحمل رؤ ذات ملكوتية

فـــإذا كانـــت اإلشـــياء ! فالـــذات امللكوتيـــة كيـــف تراهـــا األجـــسام البـــصرية احلـــسية؟
ــد خــسوف القمــر أو كــسوف الــشمس ينــصح  احلــسية يف الكــون ال نــستطيع رؤيتهــا، فعن

ـــردة ألن هـــذا يـــصيب : لـــونالعلمـــاء ويقو لعـــني ا ُال تـــدمي النظـــر إىل القمـــر أو الـــشمس 
ـردة؟ لعـني ا دواء، ومـن الـذي يـستطيع إدامـة النظــر إىل الـشمس  ال أحـد، مــع ! العـني 

ا أجهزة حسية كونية    ....أ
لك بنورانية املالئكة، وهم نوران  من نور قدرتـه، ونبينـا مـن ن خلقهم هللا يوفما 

 مـن البدايـة يـرى جربيـل يف فكان  .صلوات ريب وتسليماته عليهحضرة ذاته وعزته نور 
ـــة  ــل املــــشاهدات النورانيـ طنــــه لكــ ـــاهره و ـــه ظـ ز ذاتـ ـــارة إىل أن هللا جه ــــهيئتــــه الكليــــة إشـ َّ

  .ُوالقدسية والعلوية، ألنه وحده هو فرد ذات هللا 
  ..ٌواه من النبيني كل يرى على قدره ومن س

إال الواحــد األحــد الفــرد .... ال يقــدر قــدره أحــد ....  هللا لكــن ســيد رســول 
  .تبارك وتعاىلالصمد 

                                                           
اس ر هللا عنهما٢٤٠    مسند أحمد ودالئل النبوة للبيه عن ابن ع
اس ر هللا عنهما٢٤١ ا ودالئل النبوة للبيه عن ابن ع    معجم الط
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م   معجزة القرآن ال

ت واملعجزة السارية يف الكون إىل أن يـرث هللا األرض ومـن عليهـا هـي  أما آية اآل
  .معجزة القرآن الكرمي

  .يعجز عنها الوقت والزمان واملكانومعجزة القرآن حتتاج إىل أحاديث 
فــإن أردت أن تعـــرف قـــدرة هللا يف أي أمـــر مــن أمـــور األكـــوان فـــارجع إىل القـــرآن، 

  . الذي أعجز السابقني والالحقني واملعاصرينفرتى مدى دقة كالم هللا ووصفه 
لنظر إىل بعض مظـاهر إعجـاز القـرآن الكـرمي ولكـن الـيت ثبتـت  وأ أنصح أحبايب 

حظــة والتجريــب فلــيس لنــا زالــت يف طــور املالوغــري متقلبــة، لكــن مظــاهر اإلعجــاز الــيت ما
ـــا  فأنـــت حتتـــاج أن تـــساير القـــرآن علـــى الـــدوام لكـــي تـــرى فيـــه طالقـــة القـــدرة ... ٌشـــأن 

ـــه  ـــان يف اإلنــــسان، أو إن كــــان يف أي خملــــوق خلقـ ـــة، إن كــــان يف األكــــوان، أوإن كـ ٍاإلهليـ
 يعــدها عــد، ، طالقــة القــدرة موجــودة يف كتــاب هللا وال حيــدها حــد والحــضرة الــرمحن 

  .دليل على أن هذا الكالم كالم الواحد األحد الفرد الصمد 
ُكــل مــا أريــد أن أنبــه عليــه إخــواين أنــه انتــشر يف هــذا الزمــان كثــري مــن املنتــسبني إىل 
لنــاس إمامــا وأخطــأ يف القــراءة، أو حلــن يف كلمــة، فبعــد انتهــاء  ًالعلــم، فــإذا صــلى رجــل  ٌ

لتــ ًشنيع عليــه، أو يــسارع بعتابــه عتــا شــديدا شــاقا أمــام الــصالة مباشــرة يــسارع أحــدهم  ًً
  !!.أنت ال تعرف أن تقرأ، وما الذي يعرضك لإلمامة: اجلميع ليهينه، فيقول له

وهــذا الكــالم انتــشر علــى املــستوى العــام، وفقــد النــاس احلكمــة يف معاجلــة األمــور 
ًجانبــا، وأخـذت العنجهيــة َّــنتيجـة انتــشار التيـارات الظلمانيــة الـيت حنت اآلداب اإلسـالمية 

سم اإلسالم حياولون تطبيق هذا الكالم، مع أن النيب    : قالاجلاهلية، و

قوم◌ه قومه الملك ورفعه {  ئا لم  القرآن فمن قرأ منه ش ل  ا مو ُإن مل ُ َُ َ َ ُ ََ ََ ُْ َُ ْ ََّ َِّ َُ َ َ َُ ْ ْ
ِ َ ْ

ِ
َّ
ِ{٢٤٢  

ُمن قرأ القرآن فأخطأ فإن  ملك يصحح قراءته قبل ، !! أن تصعد إىل حـضرة هللاٌ
  :ويف احلديث اآلخر!! فماذا تريدون بعد ذلك؟

ُالماهر { ِ ِالقرآن َ ْ ُ
َمع ِ ِالسفرة َ

َ َ رام َّ ِال
َ رة، ِ ِال

َ َ ِوالذي َ َقرأ َ
ْ القرآن َ

َ ْ ُ
تعتع  ُو َ َْ َ َ ه َ ِف ِ 

                                                           
س ٢٤٢ خه عن أ    ك العمال للمت الهندي، والراف  تار
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َوهو ُ ه َ ِعل ْ شاق، َ
ٌّ َ

ِأجران ُله  َ ْ {٢٤٣  

  :حناول أن نطبق احلديث الذي يقولولكن هنا مالحظة واحدة، أننا 

ُّيؤم{  ُ َالقوم، َ ْ َ
ْأقرؤهم  ُ ُ َ تاب ْ ِل

َ
ِ   ٢٤٤}ِا  ِ

أ موجـــود ويوجـــد شـــخص أقـــرأ مـــين فـــال يـــصح أن أتقـــدم أمامـــه، ألين أكـــون قـــد 
ٌخالفت اهلدي اإلسالمي وأسـتحق مـا حيـدث يل، لكـن لـو مل يوجـد أحـد غـريي، أو أصـلي 

  : عامد، فهنا كما قال سيد رسول هللامع زوجيت يف البيت، وأخطأت غري

قوم◌ه قومه الملك ورفعه {  ئا لم  القرآن فمن قرأ منه ش ل  ا مو ُإن مل ُ َُ َ َ ُ ََ ََ ُْ َُ ْ ََّ َِّ َُ َ َ َُ ْ ْ
ِ َ ْ

ِ
َّ
ِ{٢٤٥  

  :ُوهناك رواية أخرى تقول

ا{  ان أعجم إذا قرأ القارئ القرآن فأخطأ أو لحن أو 
ُ ََّ ِ

َ َْ َ ََ َ ْ َ ْ َُ َ َ
ما أنزل ِ ه الملك  َ كت ْ َ َ َُ ُ َ

{٢٤٦  

ــدوء وأقــول لــه ــا، كمــا : فمــاذا أفعــل؟ أتقــرب إليــه وأنــصحه  راجــع اآليــة الــيت قرأ
هللا  شــيخ فــالن أعــد لنــا هــذه اآليــة، فيعيــد : ٌرأيتمــوين عنــدما يقــرأ أحــد وخيطــأ فــأقول لــه

نيـة، فيتنبـه اآليـة الـيت تقـول كـذا أعـدها: اآلية ويتذكر، فإذا مل يتـذكر أقـول لـه ً علينـا مـرة 
ًعلـى الفـور، ألن مـن حيفـظ عنــدما تقـرأ عليـه حرفـا واحـدا يتــذكر علـى الفـور اخلـيط ويعيــد  ً

  .اآلية كاملة
   ..ال! أنت أخطأت وأنت كذا؟: لكن هل أحرجه وأقول له

ًألن اإلســالم ديــن الــذوق الرفيــع، واألدب البــديع، وال يوجــد شــيء يف الــدنيا أبــدا 
ٌسلم، فكــسر خــاطر املــسلم لــه وقــع عظــيم عنــد رب العــزة يعــاجل إحــراج مــ ، تبــارك وتعــاىلٌ

أو أجعلــه أمــام اآلخــرين ! أو أســفهه؟! أو أجــرح مــشاعره؟! فكيــف أكــسر خــاطر مــسلم؟
  .فهذا ليس من اإلسالم! ًيقف وهو حمتار ويريد مكا خيتفي فيه؟

 أم مــن يعــاجل ُحنــن معلمــني، فهــل املعلــم القــدير الــذي حيــرج التلميــذ أمــام الطــالب،
ُألنـه رمبــا يـصنع لــه عقـدة نفــسية وال حيــب ! اخلطـأ بطريقــة لطيفـة ال تلفــت انتبـاه الطــالب؟

                                                           
شة ر هللا ع٢٤٣ مذي عن عا  نها صحيح مسلم وس ال
مذي عن أ مسعود األنصاري ٢٤٤    صحيح مسلم وال
س ٢٤٥ خه عن أ    ك العمال للمت الهندي، والراف  تار
ل٢٤٦ د  فضائلة، وأورده السيو  الجامع وعزاه للد ار، وأخرجه أبو عب   فردوس األخ
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ـــه أحرجـــه ـــة، وال حيـــب أن حيـــضر لألســـتاذ فـــالن، ملـــاذا؟ ألن ني   : ُأن حيـــضر للفـــصل مـــرة 
                                 ))ال  لكن القرآن الكرمي كما ق))احلجاحلج٧٨٧٨:  

إن{ 
َّ
هذا ِ

َ القرآن َ
َ ْ ُ

ة  مأد
ُ َ ُ لوا ِا َ َفاق ْ َ

ْمن 
ِمأدبته ِ ِ

َ ُ ْاستطعتم  َما َ ُ َْ َ ْ{٢٤٧  

  تالوة القرآن

كــل الــذي تريــده موجــود يف مأدبــة القــرآن، ولــذلك جعــل ســادتنا الــصاحلني الــورد 
ك  ك مث إ أن تفـرط األساسي ألي سـالك يتجـه إىل هللا قـراءة مـا تيـسر مـن كتـاب هللا، وإ

ك أن يكــون أحــدكم لــه أســبوع أو غــريه مل يقــرأ القــرآن، فلمــاذا أخــذت  يف هــذا الــورد، إ
القــرآن فــاتح اخلــري لــك يف الــدنيا واآلخــرة، وأصــحاب ! أجــازة مــن قــراءة القــرآن  أخــي؟

ٌحضرة النيب كان الواحد منهم كـل يـوم إذا أصـبح ومل يفـتح كتـاب هللا يظـل متـشائم طـوال 
  . يفتتح يومه مبا تيسر من كتاب هللاليوم، ألنه مل

ـــاب هللا هـــو  ـــتمعن، وكت ــن كتـــاب هللا مـــع ال ـــسر مـ ـــسان أن يقـــرأ مـــا تي ـــد لإلن فـــال ب
ًالدســتور والتــشريع الــذي أنزلــه لنــا هللا حــىت نعمــل بــه، فنحيــا حيــاة طيبــة يف الــدنيا، ونفــوز  ً

  .برضاء هللا يوم نلقاه 
ك أن تسمح لنفسك فتقدم لك األعذار يف ترك  تـالوة القـرآن، وهـي اآلفـة الـيت إ

ُأ مـشغول، ومــشاغلي كثـرية، وأ أريــد أن أحــضر : ٌيقـع فيهــا كثـري مــن الـسالكني، ويقــول
خــذ منــك كــل هــذا الوقــت، وهللا قــال لــك   : طلبــات األوالد، وغــري ذلــك، والقــرآن لــن 

                       ))وقال ))املزملاملزمل٢٠٢٠ لريحينا ُ:  

ْمن { َقام َ َ
ع 

ْ َ
ات ِ ٍآ

ْتب ْلم َ َ َمن ُ
ِ ، َالغافل

ِ ِ
َ

ْومن  َ َقام َ َ
ِمائة 

َ
ِ ة ِ ٍآ

َكتب َ
َمن ِ

ِ 

، َالقانت
ِ ِ

َ
ْومن  َ َقام َ َ

ِألف  ة ِ ٍآ
َكتب َ

َمن ِ
ن ِ َالمقنط

ِ
ْ َ ُ {٢٤٨  

  :ويكفي قوله 

ُأفضل { َ ْ
ادة  ِع

َ َ ِأم ُ
قراءة َّ

ُ َ َ ِالقرآن ِ ْ ُ
 {٢٤٩ 

                                                           
د هللا بن مسعود ٢٤٧ م  المستدرك والبيه عن ع    الحا
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما س أ داود ٢٤٨ مة عن ع   وابن خ
ش ٢٤٩ مان للبيه ومسند الشهاب عن النعمان بن     شعب اإل
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ُرأيـت رســول :  وقـد نــشأ يف بـالد املغــرب العـريب يقــولريــس سـيدي أمحــد بـن إد
فقــال :  ســيدي  رســول هللا، أأقــرأ القــرآن أم أشــتغل بــذكر هللا؟ قــال:  فقلــت لــههللا 
  .القرآن القرآن  أمحد: يل

:  وأرضــاه، كــان يقــولوســيدي أبــو املواهــب الــشاذيل وشــهرته ســيدي التونــسي 
 أمحـد مـا هـذه : فقال يل: أوراد وأحزاب الصاحلني، قالُ وكنت أقرأ جاءين رسول هللا 

  .عليك بكتاب هللا! أين أنت من كتاب هللا؟! وما هذه األحزاب اليت تقرأها؟! الوريقات؟
 وأرضاه وكان يربيه سيدي أمحد البدوي وهو يف الـربزخ، وسيدي أمحد حجاب 

ــول ــربزخ، فيقــ م : فكــــان يــــتكلم معــــه يف الــ ــن األ لــــذكر أم ًاحــــرتت يومــــا مــ ــل أشــــتغل  هــ
القرآن القرآن  أمحد، وهـذا الكـالم ذكـره : لقرآن؟ فإذا بسيدي أمحد البدوي يقول يل

العظـــة واالعتبـــار آراء يف حيـــاة ســـيدي أمحـــد البـــدوي العظـــة واالعتبـــار آراء يف حيـــاة ســـيدي أمحـــد البـــدوي ((: يف كتــاب عـــن ســـيدي أمحـــد امســـه
  :ولذلك ورد األساسي القرآن، قال ، ، ))الدنيوية والربزخيةالدنيوية والربزخية

ُأفضل { َ ْ
ادة  ِع

َ َ قراءة َِّأم ُ
ُ َ َ ِالقرآن ِ ْ ُ

 {٢٥٠ 

  :فال بد أن يكون لك
 نصيب من التالوة ٌ. 

 ونصيب من التمعن ٌ. 

 لقرآن  .ٌ ونصيب من العمل 

 ونصيب من الدعاء املوجود يف القرآن ٌ. 

  ونصيب كامل من مائدة القرآن اليت اختارهـا لنـا هللا، وأنزهلـا ٌ
ا املائدة اليت فيهـا احل يـاة اإلميانيـة، على سيد رسول هللا، أل

واألطعمــة الروحانيــة النورانيــة اهلنيــة الــيت ال يــشبع منهــا أهــل 
ُالتقى والنقى، نسأل هللا  ُأن نكون منهم أمجعني .  

  َّوصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           
ش ٢٥٠ مان للبيه ومسند الشهاب عن النعمان بن     شعب اإل



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ا                               خصائص الن :  الثامنالفصل  )٢١٠             ( الدن

ة الن  ح ف    ٢٥١التع

ٌ أحــد مــن  يف حياتــه الكرميــة الدنيويــة ال يــستطيعالكــالم عــن ســيد رســول هللا 
ٌاألولني وال من اآلخرين استيفاءه، كل يتكلم على قدره مبـا شـرح هللا تعـاىل بـه صـدره، أمـا 

  . ُكماالت هذا الدري املنري املمنوحة من العلي الوهاب، ففوق اإلدراك والتصوير
تــــه التعريــــف حبــــضرته، حــــىت ال نــــرتك ورســــول هللا  ــوىل هللا بذاتــــه يف حمكــــم آ ُ تــ َّ
ـــسر ـــزل أو تـــضل، فأخـــذ هللا لنفوســـنا أن ت ـــال، ورمبـــا ت ِّح يف هـــذا ا ِّ ،ـــه ـــشرح أحوال  ي

ُوبرتتيب عجيب، حىت أن القرآن ذكره يف كـل أحوالـه، ومل يـرتك لـه حالـة يف دنيـاه أو مآلـه 
ًإال ووضحها وبينها بيا تفصيليا رب الربية  ً َّ َّ.  

 رآه - ُ ويـسمونه سـلطان العاشـقني- ُولذلك روي أن سيدي عمر بن الفارض 
ســيدي لقــد أثنيــت علــى : أحــد رفقائــه بعــد انتقالــه إىل الرفيــق األعلــى يف املنــام، وقــال لــه

ـــيب هللا  ـــم مل متـــدح الن ـــريا، فل َ كث ً ــق ـــا بعـــد انتقالـــه إىل الرفيــ ـــه منام ً بقـــصائدك؟ فأجاب
  :األعلى وقال

ـــصرا ـــ ـــيب مقـــ ـــ ــــدح يف النـــ ـــ ــل مــ ـــ ُأرى كــــ ـــصراٍ ـــ ـــيب مقـــ ـــ ــــدح يف النـــ ـــ ــل مــ ـــ ُأرى كــــ ٍ 
  

ــرا ـــ ـــ ـــه وأكثـــ ـــ ـــ ــــين عليــ ـــ ـــ ــــغ املثـ ـــ ـــ لـ ــراُوإن  ـــ ـــ ـــه وأكثـــ ـــ ـــ ــــين عليــ ـــ ـــ ــــغ املثـ ـــ ـــ لـ  ُوإن 
ـــان هللا   ـــ ـــان هللاإذا كــ ـــ ــــهإذا كــ ـــ ــــو أهلـ ـــ ــــا هـ ـــ ــــىن مبـ ـــ ــــه أثـ ـــ ــــو أهلـ ـــ ــــا هـ ـــ ــــىن مبـ ـــ   أثـ

  
ــورى ــــدح الـــ ــــا ميـ ــــدار مـ ــــا مقـ ـــه فمـ ــورىعليــ ــــدح الـــ ــــا ميـ ــــدار مـ ــــا مقـ ـــه فمـ  عليــ

  !!.؟من الذي ميدحه بعد مدح هللا حلبيبه ومصطفاه   

ة الن   نوران

 ألهل الدنيا وأهل األكوان كما أظهر يف آدم ملالئكة حضرة الـرمحن، أظهر هللا 
ــه مــن َّمــن أهلــه هللا  ــده يف اللــوح احملفــوظ أن أهــل الــسجود ً لإلميــان، وكــان مــسجال عن

ن، وأشـــهده النور ـــا حلـــضرة الـــرمحن، أمـــاط هللا عنـــه بـــشرية النـــيب العـــد َّانيـــة الـــيت خـــصه 
  :كان يقولفأهل اإلميان الصادق كسيد عبد هللا بن عباسحضرة الرمحن، 

ان{ 
َ

ُرسول  إذا  ِا َُ
َ
لم ِ َت َ

َر 
ِ
النور ُ

ُّ
ج  ُخ ُ ْ ْمن َ

ْب ِ اه  َ ُثنا َ َ َ
{٢٥٢  

                                                           
ي – المقطم – القاهرة ٢٥١ ن الخ ات مجمع الفائ يع األول ١٤ قاعة مناس   م٢٢/١١/٢٠١٨ه ١٤٤٠ من ر
ا وس الدار معجم ٢٥٢   الط
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لثنا هي األسنان األمامية املخصـصة للقـضم، فكـانوا يـرون النـور خيـرج مـن فمـه وا
 إذا مـشى يف وكـانوا يـشاهدون أنـه ، صـلوات ريب وتـسليماته عليـهوهو يتحـدث معهـم 

ُضوء مشس أو قمر أو مصابيح، ال يرى له ظـل، والـشيء الـذي ال يـرى لـه ظـل هـو النـور  ٌُ
رض ال بــد أن يكــون لــه ظــل، واألمــر كمــا قــال ٌفقــط، لكــن أي شــيء لــه جــرم مــن عــامل األ

  :اإلمام أبو العزائم 
ــــو ـــ ـــ ـــ ـــ ــة كـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــد العناي ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه ي ـــ ـــ ــــ ًأبرزتـــ ــــو ـــ ـــ ـــ ـــ ــة كـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــد العناي ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه ي ـــ ـــ ــــ ً أبرزتـــ

 
ــــة ـــ ـــ ـــ ـــورة آدمي ـــ ـــ ـــ ـــور يف صـ ـــ ـــ ــــ ـــو ن ـــ ـــ ــــةٌوهــــ ـــ ـــ ـــ ـــورة آدمي ـــ ـــ ـــ ـــور يف صـ ـــ ـــ ــــ ـــو ن ـــ ـــ  ٌوهــــ

 يف الـصورة اآلدميـة حـىت ال يـراه اجلـاهلون، الغـافلون، واملـشركون، ٍنور ولكنه متوار 
ــــيهم ـــ ـــال هللا فـــ ـــ ـــ ــــذلك قـ ـــ ـــ   : ول                              ))األعــــــــــرافاألعــــــــــراف١٩٨١٩٨((.. ..   

  .ِّينظرون ويدققوا النظر فيك لكنهم ال يرون النور الذي فيك، بل يشاهدون الظاهر
ــــضهم ــ ــــال بع ــ ــاهر، وق ـــ ـــــد املظـ ـــوا عنـ   : ووقفـــ                      

                 ))ــا))الفرقــانالفرقــان٧٧   :  إن مثلــه مثلن                         ))القمــرالقمــر٢٤٢٤((  ..
ــع بــشرا مثلنــا؟ ــوا عــن نــور هللا الــذي ظهــر يف هيكــل ســيد ! ًهــل نتب ــذين حجب ُفهــؤالء ال

ـــول هللا  ـــفه هللا ، رســـ ــــد وصـــ ــــاوقــ ــــال لنــ ــور، فقــ ــــه نــــ نــ ــرآن  ــريح القــــ ـــم صــــ   : مبحكـــ
                                ))نــــور هــــو الكتــــاب  لــــو أن ال))املائــــدةاملائــــدة١٥١٥

لـواو، ولقـال ٌقـد جـاءكم مـن هللا نـور كتـاب مبـني، فيكـون صـفة لـه، : املبني ملا جاء بينهم  ٌ ٌ
  .ولكن الواو تقتضي أن ما قبلها غري ما بعدها

ُجاء علي وعثمان، فهذين شخصني اثنني، لكن لو قلت: فعندما أقول جـاء علـي : ُّ
 فالواو يف اللغة العربيـة تقتـضي أن مـا ٌعثمان، فهذا شخص واحد امسه علي ولقبه عثمان،

  .قبلها يغاير ما بعدها، لذلك النور يف هذه اآلية هو نور رسول هللا 
ذا الدعاءوقد كان  ٍ من هديه املبارك يف صالة الصبح كل يوم أن يدعو  ُ:  

َّاللهم{  ْاجعل ُ َ ِقل ِ ْ
َ

نورا، 
ُ

ِو 
ِسم َ

ْ نورا، َ
ُ

ِو 
ي َ َ نورا َ

ُ
ْوعن ، َ ِمي َ ِ

َ 

نورا،
ُ

ْوعن  َ َساري َ نورا، َ
ُ

ِوأما 
َ نورا، َ

ُ
ِوخل 

َ نورا، َ
ُ

ِوفو 
ْ َ نورا، َ

ُ
ِوتح 

ْ َ نورا، َ
ُ

 

ِواجعل
َ ْ نورا  َ

ُ
{٢٥٣  

  :ويف رواية أخرى
                                                           

اس ر هللا عنهما٢٥٣    صحيح مسلم ومسند أحمد عن ابن ع
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ونورا{ 
ُ ْشعري، ِ َ

َ
ونورا 

ُ ي، ِ َ
َ ونورا َ

ُ َ ِ ، ِلح
ونورا ْ

ُ َ ِ ، ِد
ونور َ

ُ  ِ اَ

، ِعظا َّاللهم ِ ْأعظم ُ ِ
نورا، ِ ْ

ُ
ِوأعط  ِ

ْ نورا، َ
ُ

ْواجعل  َ ْ نورا  ِ َ
ُ

{٢٥٤  

ٌفهــل يوجــد شــك ) ًواجعلــين نــورا(ُودعــاؤه جمــاب ال شــك يف ذلــك، فعنــدما نــسمع 
  . كله نوربعد ذلك أنه 
ــــا  ـــ ـــ ـــورف ــــ   :  نــــ                     ))ـــ))النـــــــــــورالنـــــــــــور٣٥٣٥ ـــ ـــ ــرآن نــ ــــ ـــ   : ور والقــ

                                             ))ـــب ))الـــــــشورىالـــــــشورى٥٢٥٢ ـــ ـــور واحلبيـ ــــ   :  ن
                                ))املائــــــــدةاملائــــــــدة١٥١٥((                       

                ))النورالنور٣٥٣٥((.  
شــفافيته ونورانيتــه ال يــدري قــدره إال خاصــة خاصــة أحبتــه، حــىت أن  يف فكــان 

  : قال ألصحابه ذات يومرسول هللا 

ِأ{ 
م َ ْعل ْ س َ ُأو ْ ُبن َ ِعامر ْ

َمع َ ِأمداد َ
َ ِأهل ْ

من ْ َال ْمن َ
ٍمراد، ِ َ َّثم ُ

ُ
ْمن 
ٍقرن، ِ َ ان َ

َ
 

ِه ٌبرص ِ َ أ َ َف َ ُمنه َ ْ
إ ِ

َّ
َموضع ِ

ِ
ْ َدره َ ْ والدة ُله ٍم،ِ

ٌ َ
ِ

َهو َ َبها ُ ٌّبر ِ َأقسم ْلو َ َ ْ
 ِا َع 

ُألبره، ََّ َ َ
ِفإن  ِ

َ
َاستطعت  ْ َ َ أن ْ

ْ
َستغفر  ِ

ْ َ ْ ْفافعل  َلك َ َ ْ َ
{٢٥٥  

 يف كـل موسـم مـن مواسـم احلـج خيـرج إىل احلجـيج وإىل أهـل فكان سـيد عمـر 
   !!!ال: ُ أهل اليمن أفيكم أويس؟ قالوا: اليمن، ويقول

ُلــيس معنــا إال شــا يرعــى أغنامنــا يــسمى أويــس، قــال:  إحــدى املــرات قــالواويف ُ ً:  
َّ وكـرم ّأين هو؟ فدلوه على مكانه، وكان معه يف هذا الوقت سيد علي بن أيب طالـب 

ما إليه   .ٌهللا وجهه، فأومأ إىل سيد علي حىت ال يعرف أحد بذها
: نعــم، قــال: ؟ قــالوارســول هللا هــل رأيــتم : ُفــذهبوا إىل أويــس القــرين، فقــال هلــم

ِّ يــصف الوصــف اجلــسماين احلــسي لــسيد رســول هللا، صــفوه يل، فأخــذ ســيد علــي 
  :إنكم مل تروه، فاحتاروا، فذهبوا يسألون السيدة عائشة، فقالت: فقال هلم

ُاستعرت{  ْ َ َ ْمن ْ
حفصة ِ

َ َ ْ ت َ ِب
ْ
رواحة ِ

َ َ َ إبرة َ
ً َ ْ

ُكنت ِ ْ
ط  ُأخ

َبها ِ َثوب ِ ْ َ
ُرس    ِا ِولَ

                                                           
اس ٢٥٤ مذي عن ابن ع    جامع ال
م عن عمر بن الخطاب ٢٥٥    صحيح مسلم والحا
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ْفسقطت َ َ َ َ
ِّم  اإلبرة، ِ

ُ َ ْ
َفطلبتها ِ ُ ْ َ َ

ْفلم  َ
ْأقدر  ِ

ْ
َعليها،  ْ َفدخل َ َ َ َ

ُرسول    ِا َُ

ينت ُفت ْ َّ َ َ َ
اإلبرة 

َ َ ْ
ْمن ِ

َشعاع ِ
ُ

نور 
ُ

ِوجهه  ِ
ْ َ {٢٥٦  

ُمــع أن الوصــف اجلــسماين كــان حيــري كــل قريــب مــن حــضرته وداين، ملــاذا؟ ســيد 
لطويـل رسول هللا يف الوصف ا جلسماين كما ورد يف الصحاح كان ربعة، وربعة يعـين لـيس 

لقـصري، وكــانوا يقولــون ، !!مــا كـان ميــشي مــع قــوم إال كـان أطــوهلم مهمــا كــان طــوهلم: وال 
ُّوال جيلــس مــع قــوم إال كــان أعالهــم كتفــا مهمــا كــان علــوهم، وهــذا األمــر غــري طبيعــي مــع  ُ ً

  .هذا الوصف الظاهر
ُيبــصر يف الظــالم ُيبــصر يف الظــالم ((((:  تقــول الــسيدة عائــشة  يف شــأنه فكــان كمــاأمــا بــصره 

ــا يــرى يف الظــالم؟))))ُالتــام كمــا يبــصر يف ضــوء الــشمسُالتــام كمــا يبــصر يف ضــوء الــشمس لكنــه كانــت هيئتــه الــيت !  ومــن من
  . عليها على هذه اهليئةأوجده هللا 

ًوكانــت رائحــة عرقــه أطيــب مــن رائحــة املــسك، وأيــن يف الــدنيا اآلن أو قــبال مــن ال 
ــه كــان عرقــه أطيــب مــن ، لك!!عرقــه بوضــع العطــور واملــزيالت وغــري ذلــكُخيفــي رائحــة  ن

 وكانـت مـن الـصاحلات -ُحىت عندما كان يقيـل عنـد الـسيدة أم سـليم  رائحة املسك، 
م يغزر عرقه، فاستيقظ ذات مـرة فوجـد معهـا قـوارير وعـصا صـغرية، فتأخـذ -  وكان إذا 

  : هلامن عرقه ومتأل هذه القوارير، فقال

ا { م، َّأم َ ٍسل
ْ هذا َما ُ

َ ؟، ِالذي َ َتصنع
ِ
َ ْ َ

ْقالت  َ
هذا: 

َ َعرقك، َ َُ ُنجعله َ َ ْ َ
نا، ِ  طي

َ
ِ ِ 

َوهو ُ ْمن َ
ب ِ ِأط

َ ب ْ ِالط
ِّ {٢٥٧ 

ُ، وملـا سـئلن عـن ذلـك، ويف رواية أن نساء األنصار كن يطلـنب منهـا عـرق النـيب 
ً طيبنــا الــذي رائحتــه غــضة قلــيال نــضع ُنــصلح بــه طيبنــا وهــو أطيــب الطيــب، يعــين: فقلــن َّ

 فتصري رائحته أطيب مـن رائحـة املـسك عليه بعض قطرات من عرق سيد رسول هللا 
َوكما ورد عن أنس، صلوات ريب وتسليماته عليه َبن ََ ٍمالك ْ ِ َ ، ُيـقول ُ َ:  

َجاء{   ثـة َ ث
ُ َ ََ

ٍرهـط 
ْ ِبيـوت ِإ َ ُ َأزواج ُ ْ

ِّالنـ 
ِ
َّ

  ـسألون
َ ْ ـادة ْنَعـ َ ِع ِ

َ ِّالنـ َ
ِ
َّ

  َّفلمـا َ
 

وا ُأخــ
ِ

ْ
ْــأنهم  ُ َتقالوهــا، َّ َ َ

فقــالوا 
َ َ

َوأيــن:  ْ ُنحــن َ ْ َ
َمــن 
ِّالنــ ِ

ِ
َّ

  قــد
ْ َ

َغفــر  ِ
ُ

َتقــدم َمــا ُلــه  َّ َ َ
 

                                                           
شة ر هللا عنها٢٥٦ ر، ودالئل النبوة لألصبها عن عا ـــخ دمشق البن عسا ـ    تار
س ٢٥٧ ا عن أ    البيه والط
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ْمن
ه ِ ِذن ِ

ْ َ
َوما  َتأخر؟ َ َّ َ

َقال  َ
ْأحدهم  ُ ُ أنا، َّأما: َ

َ
فإ 

ِّ
ِ
َ

ل َأص  َالل دا، ْ َوقـال َأ َ ُآخـر َ َ
أنـا: 

َ
 

ُأصـــوم َالـــدهر ُ ْ َّ
و 

َ ُأفطـــر، َ ِ
ْ

َوقـــال  َ ُآخـــر َ َ
أنـــا: 

َ
ل  ُأعـــ َ ـــساء ْ َال َ ِّ

فـــ 
َ َ

ُأتـــزوج  َّ َ َ
ـــدا،  َفجـــاء َأ َ َ

 

ــــول ُرســـ ـــيهم،  ِا َُ ْإلــــ ْ
ِ ــــال ِ َفقـــ َ َ

ــتم { : ـــ ُأنــ ُ ْ
ـــذين  َالــــ

ــتم ِ ـــ ْقلــ ُ ُ
ـــذا  كــــ

َ
ــــذا،  ـــ و

َ ــــا َ ِوا َأمـــ إ َ
ِّ
ِ 

م ْألخــشا َ ْ َ َ
 ِ مَو ِ ْأتقــا َ ْ

ــ ُلــه  ِّل
ُأصــوم ِ ُوأفطــر، ُ ِ

ْ َوأصــ َ وأرقــد، َ
ُ ُ ْ ُوأتــزوج َ َّ ََ َ

ــساء،  َال َ ِّ
 

ْفمن َ َ
َرغب 

ِ ْعن َ ِسن َ
َّ س ُ َفل ْ َ

ِّم  ِ {٢٥٨  

تباعـه مـن فكان من سنته  ً مع طاقاته الالحمدودة أن ميشي على الوسـطية رفقـا 
ٌاألمــة احملمديــة، مــع أن هللا أعطــاه طاقــات  َّال عــد هلــا وال حــد هلــا، لكنــه علمنــا االقتــصاد ُ

انظــر للـضعيف وامــشي  ... ))))ُســريوا علـى قــدر ضـعفائكمُســريوا علـى قــدر ضـعفائكم((((: واالتئـاد، وكمــا ورد يف األثـر
ك أن متــشي علــى قــدر الــشديد، فمــثال إنــسان يريــد أن يــصلي ويطيــل يف  ُعلــى قــدره، وإ ً

ُالــصالة، فــصل وحــدك كمــا تريــد، لكننــا نريــد أن نــصلي يف مجاعــة  لــذلك ال بــد أن تكــون ِّ
  .صالتنا متاحة للجميع

ً كـان نـورا ميـشي يف هيكـل آدمـي يف دنيـا النـاس، ال يـرى هـذا النـور فرسـول هللا 
ًيـرى نـور النـيب ظـاهرا إال من فتح هللا له عني بصريته، وكشف الغطاء عن سريرته، فأصبح 

َّ الــذي خــص بــه هللا ًن ال يــرون شــيئا مــن نــور هللاون واحلاقــدولكــن املنــافق... ُويف مهجتــه، 
  .حبيبه ومصطفاه سيد رسول هللا 

ة   األخالق المحمد

الكــالم يف ذات رســول هللا يف الــدنيا طويــل، لكننــا يف حاجــة أن نقــف عنــد اجلانــب 
م يراجـع  ت القرآنية، وليت كل واحد منا يف هـذه األ ل به وسام األلوهية يف اآل ُالذي 

مديــة، وينظــر أيــن هــو مــن رســول هللا، ألننــا يف حاجــة إىل أخالقــه علــى أخــالق احلــضرة احمل
  .هذه املراجعة يف كل وقت وحني

فلو راجعنـا أنفـسنا علـى أخـالق احلبيـب فهـل سـتوجد أي مـشكلة بيننـا إن كـان يف 
فــــنحن حنتــــاج ملراجعــــة !! بيــــت أو يف عمــــل أو يف شــــارع أو يف ســــوق أو يف أي مكــــان،؟

ُأنفسنا عسى ربنا يدخلنا معه، ونوص   :ف مبن مدحهم هللا معه فقالُ
                                                           

خاري ومسلم٢٥٨ س  ال    عن أ
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                             ))ُفتحهــا هللا، فلــم يقــل يف ) معــه( وكلمــة ))الفــتحالفــتح٢٩٢٩
  .زمانه وال يف عصره، ولكن معه إىل يوم القيامة ملن كانت فيه هذه األوصاف

  ما هذه األوصاف؟                               ))وانتبـه معـي، ألن ))الفتحالفتح٢٩٢٩ 
البعض جعل كل مهه يف الركوع والسجود، لكن هللا قبـل الـصالة ذكـر لنـا هـذه األخـالق، 

  : ًأوال رمحــاء بيــنهم، مث بعــد ذلــك                                         
   ))الفتحالفتح٢٩٢٩((

ال ديــن هللا، ومجــال أخــالق كتــاب هللا، ومجــال فمــا حنتاجــه إلظهــار مجــال هللا، ومجــ
ُُاحلـــضرة احملمديـــة، أن نتخلـــق ولـــو حـــىت خبلـــق الرمحـــة مـــع بعـــضنا، إن كـــان يف بيوتنـــا، ويف 
ختــصار  ، ويف كـل عمــل، يعــين املــؤمن  ، ويف أســواقنا، ويف أعمالنــا، ويف مــساجد متـاجر

تمع كله امسه ) رحيم(يساوي كلمة    .جمتمع الرمحاءمع املؤمنني، وهذا ا
ــا للــذين غــضب هللا علــيهم ــا، أل   : أمــا الــشدة والغلظــة والفظاظــة فلــيس لنــا شــأن 

                                                                
  .))آل عمرانآل عمران١٥٩١٥٩((

فـسك يف مـرآة الرمحـة اإلهليـة وهـو كيف تكون هذه الرمحة؟ عندك املرآة، فـانظر لن
ــف كـــان يعامــــل أبنــــاء ابنتــــه  ــو، كيــ ـــك ومعامالتــــه هــ ســـيد رســــول هللا، ووازن بــــني تعامالت
والـــشرح يطـــول، ومـــع زوجاتـــه مـــاذا كـــان يفعـــل والـــشرح يطـــول، حـــىت أن رمحتـــه وصـــلت 

  ! ألعدائه، وماذا كان يفعل معهم؟                             ))األنبياءاألنبياء١٠٧١٠٧((.  
خـالق سـيد رسـول  ا  م املباركة أن نراجع أخالقنا، ونز فنحتاج كلنا يف هذه األ

ُهللا، وبصفة خاصة خلق الرمحة، لقوله  ُ:  

الراحمون{ 
َ ُ ِ ُيرحمهم َّ ُُ َ ْ ُالرحمن، َ َ ْ ُارحموا َّ َ ْمن ْ ْاألرض ِ َ َ ْ

م  ْيرحم ْ َ ْ ْمن َ ِالسماء  ِ َ َ َّ{٢٥٩  

ـــسأل هللا  ألخـــالق القرآنيـــة، ن ـــا  ـــة، ويكملن ألخـــالق اإلهلي ِّ أن جيملنـــا مجيعـــا  ً ُ
ـــة،  ـــا الدنيوي ـــة يف كـــل حياتن ـــة نبوي ـــا قرآني ـــا كلن ـــة، وجيعـــل أحوالن ألخـــالق احملمدي ـــا  ِّوخيلقن ُ
ُوجيمعنا على حبيبه ومصطفاه يف الدار األخروية، وجيعلنا مـن أهـل رفقتـه يف الـدار اجلنانيـة 

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبهوصلى هللا و، أمجعني   َّسلم و
                                                           

د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٢٥٩ مذي وأ داود عن ع    جامع ال
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ان قبول األعمال   ٢٦٠رسول هللا م

جيب على كل مؤمن أن حيتفي برسول هللا يف نفسه ويف كل أنفاسه، حبيث ال يغيـب 
َّـعنـه رسـول هللا طرفــة عـني وال أقـل، ألنــين وأنـت يف كـل نفــس أتنفسه يل حركـة أو ســكنة، 

جلـوا للـسان، أو حركـة  لقلـب إمـا حركـة  لبـدن، أو حركـة  كـل هــذه ... رح، أو حركـة 
  .احلركات لكي أصل فيها إىل مراضي هللا ال بد أن تكون موزونة مبيزان رسول هللا

ال بــد أن أنظــر هــل هــذه احلركــة أتــشبه فيهــا برســول هللا، أم دخــل فيهــا شــيء مــن 
  .ُحىت تقبل عند احلضرة العلية! احلظ أو شيء من اهلوى؟

  : ؟ هــو ســيد رســول هللا قبــول األعمــال عنــد ملــك امللــوك فمــن هــو ميــزان 
                                   ))يف كل األحوال))األحزاباألحزاب٢١٢١ .  

  من اختلفت صالته عن صالة سيد رسول هللا هل يستحق القبول من مواله؟
  ...!!ال 
ًشبها كامال بسيد َّفال بد أن يتشبه ت - ً  ..رسول هللا ُّ

َّ فإذا تشبه به ظاهرا فيا هناه، ألنه تشبه بظاهر رسول هللا - ً...  

طنـــا حيقـــق هللا لـــه كـــل منـــاه، ألنـــه أكمـــل التـــشبه  - ُ لكنـــه إذا تـــشبه بـــه ظـــاهرا و ً ً َّ
  .الكامل بسيد رسول هللا

o ًظاهرا القيام والركوع السجود والتالوة والتسبيح. 

o طنـا اخلـشوع واخلـضوع واإلخـ الص والـصدق مـع الـصالة عنـد ً لكن 
  ..أدائها حلضرة هللا

   ... وهذا كمال التشبه برسول هللا 
  .ومثلها الصيام، ومثلها احلج، ومثلها الزكاة، ومثلها كل أحوال رسول هللا

ــــصاحل ــــذلك ال ـــسن وول ــــو احلـ ـــي وســــيدي أب ـــاس املرسـ ـــسيدي أيب العبـ ن األكــــابر كـ
  :الشاذيل، كان الواحد منهم يقول

                                                           
المقطم – القاهرة ٢٦٠ ي  ن الخ   م٢٥/١٠/٢٠١٨ه ١٤٤٠ من صفر ١٧ مجمع الفائ
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  !!!!   طرفة عني طرفة عنيًربعني عاما لو غاب عين رسول هللا ًربعني عاما لو غاب عين رسول هللا  بقى يل أ بقى يل أ((((
  ))))!!.!!.ُما عددت نفسي من املؤمننيُما عددت نفسي من املؤمنني

ــه دائمــا، لكــن األمــر لــيس  ــيهم أن هــذه األربعــني عامــا كــانوا يرون ًالغــافلون يهيــأ إل ً ُ
  :كذلك، فرتمجان السادة الشاذلية الشيخ ابن عطاء هللا السكندري قال

َّهو يف كل نـفس له عمل، وال بد أن يتشب   . يف أداء هذا العمله برسول هللا ََ
  !لذلك ال يغيب عنه رسول هللا ألنه يستحضره يف كل عمل

   ..يعين يستحضر كيف كان يعمل هذا العمل ليعمله مثله،
  فيستحضره كيف كان ينام؟ 

م   .كان يتوضأ وينام على جنبه األمين ويذكر هللا حىت يظن من حوله أنه قد 
  :لكنه كما يقول

ُتنام{  َ َ
 ، ِعي

ْ و َ
َ ُينام َ َ ِقل  َ

َ
{٢٦١  

  !ًفيتشبه به أيضا يف هذا األمر مع أنه نوم
لـه وال يغيـب عنـه  ًفيتشبه برسول هللا يف كل أحواله، وهذا الذي جيعله دائما علـى 

  .ٍّطرفة عني وال أقل
ــه رســــول هللا  ــل أنفاســــه أن ال يغيــــب عنــ ــب يف كـ ــراد مطالــ ــن األفــ ــل فــــرد مــ   ... ُفكـ

  :أقلطرفة عني وال 
ــــني ــل اليقـــ ــن أهـــــ ـــ ــور عــ ـــ ـــب النــ ــــنيال يغيــــ ــل اليقـــ ــن أهـــــ ـــ ــور عــ ـــ ـــب النــ  ال يغيــــ

  
ــــني ــق املبــــ ـــ ـــور يف األفــ ـــ ـــف ذا والنـ ـــ ــــنيُكيـ ــق املبــــ ـــ ـــور يف األفــ ـــ ـــف ذا والنـ ـــ  ُكيـ

ــــصطفى   ـــ ــب املـــ ـــ ــــ ــــه احلبيـ ـــ ــــسنا طـــ ـــ ــــصطفىمشـــ ـــ ــب املـــ ـــ ــــ ــــه احلبيـ ـــ ــــسنا طـــ ـــ  مشـــ
  

ــــني ـــ ــق اليقـــ ـــ ـــ ـــب احلــ ـــ ـــب  طالــــ ـــ ــــنيمل تغــــ ـــ ــق اليقـــ ـــ ـــ ـــب احلــ ـــ ـــب  طالــــ ـــ  مل تغــــ
ــــه   ـــ ــــذاك حلجبـ ــــ ــت ف ـــ ـــ ـــل غاب ـــ ــن يقــ ـــ ـــ ــــهُم ـــ ــــذاك حلجبـ ــــ ــت ف ـــ ـــ ـــل غاب ـــ ــن يقــ ـــ ـــ  ُم

  
ــــاملني ــــ ــ ــور رب الع ـــ ـــ ــ ـــى ن ـــ ـــ ـــف خيفـ ــــ ـــ ــــاملنيكي ــــ ــ ــور رب الع ـــ ـــ ــ ـــى ن ـــ ـــ ـــف خيفـ ــــ ـــ  كي

  
مهــم  م ربيــع فقــط، بــل أ فهــؤالء حييــون أنفاســهم كلهــا مــع رســول هللا، ولــيس يف أ

   ....يعكلها رب
ٍوالقلب إذا احتيا بنور هللا ال يغفل طرفة عني عن ذكر مواله ُ...   

                                                           
رة ٢٦١ خاري ومسند أحمد عن أ ه    صحيح ال
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  ٌوتكون حياته كلها ربيع يف ربيع مع هللا ومع حبيب هللا ومصطفاه، 
لـــصالة علـــى حـــضرته، ومبطالعـــة  ُولكننـــا علـــى األقـــل حنـــاول أن حنيـــي ليـــايل ربيـــع 

ــه يف ســــنته، ومب َّأحوالــــه وســــريته، ومبحاولــــة االقتــــداء بــ ــق الفعلــــي لــــشريعته، ُ حاولــــة التطبيــ
م أن .. ًومبحاولــة االســتئناس بوجهــه عنــد املنــام حــضورا يف حــضرته  فنحــاول يف هــذه األ

  .نكون مع رسول هللا 
لعطــاء العظــيم مــن حــضرة العظــيم،  ــذه الــشاكلة فنهنــأه  ُومــن كــان مــع رســول هللا 

   ...والفتح الكرمي من عند الرءوف الرحيم
ــول ـــوز  أعطــــاه هللا  هللا ألن ســــيد رســ ـــرار، وكنـ ـــوز األسـ ـــوز املعــــاين، وكنـ  كنـ

ـــسات واملالط ـــوز املكاشـــفات واملؤان ـــوار، وكن ـــار، األن ـــى األطهـــار واألخي فـــات يوزعهـــا عل
خذها من يستحق ومـن ال يـستحق كالـذهب والفـضة وغـريه،  وليست كنوز الدنيا، فهذه 

انيــة، وكنــوز روحانيــة، وكنــوز لكــن هــذه كنــوز خاصــة ملخــصوصني؛ كنــوز معنويــة، وكنــوز نور
نية من يد املصطفى للمخصوصني من حضرته احملمدية   ر

                                      ))صص٣٩٣٩((.  
   ...والعطاء غري اخلري

ين : ُفلــم يقــل ، ألن اخلــري نــراه يف الــدنيا، العطــاء شــيء معنــوي نــوراين ر هــذا خــري
 يف األزل وهــم مــا زالــوا يت جتملــت جبمــال احلبيــب احملبــوب، واصــطفاها هللا للقلــوب الــ

  :َّيف عامل الغيوب، وجهزهم لتناول هذا العطاء، قال فيه 

ُوا { ِالمع َ ْ وأنا ُ
َ ُالقاسم  َ ِ

َ
{٢٦٢  

ذن مــن ربــه، وال يتحـرك حركــة إال عــن إشــارة  ِّهـو عليــه التوزيــع، وهـو ال يــوزع إال  ُ
  .تبارك وتعاىل من هللا واضحة جلية

م العظيمــة للعطـاءات والنفحــات  لـذلك حنـن حمتــاجون كلنـا أن نتعــرض يف هـذه األ
واهلبــات، ليــست نفحــات األجــسام مــن الطعــام والــشراب، ولكــن نفحــات القلــوب الــيت 

ُيكشف عنها احلجب وتليح هلا الغيوب، فهـذه هـي النفحـات املطلوبـة  والـيت يبحـث .... ُ
  :نوعنها املطلوب

                                                           
ان ٢٦٢ ة بن أ سف خاري ومسلم عن معاو    ال
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ـــــدي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرض عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــديإذا تعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرض عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  إذا تعــ
  

ى ــضلي حتل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــل ف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ىَّــ ــضلي حتل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــل ف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  َّــ
ــــين   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــسن مـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة احلـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــينُحبلـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــسن مـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة احلـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ُحبلـــ

  
ى ــــشهود متل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لـ ـــو ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ىَّـ ــــشهود متل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لـ ـــو ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  َّـ

ــق   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل خلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــه كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٍحيبـ ــقُ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل خلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــه كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٍحيبـ ُ 
  

ــــبال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــين قــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــب مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِّواحلـ ــــبالُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــين قــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــب مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِّواحلـ ُ 
ــــب   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل قلــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــه كــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٍحيبــ ــــبُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل قلــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــه كــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٍحيبــ ُ 

  
ــلى ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــر يل صـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َّمطهــــ ٍ ــلىُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــر يل صـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َّمطهــــ ٍ ُ 

  
 ســـيجعل لـــه فـــإذا تعـــرض اإلنـــسان هلـــذه العطـــاءات فيـــا هنـــاه و منـــاه ألن هللا 

  .ًنصيبا من عطاء سيد رسول هللا 
ِح أوالد لنذكرهم بـسيد رسـول هللا، ونـشرتي هلـم حلـوى حـسية مبناسـبة ِّوحنن نفر ِّ ّ

  :ًميالد سيد النيب، وحنكي هلم شيئا عنه، ألن هذه هي السنة

ْأدبوا أو{  ُ َِّ  ثَم عَدَ
ٍث خصالََ

َ
ِ حب ن: ِ

َ ُّ ُّم، وحب أُ ُ َهل بِّ
  ِته، ِ

اءة القَرِوق
ُ ُ

  ٢٦٣}ِرآن 

   ... ألنك أنت املسئولِّحببهم يف حضرة النيب
مليالد السعيد   :ولكي يشعر الناس 

  :نصنع بعض الزينات واألضواء
   ....لكننا نريد حالوة اإلميان

لكلية حبضرة الرمحن   :اليت تتذوقها القلوب اليت انشغلت 

ذاق{ 
َ َ

َطعم  ْ مان َ ِاإل
َ

ِ
ْ

ْمن  َر َ ِ ِا َ ا، ِ م َر اإل ِو
َ ْ
ْس ِ ِ

مح ِدينا، َ َو ُ
ِ
ٍمدَ ا َّ ِن

َ
ورسو 

ً ُ َ{٢٦٤  

لسرور واحلبور    ...ًنريد نورا من عامل النور يدخل على جتاويف قلوبنا فيمألها 
تينا من قول هللا    : ٌنور 

                                                         ))التحرميالتحرمي٨٨((  

  النور؟  ُّمىت يتم
   ...إذا وقع نور اإلميان يف القلب مع نور حضرة الرسول

                                                           
  عن ع بن أ طالب  أأورده السيو  الجامع الصغ ٢٦٣
د المطلب ٢٦٤ اس بن ع    صحيح مسلم ومسند أحمد عن الع
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ا                               خصائص الن :  الثامنالفصل  )٢٢٠             ( الدن

   .. على نورًافأصبح نور
  ،،،، ألنه سينجلي ويزهو ويبهى 

   ... لكل ما يف مملكتكًا كاشفًاويكون نور
   ... لكل ما حولكًا كاشفًاونور
   .... لكل ما يف األكوانًا كاشفًاونور

ن ألنه استضاء بنور حضرة الرمحن، ونور ا   .لنيب العد
ا يف القرآن   :ُنريد أن نزين القلوب بزينة احلبيب احملبوب اليت أمر هللا 

                          ))األعرافاألعراف٣١٣١((   
  ما الزينة اليت يريدها هللا منا؟

 . اخلشوع  -

 .واحلضور  -

 ..واحلب اخلالص لوجه هللا  -

  ... والعشق حلبيبه ومصطفاه -

ُ لنظهـــر مجــال احلبيــب لكـــل إنــسان حيـــب أن ُ الزينــة الـــيت يريــدها هللا منــا فهــذه ُ
  .يكون له يف كرمه وجوده وفضله أكرب نصيب

نوارهنسأل هللا  َّ أن يعمنا  ُ...   
سراره    ...وأن ميأل قلوبنا 

   ...ُوأن يواجهنا بوجهه الشريف
ًوأن جيعلنا دائما وأبدا إليه واصلني، وبه متصلني، ومنه    ... مستمدينً

طنا يف الدنيا ًحىت جيمعنا به ظاهرا و ً...   
  .آمني  رب العاملني، ونكون حتت لوائه ويف معيته يوم الدين

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه  َّوصلى هللا وسلم و
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ة                                خصائص الن :  التاسعالفصل  )٢٢١             ( الذات

 



 اري ة ال اء والمعراج ورؤ اإل َّخص  ُ
  

 الخالفة   

 سان ة  اإل   ص

 ا   ال حول وال قوة إال 

 ة هللا   جمال ح

 من إشارات المعراج  

  ب معجزاتهاء    ومعجزات األن

 ي   خاتم الن

 اعه ة أت   ك

 س والجن والمالئكة   رسول اإل

 اطن والظاهر ال مه    ح
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ة                                خصائص الن :  التاسعالفصل  )٢٢٢             ( الذات

ةخصائص الن : الفصل التاسع  ٢٦٥ الذات

ٍّاحلمــد  الــذي ال حيمــد علــى خــري أو بــر  ســواه، والــصالة والــسالم علــى صــاحب ُ
ــل الــــسبق يف  ـــه أهــ ــوثر املــــشهود؛ ســــيد دمحم وآلـ ـــود، والــــسر املمــــدود، والكــ املقــــام احملمـ
ثـــره  َّالكمـــاالت اإلهليـــة والـــشهود، وأصـــحابه وراثـــه ونوابـــه يف الوجـــود، وكـــل مـــن اقتفـــى  ُ

  .آمني  رب العاملني.. وحافظ على هذه العهود، وعلينا معهم أمجعني 
 تبـارك وتعـاىللنا نتدبر علـى قـدر ال علـى قـدر نبينـا، بعـض قطـرة ممـا أفـاض هللا ماز

ائـه، علـى سـيد رسـله وأنبيائـه، واحلـديث عـن فـضل  ُمن نعمائه، ومن كنوز فضله وخريه و
  : ال يستطيعه أي أحد، ألنه ليس له حدرسول هللا 

ــــشر ـــ ـــ ـــه بـ ـــ ـــ ــــه أنــ ـــ ـــم فيــــ ــــ ــــغ العلــــ ـــ ــــشٌرفمبلــــ ـــ ـــ ـــه بـ ـــ ـــ ــــه أنــ ـــ ـــم فيــــ ــــ ــــغ العلــــ ـــ  ٌفمبلــــ
  

ـــم ـــ ـــ ـــ ــق هللا كلهــ ــ ــــ ـــ ــــري خلـــ ـــ ـــ ـــ ــه خـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــموأن ـــ ـــ ـــ ــق هللا كلهــ ــ ــــ ـــ ــــري خلـــ ـــ ـــ ـــ ــه خـ ـــ ـــ ـــ ـــ  وأن
ــل آ   ـــ ــل آوكـ ـــ ــــاوكـ ــ ــــرام  ـــل الكــ ــــى الرســـ ــ ُي أت ــــاٍ ــ ــــرام  ـــل الكــ ــــى الرســـ ــ ُي أت ٍ 

  
ـــم ـــ ـــ ـ ـــوره  ـــ ـــ ـــــن نـ ـــ ـــصلت مــ ـــ ـــ ــــا اتـ ـــ ـــمفإمنـــ ـــ ـــ ـ ـــوره  ـــ ـــ ـــــن نـ ـــ ـــصلت مــ ـــ ـــ ــــا اتـ ـــ  فإمنـــ

ــــا   ـــ ــــم كواكبهـ ـــضل هــــ ـــ ـــس فــ ـــ ـــه مشــ ـــ ــــافإنــ ـــ ــــم كواكبهـ ـــضل هــــ ـــ ـــس فــ ـــ ـــه مشــ ـــ  فإنــ
  

ـــم ـــ ــــاس يف الظلــ ـــا للنــــ ـــ ــــرن أنوارهــ ُيظهــــ ـــمُ ـــ ــــاس يف الظلــ ـــا للنــــ ـــ ــــرن أنوارهــ ُيظهــــ ُ 
ــــه   ـــيس لــــ ــــول هللا لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ ــــهفــــ ـــيس لــــ ــــول هللا لـــــ ـــضل رســــ ـــ ــــإن فــ  فــــ

  
ـــم ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ طـــ ـــه  ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ٌحـــ ُ ـــمٌّ ـــ ـــ ــــق بفـ ـــ طـــ ـــه  ـــ ـــ ـــرب عنـ ـــ ـــ ــــد فيعـ ـــ ٌحـــ ُ ٌّ 

  
ـــا هللا  ـــصه  ـــيت اخت ـــة ال ـــتكلم يف اخلـــصوصيات الذاتي ــن ن  دون أهـــل عـــالني وحنـ

  .واملرسلنيوعليني، بل واألنبياء 

اري ة ال اء والمعراج ورؤ اإل َّخص  ُ
  

إلســراء واملعــراج ورؤيــة ومــن أعظــم هــذه اخلــصوصيات أنــه وحــده  َّ الــذي خــص  ُ
  .تبارك وتعاىلالباري 

ــراج فإمنـــا كـــان حملـــات معـــدودات ـــاء إســـراء ومعـ   ٌوإن كـــان قـــد ورد أن لـــبعض األنبي
م يق ــــأ ـــدود، وكـــ ـــام حمــــ ـــة إىل مقــــ ــــام أو يف اليقظــــ ـــة هللايف املنـــ ـــ ــــال مالئكـ ــــا قـــ ــون كمـــ ـــ   :ولــ

                            ))الصافاتالصافات١٦٤١٦٤((.  
ُمل يثبت لنيب وال لصفي وال لويل أنه عرج به جبـسمه وروحـه وكلـه إىل عـامل امللكـوت 

ــة هللا  ع برؤيــــ ــــه مت ــى، وال أنــ ـــاألعلــــ ــــم ...... ،ُِّـــ ـــال كــ ــــع أن هللا بـــ ــــف ... ٍّمــ   .... ٍوال كيــ
نوار   . تعالت معنويةٍولكن 

                                                           
  م٦/٩/٢٠١٨ه ١٤٣٩ من ذي الحجة ٢٦ المعادي - القاهرة ٢٦٥
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ة                                خصائص الن :  التاسعالفصل  )٢٢٣             ( الذات

ا  ....  لرسـولنا تبني لنا قدر املزية اليت منحهـا هللا ..... هذه اخلصوصية يف ذا
  .خري الربية 

ــى كليمــــه  خللــــة، وذكــــر موســ ــه أنــــه خــــص إبــــراهيم خليلــــه  ُذكــــر هللا تعــــاىل يف قرآنــ َّ
ــري،  ــص ســـليمان مبنطــــق الطــ مــــا، وخــ ـــا  ــه كــــان روحاني نــ ــر عيــــسى روحـــه  َّلكـــالم، وذكــ ً ً
لقـــوة والفتـــوة وأالن لـــه احلديـــد،  َّوالركــوب علـــى البـــساط، وتـــسخري اجلـــن، وخـــص داود 
ُوكانت اجلبال والطري والوحش تردد معه عندما ينـاجي هللا ويـذكره مبـزامريه، واملـزامري يعـين 

، وكان ال يقوهلا إال بصوت طلي ألنه يعلـم أن هللا  ا  ٌّاملناجاة اليت كان يتوجه  َّ حيـب ُ
  .ِّ الصوت الطليصاحب

   الخالفة

لعلــو بروحـه وجـسمه إال حبه وحبيبـه ســيد دمحم لكـن هللا  ِّـ مل يكـرم أحـد مـنهم  ِ ُّ ُ ُ
  .صلوات ريب وتسليماته عليه

لتـــسبيح  ـــدأها  ــراء ب ـــدأ آيـــة اإلسـ ــك، فـــإن هللا أول مـــا ب ــت ذلـ ت القـــرآن تثبـ ُوآ
لتنزيه لـنعلم) سبحان(  أن هللا يف علـو قـدره وعـزة شـأنه ال والتسبيح يعين التنزيه، وبدأها 

ُحيويه زمان، وال حييط به مكان، وال تراه حدقة وال عينان، وإمنا من أراد أن جيهـزه حلـضرته  ٌُ ٌ
  :يقول كما قال خاصة أهل حمبته

ــــني أراه ـــ ـــ ي عــ ـــيب  ـــ ـــ ـــ ــى حبي ـــ ـــ ـــ ــــني أراهٍإذا جتلـ ـــ ـــ ي عــ ـــيب  ـــ ـــ ـــ ــى حبي ـــ ـــ ـــ  ٍإذا جتلـ
  

ــواه ـــ ـــراه ســـ ـــ ــ ــــا ي ـــ ــين فمـ ـــ ـــ ـــه ال بعي ـــ ــ ــواهبعين ـــ ـــراه ســـ ـــ ــ ــــا ي ـــ ــين فمـ ـــ ـــ ـــه ال بعي ـــ ــ  بعين
ة ال يـستنري وال حييـا وال يتحـرك إىل فأنت فيك العبودية وما فيك من أسرار العبودي  

مبــا فيــك مــن أوصــاف األلوهيــة، وهــي الــسر الــذي فيــك، ولــذلك قــال إمامنــا أبــو العــزائم 
 :))))ك أن حتـب نفـسك، ولكـن أحبـب ))))َّأحب ما فيك منه فهو احملبوب لـه ال أنـتَّأحب ما فيك منه فهو احملبوب لـه ال أنـت ُ إ

  .تبارك وتعاىلما فيك من أوصاف اجلميل 
ى علــى آدم، وعلــى أبنــاء آدم ُّ هــي ســر اخلالفــة، فــوأوصــاف الكــرمي  َّــإن هللا جتل

مسائه وصفاته    .تبارك وتعاىلالذين وصلوا إىل مقام اخلالفة 
ـــة ملـــن حيـــب أن يكـــشف هللا  ح احلقيق َونوض ُ ـــ ِّ ـــا ـــت م ـــوار الطريقـــة، أ وأن ـــه أن  ل

  :أصلنا؟ أصلنا يف الدنيا
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ة                                خصائص الن :  التاسعالفصل  )٢٢٤             ( الذات

                          ))املرسالتاملرسالت٢٠٢٠((  

                                   ))املؤمنوناملؤمنون١٢١٢((  

                               ))الرومالروم٢٠٢٠((  

  .فاإلنسان تكونت أعضاؤه الظاهرة من الرتاب، أو من املاء املهني، أو من الطني 
صر وال يـتكلم وال حييـا ُ ال يسمع وال يبـ- كما نرى -والرتاب واملاء املهني والطني 

ى هللا   عليـــه مـــن أوصـــاف ذاتـــه، َّـــوال يتحـــرك، فمـــن أيـــن جاءتـــه هـــذه األوصـــاف؟ جتل
  . ظهر فيه كل ما نراهفعندما ظهرت فيه أوصاف احلق 

  : وكرم هللا وجهه يف عظته البليغةّأنت كما يقول اإلمام علي 
ُ ابن آدم تبصر بشحمة، وتسمع بعظمة، وتنطق بلحمة، ت  (( ُ ابن آدم تبصر بشحمة، وتسمع بعظمة، وتنطق بلحمة، تُ   نتنك العرقة،نتنك العرقة،ُ

ُوتقتلك الشرقة، وتؤملك البقة، وأنت مع ذلك تواجه القوي  ُوتقتلك الشرقة، وتؤملك البقة، وأنت مع ذلك تواجه القوي ُ ُملعصية ملعصية     .(.(  

سان ة  اإل   ص

  :ُتبصرك فيما فيك يكفيك
                          ))ت٢١٢١ تالذار   ))الذار

ــا أيــن تــذهب عنــدما يفــارق اإلنــسان احليــاة الــدنيا؟ هــل  هــذه الــشحمة الــيت تنظــر 
ُال، فلم ال تبصر؟ ألن صاحب السر أخذ سره!  هذه العني اجلسد؟تغادر َ ِ.  

ُإذا أ كنــت أبــصر بــسر البــصري ولــيس بــسر هــذه األداة الــيت ســخرها يل البــصري  ُ ً
ذه األداة ما توقف عند خروج نفسي األخري من احلياة   .، ألنه لو كان البصر 

ــن أجهــزة الــسمع يف هــذه العظـــام؟ احلــديث أم ال؟ الكـــل وهــل كــشفها العلــم ! وأي
مسه السميع   .يتوقف ألن اإلنسان ال يسمع إال إذا جتلى عليه هللا 

 اإلنــسان مـــن ســاللة مـــن طــني، والــساللة يعـــين نبــات أو حيـــوان أو فخلــق هللا 
ـا األب، وتكونـت منهـا النطفـة يف ظهـره، وهـي  َّغذاء أو فاكهة نبتـت مـن الطـني، تغـذى 

  .اء واهلواء والنارفيها صفات الكون؛ الرتاب وامل
  : ًالــرتاب إذا أضــفنا عليــه املــاء يكــون امســه طينــا                        
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       ) ) ــــار...  ))املؤمنــــــوناملؤمنــــــون١٢١٢ ــواء والنــ ـــه اهلــــ ــــفنا إليـــ ــــارا ....وإذا أضــ ــــبح فخــ    ....ً: أصــ
                            ))الرمحنالرمحن١٤١٤(( .  

  .َّوهذه عناصر اإلنسان اليت كونه منها حضرة الرمحن 
مسائــه العليــا احلــسان  ى عليــه  ُولكنــه كــرم اإلنــسان ألنــه جتل َّــ ى تبــارك وتعــاىلَّ َّــ، فتجل

مســه البــصري فــرأى، وجتلــى علــى  مســه الــسميع فــسمع، وجتلــى علــى البــصر  علــى الــسمع 
مســه احلــي فاحتيــا وأخــذ صــفة احليــاة مــن احلــ خــذه ..... ي القيــوم جــسمه كلــه  الــذي ال 

ٌسنة وال نوم ِ.  
ًولذلك دائما العارفون الصادقون هم يف أنفسهم يقفون عند هذه احملطـة، ويطلبـون 
ُمــن األتقيــاء واألنقيــاء مــن حمبــيهم أن يــدميوا النظــر إىل هــذا املقــام، لكــي يعــرف حقيقتــه، 

  :فعندما ينظر إىل نفسه خياطب نفسه ويقول هلا
ــــا أ ـــ ـــت مسيعـــ ـــ ـــ ــــا أًأكنـ ـــ ـــت مسيعـــ ـــ ـــ ــــاًأكنـ ـــ ــــصريا وعاملـــ ـــ ًو بـــ ــــاً ـــ ــــصريا وعاملـــ ـــ ًو بـــ ً 

  
ـــدرار ـــ ـــ ـــ ـــ ملـــ ـــسنت  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين أحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدرارُولكنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ملـــ ـــسنت  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين أحــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ُولكنــ

ذه اجلماالت وهذه الكماالتفهذا إحسان هللا      :، فهو الذي توالين 
! وهــل أ الــذي صــنعته؟! وهــل حيــق يل أن أتبــاهي بقــوة بــصري ومجــال عيــين؟ -

 !وهل أ الذي قويته وحددته؟

ذا وكـذا مـن ومعـرفيت لكـ!  هـل يـصح يل أن أتبـاهى بـدقيت يف مسـاع األصـوات؟ -
 !أصناف اللغات؟

ــــتقط هــــذه  - ـــذه املعــــدات يف أذين لتل ــــك هـ ــى حتري ــ ـــدرة عل ــك القـ ــ ـــل أ أمل ُ وهـ
 !.األصوات مث ترسلها إىل املخ فيرتمجها إىل هذه الكلمات؟

ر  - ُأتباهى بفـصاحيت وعلـو صـويت أو مجـال أدائـي، وهـل أ الـذي صـنعت األو ِّ ُ
ُاليت تنشد أو تقرأ القرآن بصوت شجي يعجب ا َّحلضار؟ُ ُ!  

  ًوإذا أخذ الصانع شيئا من صنعته ماذا أصنع؟ وماذا أفعل؟ 
وقــد تكونــوا قــد قــرأمت عــن منــاذج مــن العظمــاء الــذين لــيس هلــم شــبيه وال مثيــل مــن 
ر فانتهت حكاية هذا اإلنـسان، فمـاذا يـصنع الطـب ومـاذا  القراء، وفجأة أوقف هللا األو

  .انتهى األمر! يصنع احلكماء؟
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ــة يف ذهـــين حـــىت الكلمـــات - ــن الـــذي جيهـــز املـــادة العلميـ ُ، فـــأ أتكلـــم اآلن، مـ
ا لساين؟ ا ويطلق  ُويلهمين  !! َّهللا، فلو ختلى عـين طرفـة عـني مـاذا سـأقول؟! ُ

  .ال شيء
فعندما ينظر اإلنسان إىل ما فيه من مجال حضرة الرمحن يرى أنـه بـدون مـواله كأنـه 

  :ًمل يكن شيئا مذكورا
                                                  ))اإلنساناإلنسان١١((.  

ولــذلك ينبغــي لإلنــسان أن يقــف عنــد ذلــك، ملــاذا؟ ألن هــذا حتــصني مــن الغــرور، 
لـــنفس، ومهـــا أكـــرب آفتـــان تعـــوق الـــسالكني يف طريـــق حـــضرة الـــرمحن،  ومـــن اإلعجـــاب 

  : فـــالغرور مـــرض إبلـــيس، فقـــد قـــال                ))وكـــان طـــاووس املالئكـــة، ))األعـــرافاألعـــراف١٢١٢ 
، وقد قالوا: َّفبمجرد أن اغرت قال ى: أ   .من قال أ فقد 

ا   ال حول وال قوة إال 

ــضل هللا  ـــه، وإمنـــا ينظـــر إىل فـ ـــه وال إىل عمل ـــد إىل نفـــسه وال إىل فعل فـــال ينظـــر العب
ال حـول وال قـوة : (، فيقـول علـى الـدوامعليه، وإكرام هللا له، وعون هللا له، وتوفيق هللا له

  :وهي كما قال ) إال  العلي العظيم

ْأ{  ْمن ِ
ِقول ِ

ْ َ
 
َ

َحول  ْ و َ
َ قوة َ

َ َّ ُ
إ 

َّ
ِ ، ِا َفإنها ِ َّ

ِ
َ

ٌك  ْمن ْ
كنوز ِ

ُ
ِالجنة  

َّ َ{٢٦٦  

ـــادات العـــارفني ـــذلك مـــن مجلـــة عب ــي العظـــيم: (ول ـــوة إال  العلـ  )ال حـــول وال ق
جلمـال اإلهلـي والكمـال الـذي  َّـولكنه ال يكررها بلسانه، ولكنه يكررها حباله، حـىت جيمل  ُ

َّـفـإذا جتلى هللا علـى عبـد أخـذه مـن  يف عبـاده املـؤمنني والـصاحلني، تبارك وتعـاىلُحيبه املوىل 
ــق  ــ ــــول احلـ ــــا يقـ ــــصبح كمـ ـــة، فيـ ــــافه اإلهليــ وصـ ـــشرية  ــــافه البــ ــــدل أوصـ ــــسه، وبـ ُنفـ َّ يف  

  :حديثه القدسي

ُكنت{  ْ
ُسمعه  َ ْ ُسمع ِالذي َ َ ْ ِه، َ ه ِ ُو ََ َ ُي ِالذي َ ِ ْ ِه، ُ ده ِ ُو ََ طش ِال َ ُي ِ ْ َبها، َ ِ 

ُورجله ْ ِم ِال َ ْ َبها، َ ن ِ و
ْ
ِ
ِسأل َ

ُألعطينه، َ َّ َ ِ
ْ ُ َ

ْول 
ِ

ِاستعاذ َ
َ َ َ ذنه  ْ ُألع َّ َ

ِ
ُ َ

{٢٦٧  
                                                           

رة ٢٦٦ مذي ومسند أحمد عن أ ه   جامع ال
رة ٢٦٧ ان والبيه عن أ ه خاري وابن ح    صحيح ال
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ة هللا   جمال ح

  : ولـذلك قـال يف حبيبـه! عن مـشاهدة مجالـه؟ُإذا أبصر به فهل حيجب          
        ))قيــل لإلمــام مالــك ))مـرميمـرمي٣٨٣٨ ، كيــف رأى :  ال تــسمع بنفــسك، ولكــن أمســع 

وصــاف ((((:  ربــه؟ فقــالدمحم  وصــاف ٌغــاب حممــد رســول هللا عــن نفــسه وحــسه وجــسمه، وبقــي  ٌغــاب حممــد رســول هللا عــن نفــسه وحــسه وجــسمه، وبقــي 
  .)))) هللا يف غيبة دمحم رسول هللا هللا يف غيبة دمحم رسول هللاربه، فرأى مبا فيه من أوصاف هللا مجال هللا وكمالربه، فرأى مبا فيه من أوصاف هللا مجال هللا وكمال

  فمن الذي يرى مجال هللا؟
   !!أوصاف هللا

  وأين أوصاف هللا؟
   ....َّفيك أنت، ولكن حتتاج أن تتبدل

إلحتــاف، فعلــى  ك الكبــري املتعــال  ِّفــإذا بــدلت األوصــاف، وجــاءك اإلســعاف، وأ ُ
لعــني اإلهليــة، فــال نيــة، وتــرى  آلالت الر  يغيــب عنــك شــيء يف َالفــور أصــبحت تــسمع 

ُاحلياة الكونية وال الربزخية وال األخرويـة، بـل وحتظـى بفـضل هللا ومـشاهدة الـذات العليـة، 
نــــوار تعالــــت معنويــــة، وال يــــستطيع أحــــد وصــــف هــــذه  ــن ال بكــــم وال بكيــــف وإمنــــا  ٌلكــ ٍّ

  .املشاهد، وال يالحظ هذه املنازل
م كان احلبيب املصطفى ذا املقام دون األ  عليـه أفـضل الـصالة وأمت فاملخصوص 

  : السالم، ولذا قال هللا                   ))ما دام نزه الذات اإلهليـة فـال ))اإلسراءاإلسراء١١ َّ
حلــضرة احملمديــة، ال تعجــب  لــك  ُتعجــب مــن أي أمــر حيدثــه هللا ألهــل اخلــصوصية، فمــا  ٍ

ُوهـو الـذي حييـي، فإن الذي أسـرى هـو الـذي خلـق، وهـو الـذي رزق، وهـو الـذي مييـت، 
ٌوهو الذي بيده مقادير كل شيء، وهل يعجزه شيئ يف األرض وال يف السماء؟ ُ.!!  

ُمث بني عظمة صاحب هـذا املقـام، فلـم يقـل بنبيـه وال رسـوله وإمنـا قـال َّ :          

لروح واجلسم    !فعبد يعين جسم فيه روح... لكي يبني أنه كان 
ً نقــول؟ جثــة، وإذا اجتمعــا معــا فهــذا نــسميه إذا خرجــت الــروح مــن اجلــسم فمــاذا ُ

  : يف هذا املقامعبد، ولذلك يقول اإلمام أبو العزائم 
ـــــذي ـــسم الـ ــــضي اجلـــ ــ ــــد يقت ــ ــــظ عب ـــــذيلفــ ـــسم الـ ــــضي اجلـــ ــ ــــد يقت ــ ــــظ عب  لفــ

  
ــــال ـــ ــــ ــس واخلي ـــ ـــ ـــل وحـــ ـــ ــــ ــــه روح بـ ـــ ـــ ٌفيـ ــــالٌ ـــ ــــ ــس واخلي ـــ ـــ ـــل وحـــ ـــ ــــ ــــه روح بـ ـــ ـــ ٌفيـ ٌ 
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   ...!!فكلمة عبد تقتضي كل هذه األمور
  . له من مجاله وكمالهَّ بروحه وجبسمه يرى ما أعده هللا فكان 

  ٢٦٨معراجمن إشارات ال

َّواإلسراء واملعراج منه ما الح يف الكتب ألهل اإلطالع، ومنه مـا خـص بـه احلبيـب 
 ــا وهــذا ألهــل املــشاهدات، وهــذه خــصوصيات ال توجــد يف ُ األرواح عنــد دنوهــا وقر

  .ال يف أي أمر من األمور احملسوسةكتب، وال يف جملدات، و
 دمحم تعـــاىل :  هللا تعـــاىلقـــال:  يف إشـــراقاتهروى ســـيدي حمـــي الـــدين بـــن العـــريب 

ًأعرفــك معــىن عروجــك إيل، إين أرســلتك للنــاس كافــة شــاهدا ومبــشرا ونــذيرا  ً ً ً َّ ُ  والــشاهد -ُ
ُ فأشـهدك جنـيت لـرتى مـا أعـددت فيهـا ألوليـائي، وأشـهدك -ُمطالب حبقيقة مـا يـشهد بـه  ُ ُ

ٌَّري لــرتى مــا أعــددت فيهــا ألعــدائي، وأكــشف لــك عــن مجــايل لــتعلم أين منــزه  يف كمــايل ُ
د، فــرآه  لنــور الــذي قــواه بــه هللا، إهلــا واحــدا ّــعــن النظــري والــوزير واملــشري والــضد والن  ً ً َّ

ًأحدا، ال يف شيء، وال مـن شـيء، وال علـى شـيء، وال مفتقـرا إىل شـيء، وال حممـوال علـى  ً ً
  .شيء، ليس مثله شيء وهو السميع البصري

لـر لـروح فقـط فكانت الرؤية خصوصية للحضرة احملمدية؛  وح واجلـسد، وليـست 
جلسم والروح وهي خصوصية لسيد رسول هللا   .َّكما يدعي البعض، فاإلسراء واملعراج 

  : ورؤيــة ذات البــاري كانــت مطلــب األنبيــاء حــىت الكلــيم                    
             ))لرؤيـــة ســـيأيت بعـــد ))األعـــرافاألعـــراف١٤٣١٤٣   : فاملخـــصوص                   
                                                   ))األعـــــــــرافاألعـــــــــراف١٤٤١٤٤((  ..

  . وقل احلمد  على ذلك، لكن درجة الرؤية ليست لك ..خذ ما آتيتك
ــرد واحــــد جهــــزه هللا  ــو وحــــده الــــذي  مــــن األزل القــــدميَّفدرجـــة الرؤيــــة لفــ ، وهــ

ٌ، وال يــستطيع أحــد يف الكــونني أن يتمتــع بــبعض مجــال هللا إال َّــيتحمل أنــوار ذات هللا 
  .على شاشة سيد رسول هللا

ًلكن لكي نرى اجلمال والكمال بال مثال فهذا مستحيل، هل أحد منـا مجيعـا اآلن  ٌ
                                                           

ات المعراج ( راجع كتابنا  ٢٦٨ ادةللتوسع واإل) تجل  .س
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ئي عنده من الضغط العـايل؟ جهـزة واملـصابيح الـيت فكـل األ! ُيستطيع أن يدخل تيار كهر
ِّعنده ستحرتق يف احلال، ولكن ال بد له من حمول ُ.  

ِّواحملول األعظم لألنوار اإلهلية على قدر ما تتحمله القلوب البشرية هـو سـيد دمحم 
 وهــذا حمــول مــن طــراز خمــصوص، ألنــه يعطــي لكــل واحــد مــا يتحملــه ومــا يطيقــه مــن ،ُ ِّ ُ

  .أنوار ذي اجلالل واإلكرام 
صـلوات حده هو الذي واجه مواله، وهو الذي متتـع برؤيـة ذات حـضرة هللا لكنه و

  .ريب وتسليماته عليه

اءب معجزاته     ومعجزات األن

، نــرى أن هللا مجــع لــه كــل معجــزات ولــذلك عنــدما ننظــر إىل معجــزات احلبيــب 
رويهـــا األنبيــاء الـــسابقني وزاد عليهـــا، حــىت املعجـــزات احلـــسية، فــاملعجزات احلـــسية الـــيت ت

، وقـــد مجعهـــا الـــشيخ كتـــب الـــسرية واحلـــديث حـــوايل ثالثـــة آالف معجـــزة لرســـول هللا 
 الثابتــة  وأرضــاه يف جملــدين كبــار ذكــر فيهمــا معجــزات رســول هللا يوســف النبهــاين 

  .الصحيحة
ُكل ما روي عن األنبياء السابقني أتى به سيد األولـني األولـني واآلخـرين وزاد علـى 

  .به هللا َّاجلميع ملا خصه 
فـــإذا كـــان موســـى عنـــدما أشـــار إىل البحـــر انفلـــق، فـــإن ســـيد رســـول هللا أشـــار إىل 

  !.وأيهما أعظم؟! القمر فانشق، وأيهما أكرم؟
لغمـام  لغمام يف زمن نبوته، فإن نبينـا ظللـه هللا  َّوإذا كان موسى كانت تظلل أمته  ُ

  .قبل بعثته
ـارون، فـإن وإذا كان موسى عليه وعلى نبينا أفـضل الـصال ة وأمت الـسالم آزره هللا 

  : ٍنبينا مل يرضى هللا لـه بـوزير غـري ذاتـه العليـة، وهـي املعنيـة يف قـول هللا تعـاىل          
       ))مسك))الشرحالشرح٤٤    ....ُ ومعناها أي قرن امسي 

ٌوهــذا شــرف ) دمحم رســول هللا(ُإال إذا وضــع جبوارهــا : ... )ال إلــه إال هللا(ُفــال تقبــل 
  .صلوات ريب وتسليماته عليهٌما بعده شرف لسيد رسول هللا 
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وإذا كــان هللا أجــرى لنــوح الــسفينة علــى املــاء، فــإن هللا أجــرى لنبينــا احلجــر علــى 
ُاملاء، فقد روي عن النيب عليه الصالة والسالم أنـه كـان علـى شـط مـاء، ومعـه عكرمـة بـن 

 احلجر الذي هو يف اجلانب اآلخـر فليـسبح لئن كنت صادقا فادع ذلك: أيب جهل، فقال
وال يغــرق ، فأشــار الرســول إليــه، فــانقلع احلجــر الــذي أشــار إليــه مــن مكانــه، وســبح حــىت 

لرســالة، فقــال النــيب صــار بــني يــدي الرســول  يكفيــك : َّ، وســلم عليــه، وشــهد لــه 
ـــع : هــــذا؟ قــــال ــــسالم، فرجـ ــــه الــــصالة وال ــــيب علي ــــأمره الن ــــه، ف ـــىت يرجــــع إىل مكان إىل حـ

  .٢٦٩مكانه
ُوكــل معجــزات األنبيــاء الــسابقني جتــدها مفــصلة يف أحــوال ســيد األولــني واآلخــرين 

 هيك عن القرآن العظيم الـذي هـيمن علـى كـل شـيء، وهـو املعجـزة الباقيـة اخلالـدة  ،
  .إىل يوم القيامة

ي   خاتم الن

نيـة قـال لـه فيهـا َّوخصه هللا   رب (:  فيمـا ورد يف بعـض األثـر خبصوصية ر
َّحـىت ال يطـول مكـثهم يف القبـور، وحـىت يطلعـوا : ُمل جعلت أميت يف آخر األمـم؟ فقـال  ُ

  ).على مساوئ األمم السابقة، وال يطلع على مساوئهم أحد غريي
؟ ال أحـد، فقـد  فعند اآلن كل أخبارهم، لكن هل سـيأيت أحـد بعـد لـيعلم أخبـار

  . ه من سرتتبارك وتعاىلدخلنا يف سرت الستار 
ــه هللا  ـــوم فجعلـ ــلني، وأول النبيـــني يف احلـــساب والبعـــث ي  خـــامت األنبيـــاء واملرسـ

  :الدين، قال 

ُنحن { ْ َ
اآلخرون، 

َ ُ األولون ِ
َ َّ َيوم َ ْ امة  َ ِالق ِ

َ َ{٢٧٠  

ُاآلخرون يف البعث، واألولـون يف احلـساب يـوم القيامـة، حـىت ال يطـول أيـضا مكثنـا  ً
ًيف احلساب فضال من هللا، وإكراما   . لرسول هللا ً

ـــوم  ـــيت اكتـــسبت صـــفة التمديـــد إىل ي ـــدة ال ـــشريعة الوحي ــل هللا شـــريعته هـــي ال وجعـ

                                                           
ة الن ملسو هيلع هللا ىلص ٢٦٩ ة للقسطال  صحيح س   مخت المواهب اللدن
رة ٢٧٠    صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ ه
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القيامــة، فــإن كــل نــيب كانــت شــريعته تنتهــي بلحــاق هــذا النــيب إىل الرفيــق األعلــى، لكــن 
ـــا صـــاحلة لكـــل زمـــان  الـــشريعة الـــيت ال انتهـــاء هلـــا إىل يـــوم القيامـــة شـــريعة رســـول هللا، أل

ـا ومكان، وفيها مر ونة تسع املالئكة واإلنس واجلان، بل تسع اإلنسان يف كـل مكـان، أل
ا هللا  ا، وخص رسولنا    .َّالشريعة اخلامتة اليت خصنا 

اعه ة أت   ك

ً مل يعمر كثريا كاألنبياء السابقني، إال أنه أكثر الناس أتباعا يوم القيامـة، ومع أنه  ً
  :قال 

ُأهل { ِالجنة ْ
َّ َيوم َ ْ ِامةِالق َ

َ ون َ ع
َ ُ ْ

ومائة ِ
ُ َ

ِ
ٍّصف َ ْأنتم َ ُ ْ

َمنها  ْ
ثمانون ِ

َ ُ َ َ
  ٢٧١} َصفا 

ًيعــين كــل األنبيــاء الــسابقني أربعــني صــفا، وحنــن مثــانني صــفا، والــصف ال يعلــم مــداه  ً
إال هللا، فلـــيس لـــه حـــد، وال أول وال آخـــر، ال يعلـــم أوليتـــه وال آخريتـــه إال األول واآلخـــر 

.  
ـا األمـة ُفأكثرية هذه األمة دلي لنبوة، وخصوصية هذه األمة  ُل على خصوصيته  ٌ

  : اليت يقول فيها هللا                      ) ) آل عمرانآل عمران١١٠١١٠((.  

س والجن والمالئكة   رسول اإل

 عنـدما  دون األنبياء أنـه رسـول هللا إىل اإلنـس واجلـن واملالئكـة، فإنـه ُوخص 
ٌعوضه هللا وأرسل إليه وفدا مـن جـن نـصيبني وآمنـوا بـه، وآمـن بـه نفـر َّكذبه أهل الطائف  ً َّ

ٌكثري من اجلن، ألنه مرسل إىل اجلن ُ ٌ.  
ً عنــدما خــاف أصــحابه مــن اجلــن مجــع عظمــاء اجلــن ووضــع هلــم موثقــا حــىت أنــه 

ُّوعهدا وحدودا بينهم وبني اإلنس، حىت ال يتعدوا على بعضهم ً ً.  
ً معــراج حــضرة النــيب إىل امللكــوت األعلــى كــان بنــاءا ًواملالئكــة أيــضا كمــا قيــل فــإن ُ

  .، وجيددوا اإلميان به بعد رسالته وبعثتهعلى طلب املالئكة ليتمتعوا برسول هللا 

                                                           
د هللا بن مسعود ٢٧١ م  المستدرك عن ع    مسند أحمد والحا
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خذ العهـود علـيهم، ألنـه ٍفكان يف كل مساء جيتمع أهلها، والرسول   يبني هلم، و
ـــس  ـــة اإلنـــ ــــول هللا لكافـــ ــــةرســ   : واجلــــــن واملالئكــ                             

        ))قال ))سبأسبأ٢٨٢٨ فىيما معناه :  

س والجن {    }ُل من  السماوات واألرض يؤمن  إال عتاة اإل

الرسالة ته  اتات والحيوانات لح   شهادة الجمادات والن

ت يف عـصره ويف ًبل أنتم تعلمون مجيعا أنه  ت واحليـوا زمانـه كانـت  حـىت النبـا
ُ يـسند ُتظهر أمام أصـحابه اإلميـان بـه، حـىت اجلمـادات، فهـذا جـذع النخلـة الـذي كـان 

ًظهـره إليــه واقــرتح عليــه بعــض أصــحابه أن يــصنعوا لــه منــربا مــن ثــالث درجــات، ففــي أول 
ُيــوم صــعد فيــه هــذا املنــرب مسعــوا للجــزع صــو وخــوارا كخــوار البقــر، فنــزل رســول هللا  ً ً 

  :ت عليه وقال َّواحتضنه ورب

ِوالذي َأما { ُنفس َ ْ َ
ٍمحمد  َّ َ ده ُ ِب ِ َ

مه، ْلم ْلو ِ ُأل ْ َ
َزال َلما  َ

ذا  ه
َ ِيوم ِإ َ

ْ امة َ ِالق ِ
َ َ 

ْحزنا ِرسول َع ُ
ُ   ٢٧٢}  ِا َ

  : قال للجزعصلوات ريب وتسليماته عليهوروي أنه 

ْاخـ{  َ ْ
أن 

ْ
َأغرســك  َ ْ

ــان ِ  ِالم
َكنــت يِالــذ َ ْ

ــه،  ِف ــون ِ فت
َ َ َ

َكنــت، َمــا  ْ
ن  و

ْ
ِ
َ 

ت ـــ َشــ ْ
أن ِ

ْ
ـــك  َأغرســ َ ْ

ِالجنـــــة ِ 
َّ ب َ ـــ ــ َف َ ْ َ َ

ْمـــــن 
َأنهارهـــــا ِ َ َوعيونهـــــا ْ

ِ
ُ ُ حـــــسن َ ُف ُ ْ َ َ

تـــــك،  َن ُ ْ َ 

ُوتثمر ِ
ْ ُ ل َ أ َف َ َ

اء  ُأول َ
ِ
ْمن ِا ْ

َثمرتـك ِ
ِ
َ َ َ

َونخلـك 
ِ
ْ َ َفعلـت، فـسأل َ َُ َ ُّالنـ َُ

ِ
َّ

 ، فقـا
َ َ

: َل 

َاختار َ ْ
أن 

ْ
ُأغرسه  َ ْ

ِالجنة  ِ 
َّ َ{٢٧٣  

كل من غراسها املؤمنني، غري أنه طلـب   كمـا ورد -اختار أن يكون خنلة يف اجلنة 
  .ُ أن يدفن حتت منرب النيب ليتمتع مبا يتمتع به املؤمنون-

لفــاظ  ٍواحلــصى كــان ميــسكه النــيب يف يــده فيــسبح، ويــضعه يف يــد أيب بكــر فيــسبح  ُ ٍُ
ُحية، ويضعه يف يد عمر فيسبح، ويف يد عثمان فيـسبح، ويف يـد علـي فيـسبح، ويف يـد صر ُ ٍُّ

                                                           
س ٢٧٢ مة عن أ    س الدار وابن خ
ب ٢٧٣ دة بن الحص    س الدار عن ب
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  :ُغريهم فال يسبح، يقول يف وصف هذا األمر سيد أبو ذر 

إ{ 
ِّ
لشاهد ِ

ٌ
ِ

َ
عنـد 

َ ْ
ِرسـول ِ

ُ ٍحلقـة ِ  ِا َ
َ ِو َ

ِـده َ ِ
ات َ ٌحـص َ َ حن َ َفـس ْ َّ َ َ

 ِ 

ِده، ِ
وفينا َ

َ
ِ
ُوعمر رَ ُأبو َ َ ُ وعثمان َ

ُ َ ْ ُ َ ، ٌّوع ِ
َ ُسمع َ َ ْ حهم َ ْس ُ َ

ِ
ْ َ

ْمـن  ِالحلقـة، ِ َ
َ َّثـم َ

ُ
 

َّدفعهـن ُ َ َ ُرسـول َ ـر، ِأ ِإ  ِا َُ حن َ َفـس ْ َّ َ َ
َمـع  ـر ِأ َ ُـسمع َ َ ْ حهن َ َّـس ُ َ

ِ
ْ َ

ْمــن  َ 

ـــة، ِ ـــ ِالحلقـ
َ ــم َ ـــ َّثــ ُ

ــــول  ــــن رســــ ُدفعهـــ َ َُ َّ ُ َ ــر،ُع ِإ  ِا َ ـــ َمــ حن َ ـــس ـــ َفـ ْ َّ َ َ
ــــده ِ  ِـــ ِ

ــــسمع َ ُــــ َ ْ َ 

حهن َّس ُ َ
ِ

ْ َ
ْمـن  ِالحلقـة، ِ َ

َ َّثـم َ
ُ

َّدفعهـن  ُ َ َ عثمـان ِإ َ
َ َ ْ حن ُ َفـس ْ َّ َ َ

ِـده، ِ  ِ
َّثـم َ

ُ
َّدفعهـن  ُ َ َ َ 

إلينا
َ ْ

ْفلم ِ َ
حن  َس ْ ِّ َ َمع ُ ٍأحد َ

منا  َ
َّ
ِ{٢٧٤  

ن مـستنطقات، يعـين يـنطقنوضع النـيب   ويـسمعن الكـالم ِّـ احلـصى يف كفه فكـأ
لـصوت، وكلهـم  حلال كمـا يـدعي الـبعض، لكنـه تـسبيح  َّكما نتكلم حنن، وليس تسبيح 

ره؟! يــسمعون، فــأين لــسانه؟   : لكــن! وأيــن حنجرتــه؟! وأيــن أو                     
                             ))اإلسراءاإلسراء٤٤٤٤((.  

ُ على جبل أحـد فـرح اجلبـل، واهتـز مـن شـدة الفـرح لوقـوف النيب وعندما وقف 
  :النيب عليه، فقال له النيب 

ت { ْاث ُ أحد ْ
ُ َفإنما ُ َّ

ِ
َ

ك  َعل ٌّن َْ
ِ
َ

ٌوصديق  ِّ
ِ

دان  َ ِوشه
َ

ِ
َ َ{٢٧٥  

  :ُثبت اجلبل يف مكانه، واألغرب يقول فيه النيب ألمة النيب

أحد{ 
ٌ ل ُ ٌج َ حبنا َ

َ ُّ ِ
ه  ُ ُونح ُّ ِ

ُ َ{٢٧٦  

ُّوهل اجلبل حيب؟ لكي نعرف علو قدر هذا املقام، فإذا أحببنـاه فهـذا جـائز، لكـن  ُ
ِّيعرفنا أن كل ذرات الوجود فيها حيـاة، ولكـن حيـاة ال يعلمهـا إال احلـي ! ُكيف حيب هو؟ ُ

خذه سنة وال نوم   .ٌالقيوم الذي ال 
العاليـة، أو ، إن كـان يف األكـوان وكل ذرة فيها حياة ال بد أن تـؤمن برسـول هللا 

ن يؤمن ويصدق برسولنا األكـرم  ِّاألكوان الدانية، أو يف األرواح السامية، الكل مطالب  ُ
  . عليهسالمهصلوات ريب و

                                                           
ا عن أ ذر  دالئل النبوة٢٧٤ م ومعجم الط   أل نع
س ٢٧٥ مذي عن أ خاري وال    صحيح ال
د الجه ٢٧٦ ا ومسند أحمد عن س    معجم الط



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ة                                خصائص الن :  التاسعالفصل  )٢٣٤             ( الذات

اطن والظاهر ال مه    ح

 أنــه وحــده لــه أن - وهــي خــصوصية حلــضرته - َّومــن عجائــب مــا خــصه بــه هللا 
  .حيكم مبا يف السرائر

عيننـــا، لكـــن ُفــأي حكـــم صـــحيح ال بـــد وأن يكـــون  لظـــاهر، ويكـــون شـــيء نـــراه 
  : القلـــوب يتوالهـــا هللا، لكنـــه قـــال لـــه هللا                           ))النـــساءالنـــساء١٠٥١٠٥(( 
  .ليس مبا تراه بعينيك، ولكن مبا أراك هللا

ِ مرتـني، فقال ًولذلك من األعاجيب يف ذلك أن رجال سرق يف عصره  ْ ََّ َ:  

اقت{ 
ُ ْ

فقــالوا ُلــوه،
َ َ

َإنمــا:  َّ
ق، ِ

َ َ َقــال َ َ
ُفــاقطعوا:  َ ْ َ

ُــده،  ََ
َفقطــع، 

ِ
ُ َ

َّثــم  ُ
ق 

َ َ  َعــ َ

ــــد ِعهـــ
ْ ــــر ِأ َ ـــ ـــع، َ َفقطــــ

ِ
ُ َ

ــم  ـــ َّثــ ُ
ق 

َ َ ـــع، َ َفقطــــ
ِ

ُ َ
ــم  ـــ َّثــ ُ

ق 
َ َ ــــت َ ْفقطعـــ َ ِ

ُ َ
ــــه  ُقوائمـــ ُ ِ َ َ

ـــا،    َلهــــ

ــم ـــ َّثـ ُ
ق 

َ َ ـــسة، َ الخامــــ
َ َ ِ

َ
ــــال  َقـــ َ

ـــو  ــــر ُأبـــ ـــ ــان: َ ـــ ــ
َ

ــــول  ُرســ ــم  ،ِا َُ ـــ ُعلــ ْ ـــذا َ بهــــ
َ َ

ـــ ِ َحــــ
ِ  

َأمر ِقتله، َ ِ
ْ َ

ُاذهبوا ِ َ ْ
ِه  ُفاقتلوه  ِ ُ ْ َ

{٢٧٧  

 رسـول هللا إنـه سـرق، : أمرهم الرسول أن يقتلوه، لكنهم راجعوا رسول هللا وقالوا
ــق  ..!!! اقطعــــوا يــــده: فلنقطـــع يــــده، وملــــا وجــــد اإلحلــــاح قـــال ــول إىل الرفيــ وانتقــــل الرســ

ُاألخـرى، فقطعـت قدمـه، فـسرق للمـرة الثالثـة، فقطعـت يـده األعلى، فسرق الرجـل بيـده  ُ ُ
ُفــسرق اخلامــسة، واحلكــم هنــا ... !! ُالثانيــة، فــسرق للمــرة الرابعــة فقطعــت رجلــه الثانيــة، 

  !!اقتلوه وهو أعلم به منا:  حيث قالصدق رسول هللا : ُأن يقتل، فقال أبو بكر 
  .فقد كان يعرف أن هذا جيب قتله من البداية

لظاهر والباطناه هللا فأعط   :ُ خصوصية احلكم 
لظاهر -  .له أن حيكم 

ــن يقــــول  - لبــــاطن، مــــع أن البــــواطن والــــسرائر ال يعلمهــــا إال مــ ولــــه أن حيكــــم 
 :للشيء كن فيكون، لكن كما قال له هللا

                                                ))النساءالنساء١١٣١١٣((   
                                                           

ث المختارة عن الحارث بن حاطب٢٧٧    األحاد



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ة                                خصائص الن :  التاسعالفصل  )٢٣٥             ( الذات

  .َّما دام علمه هللا فهل يغيب عنه شيء من العلم
  : يف حديث طويلقال 

َوضع{  َ ُكفه َ َّ
َب  ْ َّكت َ َ

َّح ِ ُوجدت َ ْ َ َبرد َ ْ ِأنامله َ ِ ِ
َ

َب  ْ َ ، َّثد َ ْ َ
  

َفتج َ َ
ٍء ُّل ِ  ْ َ

ُوعرفت   ْ َ َ َ{٢٧٨  

  :وتفسري هذا احلديث ال تطيقه العقول
  !!!ولذلك احتار فيه أهل النقول

فلــم يعرفــوا تفــسريه، فهــم أخــذوها علــى احملــسوسات، وســيد رســول هللا يــتكلم يف 
ـا ألهـل خـصوصية ذاتـه، فـأحس  ت، فيد هللا هنا يعين يد جتليه اليت يتجلـى  َّأعلى املعنو

  .بربد التجليات يف صدره
هــا أمجعــني -جتليــات  ه  هلــا بــرد، ولــيس كــربد الــدنيا ولكنــ-ُ نــسأل هللا أن يــذيقنا إ

ـم الفـرد ويـشعر بنـشوى يف هـذا  ٌيعين سكينة ورضـا واطمئنـان وحـب وفـرح ووهلـان حيـس 
جلزئية اليت نريد أن نبينهاالوقت واآلن، قال    : يف هذا احلديث لنأيت 

َفتج{  َ َ
ٍء ُّل ِ  ْ َ

ُوعرفت   ْ َ َ َ{٢٧٩  

: رآن كمـا قـال لـه يف القـصلوات ريب وتـسليماته عليـه علم كل شيء أعطاه هللا 
                         ))النساءالنساء١١٣١١٣(( ...   

  .فقد انتهى األمر.... َّوما دام الذي علمه هو العليم 
لباطن مل يتحقق إال للخضر مع موسى    ...ُاحلكم 

   ...صلوات ريب وتسليماته عليهلكنه كان لنبينا 
لباط لظاهر و   .ُألن هللا أعطاه احلكم 

ال وقائع ال تعد وال حتد يضيق النطاق عن ذكرها له يف وكان  ُهذا ا ُ.  
  َّوصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           
ل ٢٧٨ مذي ومسند أحمد عن معاذ بن ج   جامع ال
ل ٢٧٩ مذي ومسند أحمد عن معاذ بن ج   جامع ال



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٢٣٦             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل



 الوظائف العامة لجميع الخلق: ًأو  

 ف هللا للن ل   ت

 وظائف الن  

 مقام الشاهد  

 شاهد ع أمته  

 شهوده وجه هللا  

 اءشهود   ه خصائص األش

 ش واالنذار   مقام الت

 مقام الدعوة إ هللا  

 اج المن   مقام ال

 ش للمؤمن   مقام الت



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٢٣٧             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

  

  

  

  

  

 ا   َّالوظائف الخاصة ألمته: ثان

 ات   مقام تالوة اآل

 ادة التفكر   ع

 ة النفس   مقام تزك

 مقام علوم القرآن  

 مة   مقام الح

 العلم الوه  



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٢٣٨             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

  ٢٨٠ كتاب هللاوظائف الن : الفصل العا

  الوظائف العامة لجميع الخلق: ًأو

                                                                  

                                                       ))األحزاباألحزاب((..  

ً لعـربة  عـن حـضرة النـيب سـيد دمحم  عندما يتحدث ربنـا إن يف كتاب هللا  َِ
ـــا ســـواه حـــىت مـــن األنبيـــاء  ب، فقـــد خـــصه هللا تعـــاىل خبـــصائص إهليـــة مل خيـــص  َّألويل األ ُ

  .واملرسلني، فهو نيب وهو رسول

ف هللا للن ل   ت

ـــيب ذكـــره هللا يف القـــرآن،وتكليـــف هللا  ــي ٍّ لـــه كن ـــف اإلهلـ  وهـــذا خطـــاب التكلي
  حلـــضرة النـــيب الـــرءوف الـــرحيم ســـيد دمحم، مبـــاذا كلفـــه؟              انظـــر إىل عظـــيم 

كـل ..  داود :  إبـراهيم، ومـرة يقـول:  نـوح، ومـرة يقـول: النداء للحبيـب، مـرة يقـول
مســـه، لكــن عنــد ســيد األنبيـــاء قــال  داه    رجــل مــن األنبيــاء              تعظــيم مـــن 

ولـذلك أ أعجـب عنـدما يقـول بعـض  .... حضرة العظـيم هلـذا النـيب الـرءوف الـرحيم 
أنــتم تعظمــون النــيب أكثــر مــن الــالزم، وهــل يــستطيع : ُاملــسلمني لقــوم حيبــون حــضرة النــيب

  .مستحيل!! ٌأحد يف األولني أو اآلخرين أن يعظمه قدر تعظيم رب العاملني له؟
ُ لــه قــصائد ال تعــد وال حتــد يف مناجــاة ذات هللا، ويف شيخ عمــر بــن الفــارض الــ ُ

ِاإلعالن عن شـدة عـشقه وشـوقه ملـواله، وبعـد أن انتقـل إىل جـوار هللا رآه أحـد إخوانـه يف 
ِ سيدي مل مل متدح بشعرك رسول هللا : ًاملنام، فقال له مناما ًَ؟ فأجابه مناما :  

ـــصر ـــ ــــيب مقـــ ـــ ـــدح يف النــ ـــ ــل مـــ ـــ ـــصرٍأرى كــــ ـــ ــــيب مقـــ ـــ ـــدح يف النــ ـــ ــل مـــ ـــ  ًاًاٍأرى كــــ
  

ــرا ـــ ـــ ـــه وأكثـــ ـــ ـــ ــــين عليــ ـــ ـــ ــــغ املثـ ـــ ـــ لـ ــراوإن  ـــ ـــ ـــه وأكثـــ ـــ ـــ ــــين عليــ ـــ ـــ ــــغ املثـ ـــ ـــ لـ  وإن 
ــــه   ـــ ــــو أهلـ ـــ ــــا هـ ـــ ــــىن مبـ ـــ ــــان هللا أثـ ـــ ــــهإذا كـ ـــ ــــو أهلـ ـــ ــــا هـ ـــ ــــىن مبـ ـــ ــــان هللا أثـ ـــ  إذا كـ

  
ــورى ــــدح الـــ ــــا ميـ ــــدار مـ ــــا مقـ ـــه فمـ ــورىعليــ ــــدح الـــ ــــا ميـ ــــدار مـ ــــا مقـ ـــه فمـ  عليــ

مل !!  مـن األولـني واآلخـرين؟من الذي ميـدح بعـد مـدح هللا حلبيـب هللا ومـصطفاه   
                                                           

  م٢٧/٩/٢٠١٨ه ١٤٤٠ من محرم ١٧م  المقط-القاهرة  ٢٨٠



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٢٣٩             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

  :ٌولن يستطيع أحد أن يقرتب من مديح حضرة هللا وثنائه على حبيبه ومصطفاه
                ::  

   ...خذ خطاب التكليف والتعريف
ِّـالتكليف حلضرته، والتعريف ألمته، ألنه سينفذ ما كلف بـه، وحنـن نعـرف مـا الـذي  ُ ِّ ُ ُ

ًكلفه به هللا لكي نسمع له ونطيع وخنضع له ونسلم له تسليما، ألن هللا قال لنا ُ ُ َّ:  
                                                         

                                     ))ــا لــن يكــون أرقــى وال أتقــى ))النــساءالنــساء٦٥٦٥  إميانن
يت بـشيء مـن عنـده : وال أنقى إال إذا سلمنا حلضرته فيما جـاء بـه مـن عنـد هللا، ألنـه مل 

                    ))وال يكون يف صدور اعرتاض وال امتعـاض وال امشئـزاز ، ))النساءالنساء٧٨٧٨
  : َّألي أمر أمر به وكلفنا به حضرة النيب، وإمنا نقول               ))البقرةالبقرة٢٨٥٢٨٥((.. ..   

  : ولـــن نـــستطع أن ننفـــذ  ربنـــا التنفيـــذ املطلـــوب             ))يعـــين ))البقـــرةالبقـــرة٢٨٥٢٨٥ 
لواجــب الــذي يرضــي العلــي القــدير كمــا أخــرب ســاحمنا  ــام  ُ رب يف التقــصري وعــدم القي

  .البشري النذير 
               ::  

َّإ جبميـــع أمسائنـــا، ومجيـــع صـــفاتنا، جباللنـــا : حـــضرة هللا يـــتكلم عـــن نفـــسه، فيقـــول
ِّومجالنا وكمالنا وبكل حيطات القدرة اإلهلية، وسرادقات العزة اجلربوتي   .ة، أرسلناكُ

  وظائف الن

ا هللا؟ يف هذه اآلية اليت معنا التكليف جلميع اخللق   :َّما الوظائف اليت كلفه 
  : ًأوال       
  : ًنيا                
  : ًلثا                       
  : ًرابعا             

  : ًخامسا                                         
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 )٢٤٠             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

ــة حــــضرة النــــيب، وهــــل هــــذه  ــرفهم لكــــي نعــــرف مهمــ ــائف ال بــــد أن نعــ ــس وظــ مخــ
الوظائف انتهت من الكون؟ ال، ولكنها حىت تقوم الساعة، ألنه نيب اخلتام وال نـيب بعـده، 

ذه الوظائف بذاته، أو بنواب عن حضرته إىل أن يرث    .هللا األرض ومن عليهافقائم 
 حلبــه هلــذه ِّــوقبــل أن أوضح بعــض هــذه اخلــصائص والوظــائف العامــة، فــإن هللا 

ــا بوظــائف خاصــة لنــا  ــام، خــصه لن ــدء إىل اخلت م مــن الب َّاألمــة، وتفــضيلها علــى مجيــع األ ُ
  : مجاعــة املــؤمنني، غــري هــذه الوظــائف العامــة والــيت هــي للكــل                   

                  ))سبأسبأ٢٨٢٨((.  
  ما هذه الوظائف اليت جيب أن نتعلمها من حضرته، أو ممن ينوب عن حضرته؟

                                                   
                                                   ))ـــــــــــــرة١٥١١٥١ ـــــــــــــرةالبق ـــس ))البق ـــ ـــ ـــ  مخـ

م مــن  ــع األ بالغهــا جلمي َّوظــائف خــصوصية لألمــة غــري الوظــائف العامــة الــيت كلفــه هللا  ُ
  .البدء إىل اخلتام

الوظــائف العامــة مل تبــدأ مــن حــني بعثتــه، ولكــن تبــدأ منــذ خلــق هللا اخللــق، ونبــأ آدم 
  .يرث هللا األرض ومن عليها، كيف؟وأعطاه نبوته، إىل أن 

  مقام الشاهد

  : ننظر يف أول وظيفة                 :  
ًهل جيوز أن يشهد ومل ير شيئا؟ ال، وإال سـيكون شـاهد زور، ولكـن الـشاهد ال بـد  َ

  .أن يشاهد حقيقة ما يشهد به
ُجـاء بعـده مـن أمتـه  ُسيشهد علينا، وعلى األنبياء واملرسلني وأممهـم، وعلـى كـل مـن

لشهادة يف آية لنا.... إىل يوم الدين    :َّوحنن قد خصنا هللا 
                                              ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣((  

، ُفـــنحن سنـــشهد علـــى األمـــم الـــسابقة، والـــذي يـــشهد علينـــا ســـيد رســـول هللا 
  شهد؟وعلى أي شيء ي
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 )٢٤١             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

                                             ))ــــــــــــــــــــة١٠٥١٠٥ ــــــــــــــــــــةالتوب ـــة ))التوب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  وكلمـ
  :أي يف املستقبل، فهو سريى أعمالكم كلها، ولذلك قال حبييب وقرة عيين ) فسريى(

ا{  ِح
َ ٌخ َ ْ َ

م  تحدثون ْل
َ ُ ِّ َ ُ

حدث  و
ُ ِّ َ ُ م، َ ِووفا ْل

َ َ ٌخ َ ْ َ
ُتعرض ْمل  َ ْ ُ

َّع  َ 

م، ْأعمال َ َفما ْ
َ

ت  ُرأ ْ َمن َ
ْخ ِ

َ
ُحمدت  ْ

ِ
ه، َا َ ِعل ْ َوما َ ت َ ُرأ ْ َمن َ

ِ ٍّ َ
ُاستغفرت  ْ َ ْ َ ْ 

م  َا  ٢٨١}ْل

خـر، لكـن  َّألن هللا كلفه، وهو ال ذنب له، ألن هللا غفر له مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا 
  : ه هللامــن الــذي لــه ذنــوب؟ حنــن، فقــال لــ                                  

  .كلنا داخلني يف هذه اآلية، ألننا من املؤمنني، فكلنا سيستغفر لنا رسول هللا  ))دمحمدمحم١٩١٩((
ِّولذلك علمنا هللا األدب مـع حـضرته فـأخرب أن مـن خيطـئ ومـن يـذنب ومـن يقـصر  ُ ُ ُ َّ

نوبه وتقصريه ويتوب عليه يـذهب حلـضرة النـيب ليـستغفر لـه، فينـال ويريد أن يغفر له هللا ذ
  : مغفــرة هللا علــى اليقــني                                                 

                              ))النساءالنساء٦٤٦٤((  
  !ن له فقط أم لألمة كلها؟هل هذه للمعاصري

  : لـو كانــت للمعاصـرين يف زمانــه لرفعـت مــن القـرآن، لكنهــا إىل قيـام الــساعة    
                     أيـــن يـــذهبوا؟        مـــاذا يفعلـــون؟                 

  :وهذا يكفي، لكن ال بد من تزكية من رسول هللا
                                      ..  

ُ أعلن أنـه ذاهـب الستئـصال يهـود بـين قريظـة يف املدينـة بعـدما سيد رسول هللا  ٌ
ــانوا العهـــد، وكـــانوا متحـــالفني معـــه، ولكـــنهم وقفـــوا مـــع الكـــافرين واملـــشركني احملـــاربني  خـ

   ...ً هلم رجال يتفاوضون معهُحلضرته، فطلب اليهود من النيب أن يرسل
ُنريــد أبــو لبابــة، ألنــه كــان صــديقهم يف اجلاهليــة قبــل : قــالوا فــسألوهم مــن تريــدون؟

َّفذهب سيد أبو لبابة إلـيهم، وكـان راكبـا ركوبـة، فـبعض مـنهم تـسرع وسـأله.اإلسالم ً مـا : ُ
صـبعه ومـر  بـه علـى رقبتـه ُاخلرب؟ ماذا سيفعل بنا النيب؟ فبـدون أن يـتكلم أبـو لبابـة أشـار 

                                                           
د هللا بن مسعود ٢٨١ ار واتحاف المهرة عن ع    مسندال
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 )٢٤٢             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

ٌّ فـــأحس فــورا أنـــه خـــان هللا ورســـوله، ألن هــذا ســـر مـــن األســـرار - يعــين أشـــار بـــذحبهم - ً
النبوية وال ينبغي أن يكشفه لغريه، ماذا يفعل؟ رجع إىل مسجد رسـول هللا وربـط نفـسه يف 

ط حــىت يغفــر هللا يل، يعــين ســأظل : عــامود مــن أعمــدة املــسجد وقــال ــر ُّلــن حيــل هــذا ال ُ
  .ًيدا أستغفر هللا وأستشعر الندم واخلجل من حضرة هللا إىل أن يغفر يل هللاهكذا مق

: ُفاستبطأ حضرة النيب أ لبابة، ألنه كان يف مهمة ومل يرجع، فـسأل عنـه، فقـالوا لـه
  :؟ قالفعل كذا، ماذا قال رسول هللا 

ُإنه َأما { َّ
ان ْلو ِ

َ
ِجاء 

َ تغفرت َ ُال ْ َ ْ َ
إذ َأما ُله، ْس

ْ
ف ِ

َ
َعل َفعل، َما َ َ َ

َفما 
َ

أنا 
َ

ِالذي  ِ 

ُأطلقه ُ
ِ

ْمن ْ
انه، ِ ُم َ َّح َ َيتوب َ ُ ه ُا َ ِعل ْ َ {٢٨٢  

تين فأستغفر له، فيغفر هللا    !!. له؟يعين ملاذا مل 
والذي ال يستطيع أن يذهب إىل حضرة النيب يفعل كما فعل آدم عليـه وعلـى نبينـا 

 أهلمه هللا بكلمات رواهـا عـن حـضرة النـيب سـيد عمـر أفضل الصالة وأمت السالم، عندما
  : وقالبن اخلطاب 

ا { ِّرب، َ َأسألك َ ِّحق ْ َ
ٍمحمد ِ َّ َ َغفرت َلما ُ ْ َ َ

 ، َفقال ِ َ َ
ا: ُا  ُآدم، َ ف َ َو ْ َعرفت َ ْ َ َ 

َّمحمدا َ ْولم ُ ُأخلقه؟ َ ْ ْ
َقال  َ

ا:  ِّرب، َ َألنك َ َّ َ
ِخلقت َّلما 

َ ْ َ
د  ِب َ
َونفخت َكِ ْ َ َ َ َّ ْمن ِ

ِ 

َروحك
ِ ُرفعت ُ ْ ََ

ِرأ  ت َ ُفرأ ْ َ َع َ ِقوائم َ ِ
َ َ

ْالعرش  ا َ ت م
ُ َإله ال َ

محمد ُا ِإال ِ
ٌ َّ َ ُ 

ُرسول َُ ، ُفعلمت ِا ْ ِ َ
َ

َأنك  َّ
ْتضف ْلم 

ِ
ُ

َاسمك ِإ 
ِ

َّأحب ِإال ْ ِالخلق َ
َ

ك،  َإل ْ
َفقال ِ َ َ

 

َصدقت: ُا ْ َ ُآدم، اَ َ ُإنه َ َّ
ُّألحب ِ

ِ
ُ

ِالخلق 
َ

َّإ  ِادع ِ
ُ ِحقه، ْ

ِّ َ
فقد ِ

ْ َ َ
ُغفرت  ْ َ َ

 َلك 

ْولوال محمد َ
ٌ َّ َ َخلقتك َما ُ ُ ْ َ

 {٢٨٣  

ُمــا نظــرت إىل شــيء يف اجلنــة إال ووجــدت امســه جبــوار امســك((((: ويف بعــض األثــر ُمــا نظــرت إىل شــيء يف اجلنــة إال ووجــدت امســه جبــوار امســكُ ُ(((( 
ٌال إلـــه إال هللا حممـــد  (وكـــل مثـــرة عليهـــا) ٌال إلـــه إال هللا حممـــد رســـول هللا(كـــل ورقـــة عليهـــا 

والقـصور ) ٌال إلـه إال هللا حممـد رسـول هللا(وصدور احلـور العـني مكتـوب عليهـا ) رسول هللا
ار واألشجار كلها عليها   ).ٌال إله إال هللا حممد رسول هللا(واأل

                                                           
ي٢٨٢ ان للط    جامع الب
ا عن عمر بن الخطاب ٢٨٣ م  المستدرك والط    الحا
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ملاذا أقول هـذا الكـالم؟ ألن الـذي ال يـستطيع أن يـذهب إىل رسـول هللا يـسأل هللا 
ُ فيغفــر هللا لــه، ويــستجيب دعــاءه مــواله، وحيقــق لــه يف الــدنيا واآلخــرة كــل حبــق رســول هللا

  .َّمناه، ألنه جلأ إىل هللا، وتوسل إليه حببيبه ومصطفاه سيد دمحم 

  شاهد ع أمته

َّســيد رســول هللا شــاهد علينــا، ولــذلك دائمــا املــؤمن الــيقظ القلــب لــو ســولت لــه  ً
 سـيطلع علـى هـذا العمـل، فكيـف يكـون شـأين يـوم إن رسول هللا: النفس الذنب يقول هلا

وال أســتطيع أن أطلــب منــه أن يرتافــع عــين، وال !! القيامــة وقــد رأى عملــي واطلــع عليــه؟
ُأحـــد يـــستطيع أن يرتافـــع يف أي قـــضية إال املـــصطفى خـــري الربيـــة، أو مـــن يوكلـــه مـــن أمـــة  ُ

  . ُاخلتام، وهي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لنفر من بين آدم
ك ألن النــيب : ًفيــسأل هللا تعــاىل حبقــه ويقــول لنفــسه دائمــا ــ نفــس ارجعــي عــن غي ِّ

ً يطلـــع علـــى هـــذا العمـــل فـــضال عـــن الكـــرام الكـــاتبني وعامـــة يـــرى هـــذا العمـــل، وهللا  َّ
  .املؤمنني، فيستحي من الوقوع يف الذنب ألنه يعلم ذلك علم اليقني

ُفهــو شــاهد علــى أمتــه، وشــاهد علــى األمــم الــسابقة ٌ   :  أمجــعٌ                 
               ))ــساء٤١٤١ ــساءالن   : ُوهــو نــيب األمــة ))الن                          ))النــساءالنــساء٤١٤١(( 

ُفيكون شهيدا على مجيع األنبياء وأممهم فضال عن أمته، فهو شهيد على الكل مـن البـدء  ًُ ً
  .إىل اخلتام

  شهوده وجه هللا

َّ وحده الذي خصه مواله دون أنبيائه ورسـله، وكـشف لـه احلجـب وأشـهده و وه
صـلوات ُمجاله، فلم ينل منزلة قاب قوسني أو أدىن إال هو، لريى وخيرب عما رأى عن يقني 

  :، فقال هللا تعاىل له كما أورد القسطالين يف املواهب اللدنيةريب وتسليماته عليه
}
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 {

فــشاهد مجــال هللا، وشــاهد مــا أعــد هللا للمــؤمنني يف جنــة هللا، وشــاهد مــا جهــز هللا 
ًللكافرين واجلاحدين من عذاب هللا، ولذلك كـان حيكـي شـيئا مـن هـذه األمـور ألصـحابه، 

  :فيقول

ا{  ُل َ
َ
ِحدث ِ

ْ ِّ َأر َ ْ
ٍعمل ِ

َ ُعملته َ َ
ِ
م، ِ َ ِاإل

َ ْ
ْس فإ ِ

ِّ
ِ
َ

ُسمعت  ْ
ِ

َّدف َ ـك َ َنعل ْ ْ َ
َبـ  ْ َ 

َّــــدي َ ـــة، ِ َ ِالجنـ
َّ َقــــال َ َ

ُعملــــت َمــــا: 
ِ
ـــ َ عمـ

ً َ َأر َ ِعنــــدي ْ
ْ
أ ِ

ِّ
ــم  ْأتطهــــر ْلــ َّ َ َ

ُطهــــورا  َ ِ 

ـــاعة ِســـ
َ ــــل َ ــ ٍل

ــــار ْأو ْ َنهــ
َ

إ 
َّ
ت ِ ــــل ُصــ ْ ــــذلك َ َــ

ِ
َ

ــــور ِ ُالطهــ ــــا ُّ ــــب َمــ َكتــ
أن ِ ِ

ْ
ـــ  َأصـــ َ {٢٨٤،  

ُمعتَسـ{  :ويف رواية أخرى ْ
ِالجنـة ِ ِ

َّ خشخـشة َ
ً َ َ ْ َ

 ، ِأمـا
ُفقلـت َ ُ َ

ْمـن:  هـذا؟ َ
َ قـالوا َ

َ
 :

ل، ٌــ َ
ه، ِ ُفــأخ َ َ ْ َ

َقــال  َ
َمــا:  قت ِ ِســ

َ ْ َ ِالجنــة؟ إ َ
َّ َقــال َ َ

ــا:  َرســول َ َُ ، ُأحــدثت َمــا ِا ْ َ ْ 

إ
َّ

توضأت،و 
َ َ ُ َّ َ َ

ُتوضأت  َّ َ َ
إ 

َّ
ت  ُرأ ْ أن َ

َّ
 ِ َّع ِ عت َ ْر َ َ َأصليهما، َ

ِ
َقال َ َ

َبها :  ِ{٢٨٥  

ُوقال مرة أخرى لسيد عمر  ً:  

ت{  ُورأ ْ َ ا َ ْق َ
ِفنائه  ِ ِ

َ
ة، ِ جار

ٌ َ ُفقلت َ ُ َ
ْلمن:  َ هذا؟، ِ

َ َفقال َ َ َ
َلعمر  َ ُ ِ:  

ُفأردت ْ َ َ
أن 

ْ
ُأدخله  ُ َفأنظر ْ ْ َ

ه  ِإل ْ
ُفذكرت ِ ْ َ َ

تك،  َغ َ َ ْ َفقال َ َ َ
ُعمر  َ ُ:  

ِأ ا ِّأَو ِ َرسول َ ك ِا َُ َأعل ُأغار َْ َ
 {٢٨٦  

ُرأى منــازل أصــحابه، وذات مــرة جــاء التجــار مبناديــل حريــر رقيقــة لينــة مــن عمــان 
وكانــت مملكــة يف هــذا الوقــت فأروهــا حلــضرة النــيب وهــم مندهــشني مــن رقــة ونعومــة هــذه 

  :املناديل، فقال 

                                                           
رة  ٢٨٤ خاري ومسلم عن أ ه   ال
ب ٢٨٥ دة بن الحص ا عن ب ة والط   مصنف ابن أ ش
خاري ومسند أحمد ع ا٢٨٦   ن جابر ل



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٢٤٥             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

أتعجبون{ 
َ ُ َ ْ َ

ْمن 
هذا؟ ِ

َ قلنا، َ
َ ُ

ْنعم  َ َ
َقال ، َ

ل:  ُمناد ِ
َ ِسعد َ ْ ٍمعاذ ْبن َ َ ِالجنة ِ ُ

َّ َ  

ٌخ  ْ َ
ْمن 
هذا ِ

َ َ {٢٨٧  

َّفرأى اجلنة، ورأى النار، ورأى مبا قواه هللا بـه هللا مجـال هللا، وكمـال هللا، علـى قـدره 
  .ٌ، وهذا مقام شاهد، شاهد هذه األشياء العاليةال على قدر ذات هللا 

اء   شهوده خصائص األش

   خـــصائص األشـــياء كلهـــا، فـــال يـــرى نبـــات إال ويعـــرف خصائـــصه، أشـــهده هللا
م أصــحابه، ِّــ وال يــرى طــائر إال ويعلمــه هللا نعوتــه وأوصــافه وخصائــصه، ويعل حــىت قــال  ...ُ

  :ٍّسيد أبو ذر 

ْلقد{  َ
نا  تر

َ َ ُرسول َ ُ َوما  ِا َ ُيتقلب َ َ َ ِالسماء ِ َ َ ٌطائر َّ ِ
إ َ

َّ
رنا ِ ذ

َ َ َ
ُمنه  ْ
  ٢٨٨}ِعلما  ِ

ًال يطري طائر يف السماء إال وذكر عنه علما   َّمن الذي علمه؟   ...ٌ
                                                ))النساءالنساء١١٣١١٣((.  

ش واالنذار   مقام الت

           :  
ُبــني مــن العلــو يف األرض والتمكــني ًومبــشرا للمــؤمنني مبــا وعــدهم هللا بــه يف كتابــه امل

ُإذا صـلحوا، ومـن الرفعـة يف املقامــات العليـة اجلنانيـة إذا واظبـوا علــى ذلـك حـىت خيـتم هلــم 
ن    .إلميان، ويرتقوا إىل مرافقة النيب العد

         :  
ًحمذرا للكافرين واملشركني واملبعدين من عذاب اجلحيم، ِّ ُ....  !!!  

  . إىل الناس كافة ألنه رسول هللا

                                                           
س ٢٨٧ خاري ومسلم عن أ   ال
خ عن أ ذر ٢٨٨    مسند أحمد ومعجم الشي
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  مقام الدعوة إ هللا

ًفإذا كان مبشرا ونذيرا، فما سر قوله ً:  
                       ؟  

ــل  ــن العمــ ــــة، وإىل اإلميــــان، وإىل اإلســــتكثار مــ ـــذار دعــــوة إىل اهلداي ــــشري واإلنـ التب
س عنــدهم رغبــات أعلــى وأرقــ ى ويريــدون أن ُالــصاحل، وإىل التــزود لآلخــرة، لكــن هنــاك أ

لنظـــر إىل وجـــه هللا، ألن هللا وعـــدهم وقـــال يف  وا  ُّـــيـــصلوا إىل بعـــض مـــا وصـــل إليـــه، ويتمل
  : كتاب هللا                                    ))القيامةالقيامة((.  

  :ولذلك يف القرآن احلكيم مرة يقول له هللا
                     ))النحلالنحل١٢٥١٢٥(( ...  

  :ومرة يقول له
               ال!  فهل هذا كهذا؟!!..   

الـــدعوة هنـــا إىل هللا مباشـــرة، لكـــن الـــسبيل يعـــين الطريـــق املوصـــل إىل مرضـــاة هللا، 
 وأصـناف التكـرمي الـيت النعـيمواجلنة والنعيم واملتاع اهلين والعيش الرضي وغريها من ألـوان 

ا اإلنسا    ...ن عند مقابلة الكرمي يف جنة النعيمحيظى 
  .ًنسأل هللا أن نكون أهال لذلك أمجعني

                      ::  

هذه جتعلك تعرف وتعلم علم اليقني أن كل لفظ نطـق بـه سـيد األولـني واآلخـرين،   
ك أن يكــون يف صــدرك حــرج منــه، ك أن تعــرتض عليــه، وإ ك أن تــشك فيــه، وإ ٌإ   : ألنــهُ

                                         ))النجمالنجم(( ...  

  َّمن الذي علمه؟
  :ليس جربيل، ولكن

                    ))َّالذي علمه هو هللا  ))النجمالنجم٥٥.  
ذن مـــن هللا  ٌ، ال يتحـــرك مـــن نفـــسه، ولـــيس لـــه هـــوى مـــستكن فيـــدعو إىل هللا 
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  :حكم يف عاداته حىت وطبعه، وإمنا كما قال هللايت
                                                                

                        ))األنعاماألنعام((.  

اج المن   مقام ال

               جعله هللا ملن اهتدى من أمته إىل إجابة دعوته والـسري علـى ُ
م، فيــشهدون منــه  نــواره وأســراره يف قلــو ًطريقتــه ســراجا منــريا، يظهــر  ً عجائــب العلــم 

ين، وأشـياء ال يـستطيع اإلنـسان عـدها وال احـصاءها،  َّاإلهلي، وأسرار القرآن الكتاب الر
  .هللا كلها خصوصية هلؤالء األقوام من رسول 

ش للمؤمن   مقام الت

ُمث أمره هللا تعاىل أن يبشر ويبشر املؤمنني من زمانه إىل يوم الدين ُ:  
                  :  

خـالق النـيب، ومـشى علـى  وحنن منهم، فكل من مشى على املنهج القومي، وختلـق 
تيــه ويبــشرهالــصراط املــستقيم، ال بــد حلــضرة النــيب   بفــضل هللا وإكــرام هللا وتوفيــق ُ أن 

تيـــه منامـــا يف هـــذه احليـــاة، أو يقظـــة إذا اكتمـــل حالـــه  ًهللا وعنايـــة هللا ورعايـــة هللا، إمـــا أن 
َّـوأصبح مـن الرجـال الكمل عنـد هللا، وإمـا عنـد سـاعة خـروج الـنفس األخـري مـن الـدنيا ال  ُ

لقول الثابت، ويفر تيه سيد رسول هللا ويثبته  ِّبد أن  ُ حه بفـضل هللا وإكرامـه حـىت خيـرج ُِّ
ًمن الدنيا فرحا مستبشرا، ألن النيب  ًبشره .  

ت   : واإلنسان املؤمن التقي النقي يظل جياهد وجياهد حىت ينال هذه البشر
                                         ))يونسيونس٦٤٦٤(( :  

َّولــذلك حــضرة النــيب علمنــا وعرف ٌنــا أن ال خيلــط أحــد بــني رؤيــة حــضرة النــيب وبــني َّ
تيـــك يف املنـــام  األحـــالم، فـــاألحالم مـــن الـــشيطان، لكـــن ال يوجـــد شـــيطان يـــستطيع أن 

حلبيب املصطفى، قال    :ويتشبه 
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ْمن{  ِرآ َ
ِالمنام، ِ َ

َ فقد َ
ْ َ َ

 ، ِرآ
فإن َ

َّ
ِ
َ

طان  الش
َ َ ْ َّ

 
َ

ُيتمثل  ََّ َ َ  ِ{٢٨٩  

  .َّيع أن يتمثل برسول هللا ال يوجد شيطان يستط
ذا املراد ُّواإلنسان املؤمن جيد ويكد وال يغفل حلظة عن اجلهاد حىت يفوز  ُّ..   

ذا املراد أيضا ال يتوقف    !!ًوإذا فاز 
ن ت كثــرية يف القــرآن وعلــى لــسان النــيب العــد ِّألن ســيد أبــو بكــر بــشر ببــشر ُ:  

                                                             ))التوبةالتوبة٤٠٤٠(( 
ت  ُكم مرة ذكر سيد أبو بكر يف هذه اآليـة مـع رسـول هللا؟ مخـس مـرات، وبـشره ببـشر

َّال آمـن مكـر هللا ولـو كانـت إحـدى قـدمي يف َّال آمـن مكـر هللا ولـو كانـت إحـدى قـدمي يف وهللا وهللا ((: ال يسعها األوقات، لكنـه كـان يقـول
  ..وى هللا، كلما زاد خوفه من مواله ما ارتقى اإلنسان يف تق ملاذا؟ ألنه كل٢٩٠))اجلنةاجلنة

  :قال 

ِفوا { َ َ
إ 

ِّ
ْأعلمهم ِ ُُ ِا ْ ْوأشدهم ِ ُ ُّ َ ة  ُله َ خش

ً َ ْ َ
{٢٩١  

   ..!!أ أقربكم من هللا، وأشدكم له خشية
لقـــرب ولـــيس معـــه نـــصيب مـــن اخلـــشية فهـــذا مـــدعي، ألن عالمـــة  َّفمـــن يتظـــاهر  ٌ ُ

 هللا يف الــسر والعالنيــة، ويف الظــاهر والبــاطن، ويف الغيــب والــشهادة، وأمــام القــرب خــشية
  .اخللق ويف اخللوة حيث ال يطلع عليه إال حضرة احلق

خلــشية أمــام اخللــق، وإذا اختلــى يكــون كأنــه شــيطان مريــد أو  لكــن الــذي يتظــاهر 
فاء الــروح، ســبع مفــرتس، فهــذا ال يــزال دنــس، وحيتــاج إىل طهــارة الــنفس، وحيتــاج إىل صــ

  .وحيتاج إىل جهاد كلي لريتقي إىل هذه املقامات العالية
ن  ُإذا ال بد لإلنسان أن يصل إىل مقام اخلشية ليبشره النيب العد ً.  

                                          ::  

يف دعـوة هللا ملـن يتعـرض وهذا أسلوب هللا الذي اختاره لرسوله، والذي اختـاره لنـا 

                                                           
رة ر هللا عنه صحيح مسلم٢٨٩ مذي عن أ ه    وال
دعة والسنة للشيخ ع بن أحمد  ٢٩٠ ام ال أح د العال تمام المنة   الطهطاوىع
شة ر هللا عنها٢٩١ خاري ومسلم عن عا    ال
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ت اليت ذكرها هللا يف القـرآن  ُلدعوة اخللق إىل هللا، ماذا يفعل؟ يبشرهم، فيذكر هلم البشر
ن ويفسرها هلم ت اليت ذكرها لنا النيب العد ُووضحها هلم، ويعد هلم البشر ُ.  

ت ويــسوق هلــم اإلنــذارات يت ألهــل البــشر لــوان العــذاب !!!!لكــن  يت هلــم   ، و
  !ما للناس وما هلذا الكالم؟!! ، وأصناف السعري وسقر وغريها !!!!يف جهنم

  :حنن امسنا يف القرآن أصحاب اجلنة
                                  ))احلشراحلشر٢٠٢٠(( ..   

ًهذه هلا أصحاب، وهذه هلا أصحاب، أصحاب النار كل من مات كافرا أو مـشركا  ً
ً ولو نـفساتبارك وتعاىل  ومل يؤمن َ َ.  

  .وأصحاب اجلنة هم املؤمنون املسلمون الصادقون املتابعون لسيد رسول هللا 
  ..خنوفهم من جهنم لريجعوا ويؤمنوا) الصنف األول(األولني  -

 لكن اآلخرين نعرفهم اجلنـة، فنـصفها هلـم، ونـصف هلـم ألـوان النعـيم وأصـناف  -
ُلكــرمي، ليقبلــوا علــى هللا تعــاىل وهــم فــرحني، وال التكــرمي الــيت حتــدث هلــم مــن ا

   ...أجعل أحد منهم يصل إىل اليأس أو القنوط

ُولــذلك العــامل الــذي ييــأس أحــد مــن رمحــة هللا، أو يقنطــه مــن إكــرام هللا ومــن فــضل  ُ ِ
ِهللا، فهذا يف نظر هللا جاهل وليس بعامل ٌ.  

ِمن العامل؟ َ  
ت اليت  ا رسول هللا ُالذي يفتح للناس أبواب البشر ا هللا، وبشر    .بشر 

ِّ أن ينفعنـــا مبـــا علمنـــا، وأن يعلمنـــا مـــا ينفعنـــا، وأن جيعلنـــا مـــن الـــذين نـــسأل هللا  ُ َّ
يــستمعون القــول فيتبعــون أحــسنه، وأن يرزقنــا يف هــذه الــدنيا االســتقامة، وعنــد لقائــه ويف 

ًته، ويكتــب لنــا نــصيبا اآلخــرة أعلــى درجــات الكرامــة، ويرزقنــا جــوار حــضرة النــيب وشــفاع
ًعظيما لنسقى من يـده الـشريفة مـن كـوثره شـربة هنيئـة مريئـة ال نظمـأ بعـدها أبـدا، ونـسأل  ً ً ً ُ ً

ً أن يتـــوال بواليتـــه، وأن يتوجنـــا دائمـــا بتـــاج عنايتـــه، حـــىت خنـــرج مـــن الـــدنيا وحنـــن هللا 
   خري بريتهمبتهجني فرحني برمحته، وندخل شاكرين له على إكرامنا جبنته، وعلى مرافقة

  َّوصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٢٥٠             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

ا   ٢٩٢َّالوظائف الخاصة ألمته: ثان

                                                   

                                                   ))البقرةالبقرة١٥١١٥١((  

ِبـــسم هللا الـــرمحن الـــرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ ُ احلمـــد  علـــى كنـــز اهلـــدى، ومـــصباح الـــدجى، مشـــس - ِ ُ
ــديهم إىل يــوم  التحقيــق، ونــور أهــل الطريــق، ســيد دمحم وآلــه وصــحبه وكــل مــن اهتــدى 

  .آمني آمني  رب العاملني.. الدين، وعلينا معهم أمجعني 
ُ كما ذكر خصه هللا خبصائص عامة جلميـع األمـة، وأمـة سـيد  هللا سيد رسول ُ َّ

ُ؛ أمة اإلجابة، وأمة الدعوةدمحم  ُ:  
ُأمــة اإلجابــة ألننــا حنــن الــذين اتبعنــاه وصــدقناه وآمنــا بــه، وأمــة الــدعوة مــن آدم إىل 

ُيوم القيامة، فهؤالء كلهم أمته، وأنبيـاء هللا ورسـله نـواب عـن حـضرته يبلغـون ر ٌ سـاالت هللا ُ
لنيابة عن سيد األولني واآلخرين    :ُإىل أممهم 
ــــب دمحم ـــ ـــ ـــل احلبيـ ـــ ـــ ــن قبــ ـــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــ ــــب دمحمُالرســ ـــ ـــ ـــل احلبيـ ـــ ـــ ــن قبــ ـــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــ  ُالرســ

  
ــــادي ـــ ـــ ــــب اهلـــ ـــ ـــ ـــو احلبيـــ ــــ ـــ ـــه وهـــ ـــ ـــ ــــادينوابــــ ـــ ـــ ــــب اهلـــ ـــ ـــ ـــو احلبيـــ ــــ ـــ ـــه وهـــ ـــ ـــ  نوابــــ

ــــريهم   ـــل وغـــ ـــ ــــسى واخلليـ ـــ ـــى وعي ـــ ــــريهمُموسـ ـــل وغـــ ـــ ــــسى واخلليـ ـــ ـــى وعي ـــ  ُموسـ
  

ــــوداد ـــ ـــ ـــ ــ ـــرة ب ـــ ـــ ـــ ــــه نظـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــون من ـــ ـــ ـــ ِيرجـــ ــــودادً ـــ ـــ ـــ ــ ـــرة ب ـــ ـــ ـــ ــــه نظـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــون من ـــ ـــ ـــ ِيرجـــ ً 
ـــد   ـــ ـــ ـــ ــــة حملمـــ ـــ ـــ ـــ ـــوا أمــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــوا يكون ـــ ـــ ــــ ٍرغبـ ـــدً ـــ ـــ ـــ ــــة حملمـــ ـــ ـــ ـــ ـــوا أمــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــوا يكون ـــ ـــ ــــ ٍرغبـ ً 

  
ـــراد ـــ ـــ ـــ ـــل مــ ـــ ـــ ـــ ــــازوا بكــ ـــ ـــ ـــ ـــضله فـ ـــ ـــ ـــ ـــراِدوبفــ ـــ ـــ ـــ ـــل مــ ـــ ـــ ـــ ــــازوا بكــ ـــ ـــ ـــ ـــضله فـ ـــ ـــ ـــ  ِوبفــ

ــــه   ـــ ــــدهم لــــ ـــ ــــرآن عاهـــ ـــ ــــم القــــ ـــ ــــهومبحكـــ ـــ ــــدهم لــــ ـــ ــــرآن عاهـــ ـــ ــــم القــــ ـــ  ومبحكـــ
  

ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــُأن يؤمن ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــادُأن يؤمن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاِدسراجه الوق ـــ ـــ ـــ ـــ  ِسراجه الوق
  : والقرآن أثبت ذلك  

                                                   ))آل عمرانآل عمران٨١٨١((   

لرسالة للخلق    ...والنبوة قبل التكليف 
نية   :حالة تربية إهلية لألنبياء لتأهيلهم حلمل الرسالة الر

ِّ، ويعيش بكله مـع مـواله، حـىت يؤهلـه لتلقـي الـوحي الـذي يبلغـه َّيتلقى فيها من هللا ُ ُ
بالغ الرسالة   .ُملن حوله من عباد هللا، أما الرسالة فبعد التكليف، يكلفه هللا 

                                                           
  م٢٧/٩/٢٠١٨ه ١٤٤٠م  من محر١٧ المقطم - القاهرة ٢٩٢



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٢٥١             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

                          ))آل عمرانآل عمران٨١٨١ ( (::  

  .َّوهم يف عامل الذر
                                          ))آل عمرانآل عمران٨١٨١(( :  

  :فهو رسول املرسلني ونيب النبيني، وينبغي عليهم أن يعملوا بقول هللا
               ))آل عمرانآل عمران٨١٨١((::  

ـــذهم  ــــدنيا، ومنقـ ــــه إمــــامهم يف ال ــني واآلخــــرين ألن ــ ــــؤمن بــــسيد األول ـــل ت ــل الرسـ ُكــ
  .وخطيبهم وشفيعهم يوم الدين

           ::  

  وكيف ينصرونه؟ 
تباعــه عنــد ظهــور دعوتــه  مــروهم  صــلوات .... ِّيبلغــون قــومهم بــصفاته ونعوتــه، و

  .ريب وتسليماته عليه
  .فيكون بنص القرآن أخذ هللا عليهم العهد

ُوكان هلم عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم مطلب عنـد هللا؛ أن جيـددوا  ٌ
ــم يف ...بــشريته وتكليفــه ببعثتــههــذا العهــد عنــد ظهــور  لبــشرية، أل ولــذلك أحيــاهم هللا 

لبشرية، ومجعهم له يف بيت املقـدس حـىت  حياة نورانية روحانية على الدوام، فأحياهم هللا 
  .ُجيددوا العهد على إمامهم سيد رسول هللا 
ـــم ـــ ـــام هلـ ـــ ــت اإلمـ ـــ ــ ــــفوا وراءك إذ ان ـــمُّصـــ ـــ ـــام هلـ ـــ ــت اإلمـ ـــ ــ ــــفوا وراءك إذ ان  ُّصـــ

  
ــــة ـــدق املتابعـــ ــــى صــــ ــوك علـــ ـــ يعــ ــــد  ــــةقـــ ـــدق املتابعـــ ــــى صــــ ــوك علـــ ـــ يعــ ــــد   قـــ

ــوهم   ـــ ــوهُمأبــــ ـــ ــود والُأبــــ ــــ ـــر الوجـــ ـــ ـــت  ســـ ـــ ــود والَّ أنـــ ــــ ـــر الوجـــ ـــ ـــت  ســـ ـــ  َّ أنـــ
  

ــــة ـــ ـــ ـــ ــل املعاين ــــ ـــ ـــ ــرهم قبـ ـــ ـــ ــــ ـــر وسـ ـــ ــــ ُفخـــ ــــةُ ـــ ـــ ـــ ــل املعاين ــــ ـــ ـــ ــرهم قبـ ـــ ـــ ــــ ـــر وسـ ـــ ــــ ُفخـــ ُ 
ــــصما   ـــ ـــ ـــا  معتـــــ ـــ ـــ ـــ ـــليت متوجهـــ ـــ ـــ ـــ ًصــ ً َ ــــصماَّ ـــ ـــ ـــا  معتـــــ ـــ ـــ ـــ ـــليت متوجهـــ ـــ ـــ ـــ ًصــ ً َ َّ 

  
ـــلة ـــ ـــ ـــور املفاضـــ ـــ ـــ ـــدا نـــ ــــ ـــ ــــىت بــ ـــ ـــ ـــلة حــ ـــ ـــ ـــور املفاضـــ ـــ ـــ ـــدا نـــ ــــ ـــ ــــىت بــ ـــ ـــ   حــ

  :مث أخذ بيده سيد جربيل وقال له... جتمعوا كلهم،  
م فأنت إمامهم  فجددوا العهد يف حالة البـشرية يف ليلـة اإلسـراء يف  !!ِّتقدم صل 

ُّا مائـــة وأربعــة وعـــشرين ألـــف نــيب ورســـول، يف ســبعة صـــفوف صـــفوا بيــت املقـــدس، وكــانو ُ
م إمام   .ًاُخلف رسول هللا ليصلي 



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٢٥٢             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

   ..والصالة كانت يف هذا الوقت على ملة إبراهيم، يعين الدعاء
  . لناتبارك وتعاىلًوليست كهيئة صالتنا، فهذه الصالة خصوصية لنا فضال من هللا 

ات   مقام تالوة اآل

  :ذه األوصاف اليت يف سورة البقرة، ولذلك يقول لنا فخصنا هللا 
                            :  

  ما وظيفته؟                  .  
  :ُاحلقيقة قرأت كل كتب التفسري فقالوا

                     ت القرآن    ...يعين آ
  : الكنه ذكر بعده                :  

 وهو إمام العـارفني الـذين يتلقـون العلـم الـوهيب مـن لـدن رب اإلمام أبو العزائم 
ــــاب هللا ـــذكورة يف كتـــ ت مــــ ــــال إن اآل ــرة قـــ ـــ ـــاملني مباشــ   : ًالعــــ                 

                                          ))ت ألويل ))آل عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانآل عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران١٩٠١٩٠  آ
  : األلباب
                                                         ))فصلتفصلت٥٣٥٣((.  

ت هنا    :فتالوة اآل
وبليـغ التذكري مبا يف اآلفاق، ومبا يف الـنفس مـن أشـياء تـدل علـى إبـداع صـنعة هللا، 

خ اإلميـــان  يف قلـــب العبـــد املـــؤمن، وهـــذا درس التوحيـــد الفريـــد  َّـــقـــدرة هللا، حـــىت يرتس
األول الـــذي كـــان عليـــه األصـــفياء واألنقيـــاء وال يزالـــون إىل يـــوم الـــدين، والـــذي قـــال فيـــه 

  :ٍّسيد أبو ذر كما ذكر

ْلقد{  َ
نا  تر

َ َ ُرسول َ ُ َوما  ِا َ ُيتقلب َ َ َ ِماءَّالس ِ َ ٌطائر َ ِ
إ َ

َّ
رنا ِ ذ

َ َ َ
ُمنه  ْ
  ٢٩٣}ِعلما  ِ

ت الدالـة علـى قـدرة  ت الذي كان سيد رسول هللا يعلمه هلم، اآل ِّوهذا علم اآل ُ
                                                           

خ عن أ ذر ٢٩٣    مسند أحمد ومعجم الشي



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٢٥٣             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

ت الدالــة علــى كمــال إبــداع صــنع هللا، أيــن هــي؟ مهــا يف كتــابني، كتــاب جممــل،  ُهللا، واآل ُ
َّوكتاب مفصل ُ.  

ــت، وتفــــصيلك  ــل هــــو أنــ مــ ــري، الكتــــاب ا ٌالكــــون كلــــه، فــــالكون كلــــه إنــــسان كبــ
  :ٌواإلنسان كون صغري

ـــــغري ـــ ـــ ـــ ـــرم صــ ــــ ـــ ـــ ــــك جـــ ـــ ـــ ـــ ـــزعم أنـــ ـــ ـــ ـــ ٌأتــــ ـــــغريِ ـــ ـــ ـــ ـــرم صــ ــــ ـــ ـــ ــــك جـــ ـــ ـــ ـــ ـــزعم أنـــ ـــ ـــ ـــ ٌأتــــ ِ 
  

ــــرب ـــ ـــ ــــامل األكــ ـــ ـــ ــوى العــ ـــ ـــ ــك انطــــ ـــ ـــ ــــربوفيــــ ـــ ـــ ــــامل األكــ ـــ ـــ ــوى العــ ـــ ـــ ــك انطــــ ـــ ـــ  وفيــــ
ـــصر   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا تبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــك وم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــصرُدواؤك في ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا تبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــك وم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ُدواؤك في

  
ـــشعر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــك وال ت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــشعروداؤك من ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــك وال ت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  وداؤك من

  
ادة التفكر   ع

ٌلــو تــدبرت بعــني الفكــر جتــد كــل شــيء يف الكــون لــه رمــز عنــدك، فأنــت كــالرميوت 
َالـــذي فيـــه مفـــاتيح كـــل خـــزن فـــض ل هللا يف امللـــك وامللكـــوت، هـــي معـــك ولكنهـــا حتتـــاج ِ

ُّللعبادة األوىل اليت كان سيد رسول هللا يعلمها لصحبه املباركني وهي التفكر ِّ ُ.  
ـــاذا كـــان وهـــو  ــراء، وصـــفه أصـــحابه م ه إىل هللا يف غـــار حـ ُ بنفـــسه أول مـــا توج ِ ـــ َّ

كـــذلك عبـــادة أئمـــة يـــصنع؟ فقـــالوا كـــان يقـــف يتفكـــر، وهـــي عبـــادة األنبيـــاء واملرســـلني، و
  :الصاحلني، يقول فيها 

ر { ُتف َ َ
ٍساعة 

َ ٌخ َ ْ َ
ْمن 
ادة ِ ِع ِ

َ ٍسنة  َ
َ َ{٢٩٤  

فكرة { :ويف رواية أخرى
ُ َ ٍساعة ِ

َ ٌخ َ ْ َ
ْمن 
ادة ِ ِع ِ

َ َست َ ِّ
سنة  ِ

ً َ َ{٢٩٥  

   ..والساعة يف حديث رسول هللا يعين حلظة
ا عــــن عبــــادة أيب  ــب بعــــض اخلــــوارج ألم الــــدرداء يــــسألو الــــدرداء، واخلــــوارج ذهــ

لعبــادات التقليديــة وال يــساويهم فيهــا أحــد، مــن قيــام الليــل والــصيام وتــالوة  يــشتهرون 
م سألوهاليست عباد: القرآن، فقالت هلم   :َّته كعبادتكم، ولكنه جيلس يتفكر، وورد أ

ادة أ الدرداء؟، فقالت{  ان أفضل ع ار: ما ت   ٢٩٦ }عالتفكر واإل

                                                           
ا ٢٩٤    الفوائد المجموعة للشو
رة  الشيخ العظمة أل٢٩٥    عن أ ه
ج الالدر المنثور والزهد أل داوود والزهد ٢٩٦ دهللا، وأخ ها عن عون بن ع س، وابن د لوكيع وغ ل عن أ

اس قولهم سعد عن أ الدرداء وأبو الشيخ  الع لة{ ظمة عن ابن ع ام ل  .}ٌتفكر ساعة خ من ق
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 )٢٥٤             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

ُصــنع هللا يف اإلنــسان، ويف األكــوان، جتــد العجــب العجــاب َّــوهــو جــالس يتفكر يف  ُ
  : حىت يتبني له أنه احلقمن قدرة هللا 

                          ))ت٢١٢١ تالذار   .))الذار
ُال بــد أن تــسلط الكــامريات الــيت معــك علــى مملكتــك لــرتى فيهــا إبــداع صــنع هللا، 

تتبــــارك وتعــــاىلوقــــدرة هللا  ــن يــــصل ، وهــــذه بــــدا ت فلــ ُ العــــارفني، ومــــن مل يــــذق البــــدا
ت، فرتى جتليات هللا    : على أعضائك وعلى األكوان يف كل وقت وحنيللنها

ــــا ـــ ــــصريا وعاملـــ ـــ ــــا أو بـــ ـــ ــت مسيعـــ ــــ ـــ ًأكنـ ــــاًً ـــ ــــصريا وعاملـــ ـــ ــــا أو بـــ ـــ ــت مسيعـــ ــــ ـــ ًأكنـ ًً 
  

ـــدرار ـــ ـــ ـــ ـــ ملـــ ـــسنت  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين أحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدرارُولكنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ملـــ ـــسنت  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين أحــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ُولكنــ
  :مباذا ترى؟ سيد اإلمام علي يقول يف هذا الشأن  

ُ بلحمـة، تؤملـك البقة، وتنتنـك ُ ابن آدم تبصر بـشحمة، وتـسمع بعظمـة، وتنطـقُ ابن آدم تبصر بـشحمة، وتـسمع بعظمـة، وتنطـق(( ُ بلحمـة، تؤملـك البقة، وتنتنـك َّـُ َّـُ
ملعصيةالعرقة، وأنت مع ذلك تواجه القوي العرقة، وأنت مع ذلك تواجه القوي  ملعصية   (!!(!!٢٩٧  

ها البصر الذي فيها؟   !!شحمة العني من أين أ
 ٢حـوايل اثنـنيميـر منهـا الـضوء ليـسقط علـى ) النـين(ًيقولون حديثا أن حدق العـني 

ــن والــــصور الــــيت !! وأيــــن حــــدودها؟!! أيــــن هــــذا؟!! كــــامريا  خليــــة أومليــــون َّتــــتحمض أيــ
أ رأيتـك مـن : وتقـول!! ًوكيـف تـستدعيها عنـدما تتـذكر موقفـا مـن املواقـف؟!! تتحمض؟

  .العلم يعجز عن هذه القدرات الباهرة!! أين العلم وذاك؟!! قبل يف املكان الفالين
  !!وكيف تنطق هذه اللحمة؟!! كيف تسمع عظمة األذن هذه؟

ـــسان عنـــد حـــد ِّهـــذه األشـــياء هـــي الـــيت توقـــف اإلن   : ه، فيعـــرف مـــن هـــوُ      
              ))ـــراب؟ ))الطـــــارقالطـــــارق٥٥ ــ ـــني أم ت ــــاء مهــ ـــني أم مـ ــلك، طــ ر يف أصـــ ــر وتفك ـــ انظـــ ــ َّ

  .واختالف الدرجات يف الرتقيات
   !!ال!! وهذه األشياء هل ترى أو تتكلم أو تتحرك؟

  ..وهي اليت أعطتك أسرار هذه احلياة لكن فيك أوصاف هللا، 
َّـيع علـى مسعـك فـسمعت، وجتلى البـصري علـى بـصرك فأبـصرت، وجتلى َّجتلى الـسم َّـ

                                                           
ـــل ٢٩٧ مـــان للبـــيه ثنـــاقالهـــا  وق ُّاألصـــم ابـــن الـــسماك إذ ورد  شـــعب اإل ِ

َ ْ َ
َ، قـــال   َ

ُســـمعت:  ْ
ِ

ِابـــن الـــسماك َ َّ َّ َ قـــول  ْ  ،ُ ُ َ

ٍلرجل
ُ َ ع " ِ ـسمع  ـشحم ، و ـ  ارك من خلقك ، فجعلـك ت َت َ

ِ ِ
ُ َ ْ َْ َ َ

ٍ
ْ ََ َُ ِ

ُ ََ َ ََ َ ْ َ لحـمَ لم  ْظـم ، وتـت
ِ

ُ َ َ َ
مـا حفظهـا ابـن "  ٍ وال تعـارض، ف

ام ع واستعملها   .مالسماك من قول اإل
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 )٢٥٥             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

كل هـذه جتليـات أمسـاء هللا .. َّاملتكلم على لسانك فنطقت، وجتلى احلي عليك فاحتييت 
ــن هللا ـــة عــ ـــى األرض وجعلــــك خليفـ ـــا علـ ـ ـــتخلفك  ــــيت اسـ ـــفاته وال   : وصـ            

            ))ــن ))البقـــرةالبقـــرة٣٠٣٠ ـــة عـ ى عليــــه  خليف ـــيت تتجل ــاء هللا وأوصــــاف هللا ال َّـــهللا يف أمسـ
ذن من يقول للشيء كن فيكون ا يف األكوان    .وميشي 
ت عبادة األنبياء واملرسلني والصاحلني   .فتالوة اآل

ًأن اإلنــسان دائمــا عليــه أن ينظــر إىل دالئــل قــدرة هللا يف الكــون، فــإذا جلــس ينظــر  َّ
  :لذلك يقول هللاإىل عجائب قدرة هللا يف نفسه، و

                                                             ))يوسفيوسف١٠٥١٠٥((   
ت األكوان ت األكوان، فآ ت القرآن، ولكنها آ   : ليست آ

ــــة ـــ ـــ ـــ ـــه آيـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــيء لـ ـــ ـــ ــــ ــل شــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــةويف كـــ ـــ ـــ ـــ ـــه آيـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــيء لـ ـــ ـــ ــــ ــل شــــ ــ ــــ ـــ ـــ  ويف كـــ
  

ـــد ـــ ـــ ـــ ـــ ــــه الواحــ ـــ ـــ ـــ ــــى أنــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدل علـ ــــ ـــ ـــ ـــدتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــه الواحــ ـــ ـــ ـــ ــــى أنــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدل علـ ــــ ـــ ـــ  تـــ
كــت لــه زوجتــه مــا حــدث، مــن أمــر هــؤالء، وكيــف فلمــا جــاء ســيد أبــو الــدرداء ح  

م استقلوا عبادته، فقال    :أ

ذا نوم األ{  َا ح ََّ ْ ُ ْ َ َ َ فطارهمَ ْاس و ُ ُ َ ْ
ِ
عيبون س، َ ف  َك َ ُ ِْ

َ امهمَ ْهر الحم وص َ ُْ َ ََ
ِ

َ َ َ،  

ق أفضل وأرجح و َولمثقال ذرة من بر من صاحب تقوى و َ َ َ َُ َ ْ َُّ َ ْ
ِ ِ ِ ِ
َ ً ُْ ََ َ

ِ
ْ ٍّْ

ِ ٍ
ْ
ْأعظم منِ

ِ ُ ْ  

ادة من المغ ال ع َأمثال الج
ِ

َ ًْ ُ َ َ ََ
ِ ِ

َ
ِ ِِ

ْ{ .٢٩٨  
هللا يريـــد القلـــوب، فهـــو ينظـــر إىل قلـــوبكم، ال إىل أمـــوالكم وأجـــسامكم، ألنـــه هـــو 

ولـــذلك يقـــول اإلمـــام أبـــو ! الـــذي خلـــق األجـــسام وأعطـــى األمـــوال، فلمـــاذا ينظـــر إليهـــا؟
   مـاذا يفعـل بـك؟))نـه، فهـو احملبـوب لـه ال أنـتنـه، فهـو احملبـوب لـه ال أنـتأحـب مـا فيـك مأحـب مـا فيـك م((: العزائم ألهل هذا املقام
   ...ال! هل حيتاج لتسبيحك؟

لتسبيح، وكل شيء يسبح له   : ُاملالئكة متأل السماوات واألرض 
                                ))اإلسراءاإلسراء٤٤٤٤((.  

آذان فيظل اإلنـسان يتـدرج يف دائـرة الفكـر، حـىت ينـتج لـه حقيقـة الـذكر، فتـصفوا 
القلــوب، وينتقــل اإلنــسان مــن إنــسان حمجــوب ومعيــوب، إىل إنــسان حاضــر مــع حــضرة 

                                                           
ا، ٢٩٨ ق  الدن ة، وأحمد  الزهدرواه ابن أ ال م  الحل لهم عن أ الدرداء   وأبو نع  .و



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٢٥٦             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

عــالم الغيــوب، فتــستمع آذان القلــب إىل تــسبيح الكائنــات، وحــىت نطــق اجلمــادات وهــي 
ــه الــيت تــسكره عــن ُتــسبح هللا  لفــاظ صــرحية فــصيحة، هــذه التــسبيحات تكــون مخرت  ُ

جة وغريها   :الدنيا وما فيها من زينة و
ـــــدامي ـــــان مــــ ـــسبيح الكيــــ ــــ ـــات تــ ـــ ـــــدامينغمـــ ـــــان مــــ ـــسبيح الكيــــ ــــ ـــات تــ ـــ  نغمـــ

  
ـــــامي ـــ ــــد هيـ ــــ ــــيب يزيـ ـــ ــ ـــا قل ـــ ــــصغى هلـــ ـــ ــ ـــــاميُي ـــ ــــد هيـ ــــ ــــيب يزيـ ـــ ــ ـــا قل ـــ ــــصغى هلـــ ـــ ــ  ُي

   ..والكيان هو اجلسم  
ُفتجــد كيانــك كلــه يــسبح، ولكنــك ال تــسمع شــيئا، العــني تــسبح، واألذن تــسبح،  ُ ً ٍّ ُ

ُوالـشعر يـسبح، وكـل جــزء يف هيكلـك يـسبح هللا  ُ وأنـت ال تــدري، فعنـدما تـسمع جتــد 
  : نَّلذة مل جيدها األولون وال اآلخرو

ـــــدامي ـــــان مــــ ـــسبيح الكيــــ ــــ ـــات تــ ـــ ـــــدامينغمـــ ـــــان مــــ ـــسبيح الكيــــ ــــ ـــات تــ ـــ  نغمـــ
  

ـــــامي ـــ ــــد هيـ ــــ ــــيب يزيـ ـــ ــ ـــا قل ـــ ــــصغى هلـــ ـــ ــ ـــــاميُي ـــ ــــد هيـ ــــ ــــيب يزيـ ـــ ــ ـــا قل ـــ ــــصغى هلـــ ـــ ــ  ُي
ـــصغى واجــــدا   ــــسبيح يـ ــــدى الت ـــيب ل ـــصغى واجــــدًاقلـ ــــسبيح يـ ــــدى الت ـــيب ل ً قلـ

  
ـــي ــــ ـــصيح كالم ـــ ـــن فـ ــــه مــــ ـــ ــــد املؤل ـــيوجـــ ــــ ـــصيح كالم ـــ ـــن فـ ــــه مــــ ـــ ــــد املؤل  وجـــ

ـــتم تعرفـــون أن ســـيد رســـول هللا    لفـــاظ فـــصيحة، وأن ُ كـــان يعطـــيهم يـــسبحون 
  :األمثلة، يقول سيد أبو ذر 

إ{ 
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  .ٍبيان أن هؤالء أهل مقام عال
  : وأرضاه يقولسيدي أبو احلسن الشاذيل 

ًكنـت يف الــصحراء ذات مـرة، فرأيــت كـل شــيء حـويل نــورا، ومسعتـه يــذكر هللا  ُ ُ ،
ُفقلـت  رب أحجـب ! هـل أتبـول علـى نـور؟! َّفأخذين حصر البول فاحرتت كيف أتبول؟ ُ

                                                           
ا عن أ ذر ٢٩٩ م ومعجم الط   دالئل النبوة أل نع



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٢٥٧             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

ــاك، ولكــن ســلنا أن : ُفنوديــتعــين هــذا املقــام،  ُلــو ســألتنا بكــل أنبيائنــا ورســلنا مــا حجبن
لعينــني، وأرى املــشهدين، عــني الــرأس تــرى  ُنقويــك، فــسألته أن يقــويين، فــصرت أشــهد  ُ ُ

  .املظاهر، وعني القلب ترى نور هللا يف هذا املظهر ظاهر
ت    ..عني الرأس ترى اآل

   ...تِّوعني القلب ترى ما فيها من أنوار بينا
  . العيننيوهذا ما يسمونه أ

  : سيدي أمحد الرفاعي 
َّكان يتيما، وكان يرتىب على يـد خالـه سـيدي منـصور البـاز البطـائحي  ً والـشيخ ،

مـر الطريـق ابـن أختـه أمحـد، فغـضبت زوجتـه  ن من خيلفـه يف القيـام  ُمنصور كتب وصية  ُ ُ
ُكيف ترتك أبنائك وتعطيها البن أختك؟: وقالت ُ.!  

كيــف يــرتك : ُمل تقــف عنــد هــذا احلــد، بــل أخــذت حتــرك كبــار األحبــاب وتقــول هلــمو
ــن أختــه، فكلمــوه، وملــا أكثــروا عليــه مــن الكــالم قــال ُالــشيخ أوالده ويعطيهــا الب ائتــوين : ُ

تيــين حبمــل مـــن : إلثنــني، فأحــضروا اإلثنــني وقــال هلمــا ِأريــد مــن كــل واحــد منكمــا أن 
ك تاحلشائش اخلضراء، وهو نبات    .له احليوا

ًفأســرع ابنــه وأخــذ معــه منجــل وحــصد حشيــشا كثــريا مــن الــصحراء، ومحَّــل احلمــار  ً ِ
  .فوق طاقته وجاءه وقال له هاهو احلشيش

اذهبـوا وانظـروا ملـاذا : ُأما ابن أخته أمحد فتأخر حىت انتـصف النهـار، فقـال الـشيخ
خ: فجاءوا به وليس معه شيء، فسأله الشيخ! خر أمحد؟   رت  بين؟ملاذا 
ً ســيدي كلمــا أردت أن أقطــع نبتــة مسعتهــا تــذكر هللا، فأســتحي مــن هللا أن  :قــال ُ

  : وصـــل إىل هـــذا املقـــام وهـــو مقـــام الـــسماع!! أقطعهـــا وهـــي تـــذكره             
         ))لكـــن هنـــاك مـــن يفقـــه وهـــو مـــن هـــؤالء القـــوم، كيـــف يقطعهـــا وهـــو  ))اإلســراءاإلســراء٤٤٤٤

  !!.؟ر هللا يسمعها تذك
ت، يدخل يف هذا املقـام  ت الذين قدر هللا هلم العنا ت ألهل البدا َّإذا تالوة اآل ً

  :على يد احلبيب املصطفى، أو من ينوب عنه من الورثة الكرام، ولذلك قال هللا



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٢٥٨             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

                       والرسول قد يكون النيب أو يكون من ينوب عـن 
احضرة الن    ...ٌيب، ومعه رسالة مكلف 

  وهو        :يعين موجود يف زمانكم وعصركم وأوانكم.  

ة النفس   مقام تزك

                    :  
ت يدخ اُوبعد تالوة اآل   .ُلنا مدرسة تزكية النفوس وطهر

          ::  

ــة النفـــوس يعل ّوبعـــد تزكيـ ســـرار الكتـــاب الـــيت أنزهلـــا الكـــرمي منـــا أحكـــام الكتـــاب وأُ
ا اإلنسان كما ينبغي   .الوهاب ليقوم 

تيـه وهـو : ملاذا أغلب الناس يقول تيين إال يف الصالة، واملشاغل كلها  الغائبة ال 
   ؟؟؟يف الصالة، وهذا يف السابقني والالحقني

ًكنـت قـد ادخـرت مبلغـا مـن املـال : ٌاإلمام أبو حنيفة جـاءه رجـل وقـال لـه ُ ونـسيت ُ
خــالص  : مكانــه، فمــاذا أفعــل؟ قــال لــه ، فــذهب الرجــل وهــم يرونــه ِّصــل ركعتــني 

اآلن عـرف أيـن املـال، : فصلى الركعة األوىل، مث أسـرع يف الثانيـة، فقـال اإلمـام أبـو حنيفـة
ــى الــصالة قــال الرجــل : أبعــد الركعــة األوىل؟ قــال: وجدتــه، فقــال لــه اإلمــام: وبعــد أن أ

  !!.ان الشيطان ليرتكك تتلذذ مبناجاة هللا ما ك: نعم، قال
  ملاذا حيدث هذا؟

  ألننا نصلي على غري املنهج الذي رمسه لنا احلق، فكيف نصلي  رب؟
                                          ))األعلىاألعلى((:  
َّة؟ الذي زكى نفـسه للتحقيق، من الذي أفلح يف العبادات واألذكار والصال) قد(و
، ًأوال علــى ُوبعــد طهــرة الــنفس يــذهب اللــبس، وســتذهب  يــد املرشــد الــدال علــى هللا 

ألنـوار، ومثـل هـذا عنـدما يقـف بـني يـدي مـواله يكـون  كل األغيار ومتتلئ ساحة القلـب 
  :على بساط املناجاة يف حال املواجهة مع مواله



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٢٥٩             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

 ُأقــــيم صــــاليت إن جتــــردت عــــن نفــــسيُأقــــيم صــــاليت إن جتــــردت عــــن نفــــسي
  

ـــ ـــ ـــــأفىن ب ـــفـ ـــ ـــــأفىن ب ـــيفـ ـــشهده القدســـ ـــين مبـــ ـــيه عـــ ـــشهده القدســـ ـــين مبـــ  ه عـــ
ـــدس   ـــ ـــه مقــــ ـــ ــــواجهين بوجــــ ـــ ـــ ـــــديها ي ـــ ــ ٍل َّ ـــدسٍ ـــ ـــه مقــــ ـــ ــــواجهين بوجــــ ـــ ـــ ـــــديها ي ـــ ــ ٍل َّ ٍ 

  
ـــي ـــزل والكرســـ ـــ ـــرش التن ـــون أ عـــ ـــيأكـــ ـــزل والكرســـ ـــ ـــرش التن ـــون أ عـــ  أكـــ

ــــين   ـــ ـــ ــــاليت ألن ـــ ـــصلي يف صـــ ـــ ـــ ــــي يـ ـــ ـــ ُعل ــــينَّ ـــ ـــ ــــاليت ألن ـــ ـــصلي يف صـــ ـــ ـــ ــــي يـ ـــ ـــ ُعل َّ 
  

ملختـــار يف اجلـــسم والـــنفس ِتـــشبهت  ُ ملختـــار يف اجلـــسم والـــنفسَّ ِتـــشبهت  ُ َّ 
ُوهـــذه صـــالة اإلتـــصال والوصـــول بعـــد تزكيـــة الـــنفس، فـــإذا زكـــت نفـــسه وطهـــرت   

ــه األســرار، ويوال ــوار، وتفــاض علي ُســتغمره األن ُ ــه ليــل ُ ــار، وال يكــون ل ــه النــيب املخت ــه بذات ٌي
ــــار دائــــم مــــع الواحــــد القهــــار  ــــار، وإمنــــا يعــــيش يف   :  و                     

                                 ))األنعاماألنعام١٢٢١٢٢((.  
ــا، مــن الــصفات اجلبليــة، واألخــالق ا لرديــة، واألوصــاف ُفتزكيــة الــنفس يعــين طهر

ته القرآنية، ونوه النيب  َّاليت حذر هللا منها يف آ َّعنها ألهل القلوب التقية النقية .  

  مقام علوم القرآن

                  :  
بعــد ذلــك يــتعلم القــرآن؛ أحكــام القــرآن مــن صــالة وصــيام وزكــاة وحــج، وهــذا مــا 

 الـصالة؟ يف ليلـة اإلسـراء واملعـراج، وكـان ذلـك ُفعله حضرة النيب مع صحبه، مىت فرضت
قبل اهلجرة بسنة، وقد مكث النيب ثالث عشرة سنة يف مكة، فكـان يف اإلثـىن عـشر سـنة 

ت وطهـــرة النفـــوس، كـــل شـــغله مـــع أصـــحاب وبعـــد ذلـــك نزلـــت الـــصالة، ُه يف تـــالوة اآل
  .ك وتعاىلتبارفكانوا يصلون صالة ال يشعرون فيها إال بوجه هللا، ومناجاة هللا 

مة   مقام الح

           :  
ًبعد أن يتعلم الكتاب ويعمل خالصا خملصا هلذا اجلناب يهبه هللا احلكمة ً:  

                                                           ))البقرةالبقرة٢٦٩٢٦٩((  

ِ وعمـل مبـا  ...ِ ملـن علـم، ...وعطاء من هللا.... هللا، ُوتفضل من .... فهذه هبة من هللا، 
ُعلم بعد طهرة النفس ِ.  
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 )٢٦٠             (  كتاب هللا                         وظائف الن :  العاالفصل

  العلم الوه

  : بعد ذلك يرتقي إىل درجة
                        ))الكهفالكهف٦٥٦٥((.. ..   

                             ))البقرةالبقرة١٥١١٥١((..  
  مور؟ َنسري خلف من لنصل إىل هذه األ

   ..نسري خلف الرجل الذي فيه هذه األوصاف، والذي معه هذه البضاعة،
  !!ُوهو الذي معه توكيل من حضرة النيب، يف صرف بضاعة النيب، ملن حيبهم النيب

ت -  .فيكون معه علم تالوة اآل

 .ومعه علم تزكية النفوس -

 .ومعه علم الكتاب واألحكام الشرعية كلها -

 .ومعه احلكمة -

 ...  الوهىبومعه العلم -

  .والذي ليس معه هذه العلوم، فيجب عليه أن يدخل هذه املدرسة ليتعلم -
  :ألن هذا الوارث الكلي لرسول هللا

   ....الذي بيده مفاتيح القلوب
طنا من حضرة عالم الغيوب ًومؤيد ظاهرا و ًٌ...   

   ...ُ كشف عنه احلجب وأطلعه على الغيوبوالنيب 
  .ُ يوصل القلوب إىل حضرة عالم الغيوبوأشار إليه إىل أنه هو الذي

  َّوصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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ث     :  الحادى عالفصل ة  القرآن والحد  )٢٦١       (خصائص الن المرو



 سالح الرعب  

 ة   الهي

 لم   جوامع ال

 أع مفاتيح خزائن األرض  

 ة مان والتقوى مفتاحا الخزائن اإلله   اإل

 عهالو وأنوا  

 ا الصالحة   الرؤ

 ق الملك   َالو عن ط

 صلصلة الجرس  

 الروح األم   

 ا   الو اإلل الم
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ث     :  الحادى عالفصل ة  القرآن والحد  )٢٦٢       (خصائص الن المرو

  

  

  

  

  

 حا ا صح م ح   مغفرة هللا له وهو 

 ن   رفع هللا ذكره  الدار

 عد ل وال ة الق رامه برؤ   إ

 رم الخلق ع هللا   أ

 ادة   مقام الس

 وثر   حوض ال

 المقام المحمود  

  تواضعه  

 نه من الجنأسلم ق  

 ساء العالم ناته أفضل    زوجاته و

 ه خ األصحاب   أصحا

 ته ومسجده ة مدي   خصوص

 ه   صالة هللا ع ن
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ث     :  الحادى عالفصل ة  القرآن والحد  )٢٦٣       (خصائص الن المرو

  الفصل الحادى ع

ث ة  القرآن والحد   ٣٠٠من خصائص الن المرو

 احلمــــد  الــــذي أكرمنــــا وأكــــرم الوجــــود الروحــــاين كلــــه -﷽ــــ 
لتحيـة واإلكـرام، بسيد دمحم حبيب هللا َّ ومصطفاه، والصالة والسالم على من خـصه هللا 

  : َّوأنزل عليه خاصة دون سائر األنبياء والرسل الكرام                         
                                                 ))زابزاباألحاألح٥٦٥٦... ...   

رك علــى ســيد دمحم روح الوجــود علــوا وســفال، وســر اهلدايــة   ًاللهــم صــل وســلم و ُ ً ُ ِّ
نيــة ملــن اختــارهم هللا  ُ ليكونــوا مــن هــذه األمــة النورانيــة، ســيد دمحم وآلــه تبــارك وتعــاىلالر

  .. وصحبه والناهجني على هديه إىل يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم أمجعني 
َّمــا زلنــا نــسري يف ذكــر بعــض اخلــصائص الــيت خــص .... رب العــاملني آمــني آمــني  

ا نبينا سيد دمحم عليه أفضل الصالة وأمت السالم، وهـذه اخلـصائص إمـا مـذكورة هللا   
 يف حديثه مبعناها، ومن مجلة هـذه اخلـصائص ِّيف كتاب هللا بنصها، وإما ذكرها احلبيب 

  :املباركة قوله 

ُفضلت { ِّ ُ
اء َع  ِاألن َ

ِ
ْ َ

ٍّست  
ِ ت -  وذكر منها -ِ ُون ْ ِ

ُ ِالرعب َ
ْ ُّ

ِ {٣٠١ ،  

ة شهر {  :ويف رواية أخرى الرعب مس ت  ْن َ َ َ ِ
َ

ِ
ْ ُّ

ِ
ُ ْ ِ

ُ
{٣٠٢ 

  سالح الرعب

ــه هللا يف  ُأي أن هللا نــصره بــسالح ال خيطــر علــى البــال، وهــو ســالح الرعــب؛ يلقي ُ
  . احلياة الدنياقلوب أعدائه، وبينه وبينهم مسافة مسرية شهر يف عامل

َ ختمــه هللا علــى ظهــره مقابــل قلبــه مــن الناحيــة اليــسرى خبــامت النبــوة، والرســول  ُ
ٌوخــامت النبــوة كــان خامتــا مــن النــور، وأنبــت هللا فيــه شــعرات مكتــوب فيهــا هــذه الكلمــات ً :  

ت فإنك منصور{                         ث ش ٌتوجه ح ُ َ َ َّ
ِ
َ َ ْ

ِ
ُ ْ َ َّ َ

ت فإنك منصور ث ش ٌتوجه ح ُ َ َ َّ
ِ
َ َ ْ

ِ
ُ ْ َ َّ َ

{ { ٣٠٣.  
                                                           

ي –طم  المق– القاهرة ٣٠٠ ن الخ   م٢٥/١٠/٢٠١٨ه ١٤٤٠ من صفر ١٧ مسجد مجمع الفائ
رة ٣٠١ مذي عن أ ه    صحيح مسلم وال
خاري ومسلم عن جابر ٣٠٢    ال
الء٣٠٣ ة وس أعالم الن ة والنها دا    ال



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ث     :  الحادى عالفصل ة  القرآن والحد  )٢٦٤       (خصائص الن المرو

لنصر األنبياء واملرسلني واملؤمننيلنصر، وهللا  َّفخصه هللا    :َّ خص 
                                                             ))غافرغافر٥١٥١((.  

ُ أن هللا يلقي يف قلوب أعدائه الرعبَّلكنه خصه  ُ:  
ز ملــك الــروم جيــشا ي ً فقــد جه ــم، وكــان َّــ تكــون مــن مــائيت ألــف جنــدي، وحتــرك 

ـذا اجلـيش ليقـضي علـى نبينـا  ً قـضاءا موطنه آنذاك يف بالد الشام، وزعـم أنـه يـذهب 
ًمربما     ...فجاءت األنباء من السماء..... ُ

  : والرســول كمــا نعلــم يف كــل أمــوره يقــول                    ))ُهللا ينبئــه  ))التحــرميالتحــرمي٣٣
ز النــيب  ــذا اجلــيش وقوتــه، فجه ول، فنبــأه  َّــأوال  ًعــشر ألــف ً جيــشا مــن حــوايل اثــىن 

ً عــشر ألفــا وأســلحة ال تكــافئ مــن قريــب وال مــن بعيــد األســلحة مقاتــل، فمــاذا يــصنع اثنــا
ا جيش الروم   .املدجج 

 مــن املدينـة جتــاه بــالد الـشام، والــسفر مــن املدينـة إىل بــالد الــشام فتحـرك النــيب 
ـم كـانوا يـسافرون علـى ظهـور اإلبـل أو مـشيا علـى كان م، أل ً يستغرق شهرا يف هذه األ ً

لرعـب ينـزل يف قلـب ملــك  ُاألقـدام، لكـن مبجـرد أن حتـرك اجلـيش مـن املدينـة املنـورة إذا 
ُ حترك هو وجندهُالروم هرقل وجنده فريجع القهقرى ويرتك امليدان، ألن الرسول  َّ.  

لفكان هللا  َّرعب، وهذا سالح من فضل هللا سـلح هللا بـه يف كـل زمـان  ينصره  ٌ
  :ومكان أهل اإلميان الصادق

                       ))األحزاباألحزاب٢٦٢٦((......  

  .إذا صدقوا يتحقق النصر على الفور
  :وفيها استخدم هذا السالح١٩٧٣وقد عشنا هذا يف موقعة 

م الرعــب، حــىت ُ ألن اليهــود ألقــي يف قلــو ــم اضــطروا إىل ربــط الطيــارين جبنــازير ُ  أ
لرباشـوت  يف كراسيهم وإغالقها مبفتاح، وعدم تركه مع الطيارين حىت ال يهربـون وينزلـون 

أشياء كثرية كانت يف هـذه املعركـة  من الطائرات، وهذا من شدة اخلوف الذي اجتاحهم، و
َّـكل ذلك من سالح الرعب اإلهلي الذي أيد هللا بـه النـيب....   بـه تبـارك وتعـاىلَّـ، وأيد هللا ُ

  :أتباع النيب الصادقني الذين دخلوا يف قول رب العاملني
                                         ))األحزاباألحزاب٢٣٢٣((.  



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ث     :  الحادى عالفصل ة  القرآن والحد  )٢٦٥       (خصائص الن المرو

ة   الهي

ٍوهذا السالح يعطيه هللا كذلك لكل مؤمن تقي نقي ٍّ ّ ُ:  
هليبة    ..ُوهو ما نسميه 

 كمـا وصـفه اإلمـام ، فقـد كـان وراثـة عـن حـضرة النـيب .... ون له هيبـة، فيك
  :َّ وكرم هللا وجههٍّعلي 

ْمن{  ُرآه َ ديهة َ
ً َ

ِ
ه، َ ُها َ ْومن َ َ ُخالطه َ َ َ

معرفة 
ً َ ْ ه  َ ُأح َّ َ{٣٠٤  

 حـىت أن امــرأة ذهبـت إليــه، ويف  ...أي إنـسان كـان يــراه ال بـد أن حتــدث لـه هيبــة،
  :رواية أخرى

َّالن َلم رجل {
ِ
َّ

  َيوم ْ الفتح، َ
ْ َ

ُفأخذته  ْ َ َ َ
الرعدة، 

ُ َ ْ َفقال ِّ َ َ
ُّالن 

ِ
َّ

 : هون
ْ ِّ ك َ َعل َْ 

َفإنما َّ
ِ
َ

أنا 
َ

ُابن  ٍامرأة ْ َ ْمن ْ
ش ِ ْق َ ْانت ُ َ

ل  ُتأ َ
د  القد

َ
ِ

َ
 {٣٠٥  

فــف، لكـن كــان مــن يــراه حتــدث لـه رعــدة أو هيبــة مــن اهليبــة  والقديـد هــو اللحــم ا
  . لهتبارك وتعاىليت كساها هللا ال

م  ـــا وهـــم يف حيـــا ـــا علـــى األتقيـــاء األنقيـــاء فيكـــسوهم  َّهـــذه اهليبـــة يتفـــضل هللا 
  .ًالدنيا مريا لسيد الرسل واألنبياء 

لم   جوامع ال

  : قوله صلوات ريب وتسليماته عليهوكان من مجلة خصائصه 

ت { ُأعط
ِ

َجوامع ْ
ِ َ لم َ ِال ِ {٣٠٦  

ُه الكالم الكثري، واملعاين الكبرية يف ألفاظ قليلة ألنه أويت احلكمة وفـصل مجع هللا ل
  .اخلطاب، وكل أحاديثه صلوات ريب وتسليماته عليه من هذا الباب

                                                           
مذي عن ع بن أ طالب ٣٠٤    جامع ال
م  المستدرك وابن ماجة عن أ مسعود األنصاري ٣٠٥    الحا
رة  صحي٣٠٦ مذي عن أ ه   ح مسلم وال
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ث     :  الحادى عالفصل ة  القرآن والحد  )٢٦٦       (خصائص الن المرو

ٌ ال يـــستطيع أحـــد مـــن األولـــني وال حكمـــة عاليـــة، وأحاديـــث ســـيد رســـول هللا 
  !!.اآلخرين حصرها وال مجعها

، وكلهـم عـن ألـف حـديث عـن رسـول هللا  مجـع ألـف اإلمام أمحـد بـن حنبـل 
مل أمجــع كــل أحاديــث : فــالن عــن فــالن عــن فــالن إىل رســول هللا، ومــع ذلــك كــان يقــول

  .رسول هللا 
  :ألن كل أحاديثه يقول فيها هللا

                                        ))النجمالنجم((   
  :يث يقولُ ليبني قيمة هذه األحادوكان 

ت{  ُأعط
ِ

َجوامع ْ
ِ َ لم، َ ِال َواخت ِ ِ

ُ ْ ث ِ َ الحد
ُ

ِ
َاختصارا  َ

ِ
ْ

{٣٠٧  

  :ولذلك الرجل احلكيم يف كل زمان ومكان 
ًهو الذي يكون كالمه نذر، فال يتكلم إال قليال، لكن الـذي يـتكلم كثـريا ال بـد أن  ً ٌ

  :ُخيطأ، لكن الرجل احلكيم الذي يفكر قبل أن ينطق
ـــه هللا ــ ــــدودة  فيهدي ـــواب بكلمـــــات معـ ــــضل اجلــ ــــسن اخلطـــــاب، وإىل أفـ  إىل أحـ

  .وحمدودة يكون فيها الغناء عن الكالم الكثري
  :ن الذين على هذا املنوال يقول فيهم هللاواملؤمن
                             ))يتخريون الكالم الطيب فقط، سيد ))احلجاحلج٢٤٢٤ 

 الــذين مــشوا - وهــو مــنهم - املبــاركني ســول هللا  وأرضــاه يــصف أصــحاب رعمــر 
ــول ـــا ننتقـــي أطايـــب الكـــالم، كمـــا تنتقـــون أطايـــب الطعـــام((: علـــى هـــذا اهلـــدي، فيقـ ـــا ننتقـــي أطايـــب الكـــالم، كمـــا تنتقـــون أطايـــب الطعـــامكن    ))كن

لكلمة مباشرة   .يعين ال ينطق 
تيه املعىن يف عقله، والكلمات تـدور يف فكـره، فييحـث يف  فعندما يتكلم اإلنسان 

ـا هـذه العبـارات، فـال ينطـق مبـا خيطـر الكلمات حـىت ينتقـي أفـضل الكلمـات الـيت  ينطـق 
لــه مباشــرة، وإال ســيكون بينــه وبــني صــدق اإلميــان طريــق طويــل، لكــن ينتقــي أوال،  ًعلــى 
ــــذين ــــاء الـ ـــؤالء احلكمـ ــــق هللا، وهــ ـــي خلـ ــــيت ترضــ ــي هللا، والـ ـــيت ترضـــ ــــة الــ لكلمـ ــق  ــ ُفينطـ ُ ُ  

  : قال فيهم هللا يف كتاب هللا
                                                           

اس ر هللا عنهما٣٠٧ د هللا بن ع    س الدار قط عن ع
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                                                           ))البقرةالبقرة٢٦٩٢٦٩((.  
ُ ال يقول إال الكالم الطيب، اجلامع للمعاين اليت ال تعد وال حتدفكان  ُ..   

 هــو املـذكرة التفـسريية للقـرآن الكـرمي، فعنــدما ًويكفـي أن نعلـم مجيعـا أن كالمـه 
دة إيضاح يف كتاب هللا دة بيان يف كالم هللا، فأين نذهب؟نريد ز   ، وز

  :نذهب للمذكرة التفسريية، ولذلك قال 

أ{ 
َ

إ 
ِّ
ت ِ ُأوت

تاب ِ َال َ
ُومثله ِ ْ

ِ
ُمعه  َ َ َ{٣٠٨  

أ { :ويف رواية
َ

إ 
ِّ
ت ِ ُأوت

تاب ِ َال َ
ُومثله ِ ْ

ِ
ُمعه، َ َ أ َ

َ
إ 

ِّ
ت ِ ُأوت

القرآن ِ
َ ْ ُ

ُومثله  ْ
ِ
َ 

ُمعه َ َ{٣٠٩  

، ولـذلك ذهـب كثـري مـن العلمـاء األجـالء يف تفـسري قـول هللا  يعين كالمه ومثله
  : عن وظيفة رسول هللا                         ))الكتاب هو :  فقالوا))آل عمرانآل عمران١٦٤١٦٤

ــي الـــسنة النبويـــة، وهـــذا رأي أغلـــب العلمـــاء، فكـــل كالمـــه حكمـــة  ــرآن، واحلكمـــة هـ َُّالقـ
  .ماته عليهصلوات ريب وتسلي

  أع مفاتيح خزائن األرض

ــا هللا علــى أمتــه، ورأيناهــا يف عــصر واضــحة ُومــن مجلــة خصائــصه  ً الــيت عــاد  ُ
  :وضوح الشمس، قوله 

إ{ 
ِّ
قد ِ

ْ َ
ت  ُأعط

ِ
َمفاتيح ْ

ِ
َ ِخزائن َ

َ َ
ْاألرض   َ ْ

{٣١٠  

ُلو نظرت نظرة عابرة يف عامل الكون اآلن جتد أن معظـم اخلـزائن ذات القي ً مـة عنـد َ
، والـــيت ليـــست  ، ملـــاذا جيتمـــع العـــامل كلـــه علينـــا؟ مـــن أجـــل اخلـــزائن الـــيت عنـــد يف بـــالد

  .عندهم، فمعظم خزائن األرض يف بالد
َّــحــىت أن ســيد يوســف عليــه وعلــى نبينــا أفــضل الــصالة وأمت الــسالم عنــدما رشح  ُ

  ِنفسه مللك مصر ليتوىل وزارة اخلزانة، ماذا قال؟
                                                           

   س أ داود ومسند أحمد عن المقدام بن معدي ٣٠٨
   مسند أحمد عن المقدام بن معدي ٣٠٩
ة بن عامر ٣١٠ خاري ومسلم عن عق    ال
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                              ))يوسفيوسف٥٥٥٥(( ...  
، ولكننــا غــري منتبهــني  ــا كلهــا عنــد ُمل يقــل خــزائن مــصر، ولكــن خــزائن األرض، أل
لــذلك، ألن الــدنيا شــغلتنا ونبحــث عــن القــشور، لكــن اآلخــرين الــذين معهــم اإلمكانيــات 

لكلية حىت ال    .نصل إليهااملادية والتكنولوجية حجبوا عنا هذه املعارف 
م، لكـنهم يعرفـون ذلـك منـذ  حنن مل نعـرف أن عنـد بـرتول أو غـاز إال يف هـذه األ
م، فهنــاك حــوايل مخــس وثالثــون  فــرتة طويلــة، ومل نعــرف أن عنــد ذهــب إال يف هــذه األ
ُمنجمــا مـــن الــذهب أقلهـــم شــأ هـــو املـــنجم الوحيــد الـــذي يــستخرج منـــه الـــذهب اآلن،  ً ً

  .ُوالباقي مل يفتح بعد
ُّخــزائن ال تعــد ُّ وال حتــدُ ــه، فــنحن عنــد ُ ــيس حنــن فقــط بــل العــامل اإلســالمي كل ، ول

ن لـيس عنـدهم  م لـيس عنـدهم شـيئ، فاليـا افتهم علينا أل خزائن األرض، وهذا سبب 
ُسـوى بعــض اجلــزر، ولــيس فيهــا مقومـات وال أي شــيء إال القليــل، وأورو نفــس الــشيء، 

نهـا ليـست مثلنـا ألن عنـد خـزائن األرض، فعنـدما يقـول وأمريكا فيها بعض الشيء، ولك
  :سيد رسول هللا

إ{ 
ِّ
قد ِ

ْ َ
ت  ُأعط

ِ
َمفاتيح ْ

ِ
َ ِخزائن َ

َ َ
ْاألرض   َ ْ

{٣١١  

فينبغي علينـا أن نثـق يف فـضل هللا، وأن نطمـئن إىل إكـرام هللا لنـا، وجـود هللا علينـا، 
ملفاتيح اليت حضرها و   .َّكرمها وذكرها لنا الفتاح َّوحناول أن نفتح هذه اخلزائن 

ة مان والتقوى مفتاحا الخزائن اإلله   اإل

  ما مفاتيح هذه اخلزائن؟
                                                                   

  :ائناإلميان والتقوى مفتاح هذه اخلز...  ))األعرافاألعراف٩٦٩٦((
                                                       ))الطالقالطالق((.  

   ....ال، .. هل نرتك األسباب؟

                                                           
ة بن عامر ٣١١ خاري ومسلم عن عق    ال
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يت معها دعم الكرمي الوهاب    ...لكن األسباب 
  .وهو ما نسميه الربكة، فنعيش يف خري وبركة على الدوام

ُالتقــوى ومــا يوجــب صــدق اإلميــان فــسيعطينا األرزاق فــإذا ذهبنــا لألســباب وتركنــا  ُ
  :بدون بركة، وهو ما حيدث اآلن

ُفال الكثري يكفـي وال القليـل يـويف، ألن هـذا وذاك لـن يكفـي ولـن يـويف إال بعـد أن  ُ
نيـة الـيت تنـزل يف كـل األشـياء، وجتعـل  حتل فيه الربكة وهي الدعم؛ دعـم العنايـة اإلهليـة الر

ً مكرمــا يف بركــات هللا الــيت تنــزل عليــه مــن الــسماء، وختــرج لــه مــن ًاإلنــسان يعــيش منعمــا
مر من يقول للشيء كن فيكون   .األرض 

ويف حيــاة النــيب وأصــحاب النــيب آالف النمــاذج واألمثلــة علــى هــذه احليــاة الطيبــة 
ا هللا، وجعلها وقفا علينـا مجاعـة املـؤمنني، ولـيس للكـافرين وال املـشركني وال  ًاليت أكرمنا 

ًغري فيه نصيب أبدا،  ٌ!!!...  
  .وإمنا هي خصوصية لنا بتقوى هللا والعمل الصاحل املوصل إىل رضاه

  الو وأنواعه

ــواع َّ، وممــا خــصه بــه مــواله، أن هللا  لنبيــه ومــن إكــرام هللا  َّ كلمــه بكــل أن
ا أنبياء هللا ورسل هللا، والوحي له شدة شديدة يقو ُالوحي اإلهلي، اليت كلم    :ل فيها هللاَّ

                           ))شديدا ... ))املزملاملزمل٥٥.ً  
قتـه تـربك وال تـستطيع سيد رسول هللا  ُ كان إذا نزل عليه الـوحي وهـو راكـب 

  .ِالوقوف واحلركة حىت ينفصم عنه الوحي من شدة ثقل الوحي على رسول هللا 
ـــان  ـــوم مرتبعـــــا، وركوكــ ــ ــــسا ذات ي ً جالـ ـــب ً ــن كعــ ــــيد أيب بـــ ـــدم سـ ــى قــ ـــ ــه عل   ُبتـــ

 - فنــزل عليــه الــوحي، يقــول ســيد أيب عــن هــذه الواقعــة-ُ وكــان مــن كتــاب الــوحي ُ:  
ـــول هللا { {  ــل رســ ــل رجـــ ـــدة ثقـــ ــن شــ ــ ــــسر مـ ـــي تنكـ ــــادت رجلــ ـــول هللا كـ ــل رســ ــل رجـــ ـــدة ثقـــ ــن شــ ــ ــــسر مـ ـــي تنكـ ــــادت رجلــ ـــداركينكـ ــوال أن هللا تــ ـــداركين لـــ ــوال أن هللا تــ    لـــ

  ٣١٢}}!.!. فانفصم الوحي عنه فانفصم الوحي عنه
                                                           

د بن ثا ٣١٢ دوروى مثلها  ز ادت أن ترض  نزل الو ع الن  {:ت قال ز  وفخذه ع فخذى ح 
ام القرآن البن عر} فخذى  .أح
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ث     :  الحادى عالفصل ة  القرآن والحد  )٢٧٠       (خصائص الن المرو

تيــه   ُّفض عنــه وقــد يف الليلــة الــشاتية القاســية الــربودة، فيــنولــذلك كــان الــوحي 
ِّاشتد عرقه من شدة ثقل الوحي الذي ينزله هللا    . عليهتبارك وتعاىلُ

ا الصالحة   الرؤ

   ..ٌوالوحي أنواع كثرية
ن يكلمه هللا مناما، تقول السيدة عائشة : النوع األول - ًالرؤ الصاحلة،  ِّ ُ:  

ُأول{  َدئ َما َّ
ِ
ِه ُ ُرسول ِ َمن  ِا َُ

ْالو ِ اُّالر َ َؤ
ْ

الصالحة 
ُ َ

ِ
ِالنوم، ِ َّ

ْ َّ
  

ان ف
َ َ

 
َ

َيرى  ا َ َرؤ ْ إ ُ
َّ
ْجاءت ِ َ َمثل َ ْ

ِفلق ِ
َ

ْالصبح   ُّ{٣١٣  

 يعين كما ترى األشياء يف وضح النهار، وهذا بدايـة الـوحي، وسـيد رسـول هللا 
لنسبة للوحي ككل، فقال    :َّبني قيمة الرؤ الصاحلة 

ا { َالرؤ ْ الصالحة ُّ
ُ َ

ِ
ٌزءُج َّ ْمن ْ

ٍستة ِ ِ
َّ

ع  َوأر
ِ
َ ْ ْجزءا َ َمن ُ

ِالنبوة ِ
َّ ُ ُّ {٣١٤ 

ُ، أو يراهــا الرجــل الــصاحل أو تــرى لــه، حــىت ال يقــف الــرؤ الــصاحلة الــيت يراهــا 
ــة، لكنهــا هــي البدايــة ومــا بعــدها ال يعــد وال حيــد مــن  ــة والنهاي ــدها أحــد وجيعلهــا الغاي ُعن ُ ٌ

نية   .الكماالت اإلهلية والعطاءات الر

ق الملكا   َلو عن ط

َوحي عن طريق امللك املوكل به، فيقول : النوع الثاين - ٌيف أشباهه :  

إن{ 
َّ
َالروح ِ َاألم ُّ

ِ
َ

قد 
ْ َ

نفث 
َ َ َ

ِرو ِ  ُأنه ُ َّ
َتموت ْلن  ُ َ

ٌنفس  ْ َ
َّح  َستو َ ِ

ْ َ ْ َ
َرزقها،  َ ْ

 

ِفأجملوا
ْ َ

ِالطلب ِ 
َّ {٣١٥  

ٌإلنــسان، وحنــن لكــل واحــد منــا كــذلك ملــك ٌفهــذا وحــي عــن طريــق امللــك املوكــل  َ َ ٌ
ُموكل به يلهمك ويسددك، فعندما جتد عندك نزعة إىل عمل اخلري، وإىل عمـل الـرب تعـرف  ُ

                                                           
شة ر هللا عنها٣١٣ خاري ومسلم عن عا    صحيح ال
د الخدري ٣١٤ خاري عن أ سع    صحيح ال
   مسند الشاف والبيه٣١٥
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ث     :  الحادى عالفصل ة  القرآن والحد  )٢٧١       (خصائص الن المرو

ُأن هذا إهلام من امللـك الـذي سـخره لـك هللا ليـسددك ويلهمـك مبـا حيبـه هللا  ُ ُ  تبـارك وتعـاىلَّ
ُلكل آدمي ملك يسدده وش((: ثرويرضاه، فكما ورد يف األ ُلكل آدمي ملك يسدده وشٌ ُيطان يوسوس لهٌ ُيطان يوسوس لهٌ ٌ((.  

ُهــذا موجـــود وهــذا موجـــود، وأنـــت تــرجح هـــذا، أو تعـــني هــذا علـــى ذاك، ولـــذلك  ُِّ
  .تبارك وتعاىلُتؤجر على هذا اجلهاد من هللا 

  صلصلة الجرس

  ...الوحي كصلصلة اجلرس : نوع الثالثال -

َسأل{  َّالن َ
ِ
َّ

  ،ٌرجل ُ َفقال َ َ َ
ف:  َك ك ْ َأت

ِ
ُالو َ ْ ا َ َّن َ

ِ
َ

؟    ِا

َقال َ
ِأتي : ِ

انا َ َأح صلصلة ُله ْ
ٌ َ ِكصلصلة َ

َ َالجرس َ َ {٣١٦  

زل علــى رســول هللا   ًيــسمعون صــو كصلــصلة اجلــرس فيعرفــون أن هــذا وحــي 
هلدوء والسكينة حىت ينفصم الوحي عن حضرته    .صلوات ريب وتسليماته عليهفيلتزمون 

  الروح األم

لنزول على األنبياءوحي عن: النوع الرابع - َّ طريق ملك الوحي املكلف  ُ: 

                                                             ))الشعراءالشعراء١٩٥١٩٥--١٩٣١٩٣((  
تيـه ســيد جربيـل بــصورته احلقيقيـة ويــراه  :وهـذا الــوحي كـان قــسمني ًفأحيـا كــان 

ً، وال يتحمل أحد من البشر مجيعا أن يراه كهيئته، عن بنكهيئته ٌ ٍعباس  َّ ََّ َقال َ:  

ُكنت { ْ
َمع  عند ِأ َ

َ ْ
ِرسول ِ

ُ ُوعنده  ِا َ َ ْ
ِ

ٌرجل َ ُ ه، َ ِيناج ِ
َ ان ُ ف

َ َ
ْالمعرض  ْعن ُ َ 

، فخرجنا ِأ
َ ْ َ َ َ

ْمن 
ِعنده، ِ ِِ

ْ
َفقال  َ َ

، ْأي: ِأ ِ  َّب َ َتر ْألم ُ
َ

َعمك ْابن ِإ  ْالمعرض َِّ ُ 

؟ ِّع ُفقلت َ ُ َ
ا:  ت، َ ِأ

ُإنه َ َّ
ان ِ

َ
ُعنده  َ ْ

ٌرجل ِ ُ ه، َ ِيناج ِ
َ َقال ُ َ

فرجعنا: 
َ ْ َ َ ِّالن ِإ َ

ِ
َّ

  

َفقال َ َ
ا: ِأ  َرسول َ َُ ، ُقلت ِا ُ

د  ِلع ْ َ كذا: ِا ِ
َ

ذا،  و
َ ِفأخ َ

َ َ ْ َ
ُأنه  َّ

ان 
َ

َعندك  َ ْ
ِ 

ٌرجل ُ ك، َ َيناج
ِ

َ ْفهل ُ َ ان َ
َ

َعندك  َ ْ
أحد؟ ِ

ٌ َفقال َ َ َ
ُرسول  ْوهل:  ِا َُ َ ُرأيته َ َ ْ ا َ د َ ع

َ ْ َ 

                                                           
شة ر هللا عنها٣١٦ ا عن عا    مسند أحمد والط
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ُقلت ؟ ِا ُ
ْنعم،:  َ َ

َقال  َ
فإن: 

َّ
ِ
َ

َذاك  َ
ل،  ُج ْ

َوهو ِ ُ ِشغل ِالذي َ
َ َ

َعنك   َْ
ويف ، ٣١٧}

َذاك{  :رواية َ
ل،  ُج ْ

ُإنه َأما ِ َّ
َموت ْلن ِ ُ َّح َ َذهب َ َ ْ ُه، َ َُ ؤ َ و

َ ْ ُ   ٣١٨}ِعلما  َ

َّوفعـــال ســـيد عبـــد هللا بـــن عبـــاس قبـــل وفاتـــه كـــف بـــصره، ألن رؤيـــة ملـــك الـــوحي  ُ ً
َّجربيل ال يستطيع أي إنسان أن يتحملها إال إذا قواه مـواله وأعانـه علـى ذلـك بفـضل هللا 

  .تبارك وتعاىلوإكرام هللا 
ُائن قــوم لــوط كــانوا ســبعة مــدن، يف كــل مدينــة وكمــا ورد يف كتــب التفــسري أن مــد

ــم إىل عنــان الــسماء،  مخــسمائة ألــف، رفعهــم جربيــل علــى ريــشة مــن جناحــه حــىت وصــل 
  !!.ُحىت مسعت املالئكة صياح الديكة ونباح الكالب، مث قلبهم

أيــن هــم اآلن؟ يف البحــر امليــت املوجــود يف األردن، ولــذلك ليــست فيــه حيــاة، ألن 
ن ووام الــذين محلهــم جربيــل علــى ريــشة مــن جناحــه، فكــم جنــاح لــه؟ ســبعفيــه هــؤالء األقــ

  ُألف جناح، فإذا كانت ريشة من جناحه محلت هذه السبع مدن فكم تكون قوته؟
ُهــذا شــيئ ال يــستطيع إنــسان أن حيــسبه أو أن يدركــه ألن هــذا شــيء فــوق العقــل،  ُ

  .ألن هللا هو الذي خلقه وتواله وقواه

ا   الو اإلل الم

ُفأحيــا كــان يــرى جربيــل علــى هيئتــه، وأحيــا كــان جربيــل يريــد أن يوجــه أصــحاب  ً ً
ُالنيب بلطف، فيأيت يف صورة واحد منهم، وكان منهم رجل امسه دحية الكلـيب وكـان شـديد  ُ
يت يف صورته، كما جاء ذات مرة حلضرة النيب والصحابة موجـودون معـه،  اجلمال، فكان 

  .سة التشهد يف الصالة ووضع يديه على رجليةِوجلس أمام حضرة النيب كجل
ُوهنا كثري من العلماء خيطئ ويقول أن جربيل وضع يده على رجلـي حـضرة النـيب، : ٌ

لكـن جربيــل كــان يف غايــة األدب، فجلــس جلــسة التـشهد أمــام حــضرة النــيب ووضــع يديــه 
،  عـــن اإلســـالم واإلميـــان واإلحـــسان- كمـــا ورد -علـــى رجليـــه مـــن شـــدة األدب، وســـأله 

  : لعمروبعد أن أنتهى وانصرف قال النيب 

                                                           
اس ر هللا عنهما مسند أحم٣١٧   د ودالئل النبوة للبيه عن ابن ع
اس ر هللا عنهما٣١٨ ا ودالئل النبوة للبيه عن ابن ع    معجم الط
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ا{  ُعمر َ َ أتدري ُ
ْ َ

ُالسائل؟ َمن  ِ ُقلت َّ ُ
ُورسوله ُا:  ُ َ ُأعلم، َ َقال ْ َ

ُفإنه:  َّ
ِ
َ

ل،  ُج ْ
ِ 

م ْأتا َ
م  ْعلم ُ َ م  ُ ْدين َ

ِ{٣١٩  

فجاءهم يف صورة دحية الكليب الصحايب، حىت ال ينزعج من حـضر مـن الـصحابة، 
ٌحيــدث هلــم كــرب أو شــدة، ألنــه ال يــستطيع أحــد مــنهم مهمــا أويت مــن قــوة قلــب أن وال  ٌ

  .َّيتحمل رؤية األمني جربيل عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم
يت إىل رســـول هللا  ـــوحي  ـــا كـــان ال ــرة،  يف عـــامل اليقظـــة مـــن هللا ًوأحي  مباشـ

  :يقول 

ُقمــــت{  ْ ُ
َمــــن 
ــــل ِ ِالل

ـــأت ْ ُفتوضـ َّ َ َ َ
ت  ُوصــــل ْ َ َقــــدر َمــــا َ ِّ ُ

 ، ُفنعــــست ِ ْ َ َ َ
ـــ ِ  ِصـ

َ ـــ َ ّحـ َ 

ثقلت ُاس َ ْ َ فإذا ْ
َ
ِ
َ

أنا 
َ

ِّبر  َ
ارك ِ َت َ َ َوتعا َ َ َأحسن ِ َ ٍصورة، ْ

َ َفقال ُ َ َ
ا:  محمـد، َ

ُ َّ َ ُقلـت ُ ُ
 :

ــك َلب ْ ِّرب، َّ َقــال َ َ
م:  َفــ ُختــصم ِ ِ

َ ْ المــأل َ
ُ َ ؟ َ ْاألعــ َ ْ

ُقلــت  ُ
 :
َ

َقالهــا ْأدري،  َ
ثــا،  ث
ََ

َقــال  َ
 :

ُفرأيتـه ُ ْ َ َوضـع َ َ ُكفـه َ َّ
َبـ  ْ َّكـت َ َ

َّحـ ِ ُوجـدت َ ْ َ َبـرد َ ْ ِأناملـه َ ِ ِ
َ

َبـ  ْ َ ، َّثـد َ ْ َ
َفـتج  َ َ

 ُّـل ِ 

ٍء ْ َ
ُوعرفـــت،  ْ َ َ َفقـــال َ َ َ

ـــا:  محمـــد، َ
ُ َّ َ ُقلـــت ُ ُ

ـــك:  َلب ْ ِّرب، َّ َقـــال َ َ
م:  َفـــ ُختـــصم ِ ِ

َ ْ ــأل َ المـ
ُ َ َ 

ْاألع َ ْ
ُقلت ؟ ُ

فارات، ِ:  ِال َ َّ
َقال  َ

َّهن؟ َما:  ُقلت ُ ُ
ُم:  ْ ِاألقدام َ

َ ْ َ ْ
ِالجماعـات، ِإ 

َ َ َ 

ُوالجلوس ُ ِالمساجد ِ َ ِ
َ عد َ

َ ْ ِالصلوات، َ َ اغ َّ سـ و
ُ َ ْ

ِ
ِالوضـوء َ

ُ روهـات، ِ ُ ِالم
َ ُ َقـال َ َ

 :

م؟ َفــ ُقلــت ِ ُ
ُإطعــام:  َ ْ
ِالطعــام، ِ

َ ُولــ َّ
ِ
م، َ ــ ِال

َ
ة  والــص

ُ َ َّ ــل َ ِالل
ْ

ُوالنــاس ِ َّ ــام، َ ٌن َ َقــال ِ َ
 :

ــــل، ْســــ ــــت َ ُقلــــ ُ
ــم:  ـــ َّاللهـــ إ ُ

ِّ
ــــألك ِ َأســــ ــــل ْ َفعــــ ْ ات، ِ ـــ ـــ ِالخــ َ ْ َ

ـــرك  ـــ َوتــ ْ َ ـــرات، َ ـــ ــ ِالمن َ ْ ــــب ُ َّوحــــ ُ َ 

، ِالمـسا َ وأن َ
ْ َتغفــر َ ِ

ْ َ
 ِ ، ِوتـرحم

َ َ ْ َ ذا َ و
َ
ِ
َأردت َ ْ فتنــة َ

َ َ ْ
ٍقــوم ِ

ْ َ
ِفتـوف 

َّ ََ َ
َغــ  ْ َ

مف 
ْ ٍتــون،َ

ُ
 

َأســـألك ـــك، ْ َح َّ َّوحـــب ُ ُ ْمـــن َ ـــك، َ َح ُّ ِ
َّوحـــب ُ ُ ٍعمـــل َ

َ ُقـــرب َ ِّ َ ـــك، ِإ ُ َح ِّ َقـــال ُ َ
ُرســـول  َُ 

َإنها:  ِا َّ
ٌّحق ِ َفادرسوها، َ ُ ُ ْ َ

َّثم 
ُ

َتعلموها   ُ َ َ
{٣٢٠  

، ومعهـا أن هللا فهذه أنواع الوحي اليت كان هلا خصوصية عند سيد رسـول هللا 
ه علوم األ   :ولني وعلوم اآلخرين، وقال له بعد ذلكأ
                                                ))النساءالنساء١١٣١١٣((.  

                                                           
مذي وأ داود عن عمر بن الخطاب ٣١٩    جامع ال
ل ٣٢٠ مذي ومسند أحمد عن معاذ بن ج   جامع ال
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م ح حاَّمغفرة هللا له وهو    ا صح

ومن ضمن اخلصوصيات العظيمة هلذا النيب العظيم الـرءوف الـرحيم أن هللا غفـر لـه 
ّيا صحيحا يف الدنيا، وهذا مل حيدث قط لنيب من األنبياء السابقنيوهو ما زال ميشي ح ً ً.  

  : ولـــذلك ورد يف األثـــر أنـــه ملـــا نزلـــت ســـورة الفـــتح والـــيت فيهـــا                
                        ))ــــال٣٢١ ))الفــــــتحالفــــــتح٢٢ ـــل وقــ ـــني جربيـــ ــــزل األمـــ ـــة : نــ  دمحم املالئكـــ

ــذه يبــاركون لــك أن هللا خــر، يعــين يبــاركون لــك   قــد غفــر لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا 
خـر، ُاخلصوصية العظمى، أن هللا قـد  وهـو مل يتقـدم .. غفـر لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا 

ًله ذنب، ومل يتأخر له ذنب، لكن اكراما له، وتفـضيال لـه، فـإن هللا  ً ب علـى  بعـد أن 
ب عليــه، فعــرفهم أنــه ٌ لــيس لــه ذنــب ليتــوب عليــه، ومــع ذلــك قــد غفــر َّالنبيـني الــسابقني 
خر، فقال    :هللا له ما تقدم من ذنبه وما 

ُإنه{  َّ
غان ِ ل

ُ َ ِقل َع ُ
َ

و 
ِّ
ِ
ُألستغفر َ ِ

ْ َ ْ َ َ
ِاليوم ِ َا 

ْ مائة َ
َ َ

ٍمرة  ِ
َّ َ{٣٢٢  

توقفــت عنـد هـذا احلـديث الـشريف، فكيــف :  قـالسـيد أبـو احلـسن الـشاذيل 
، والـذي حيجـب والغـني يعـين الـشيء املغـاير حلـضرة هللا !! قلـب رسـول هللا؟ُيغان على 

 ملـــا وجـــده - فجـــاءين رســول هللا : املــرء عـــن املــشاهد العاليـــة واألحــوال الراقيـــة، قــال
ـــواه  ـــد احلـــــديث ومل يفهـــــم فحــ ـــال يل–ًواقفـــــا عنــ ـــار  ((:  فقــ ـــني األغيــ ـــوار ال غــ ـــني األنــ ـــار  غــ ـــني األغيــ ـــوار ال غــ ـــني األنــ غــ

ُ يرتقى يف مقامــات القــرب ســيد رســول هللا ومــاذا يعــين ذلــك؟ يعــين أن  .. ٣٢٣))مبـاركمبـارك َّــ
بــني يــدي مــواله علــى الــدوام، فكلمــا ارتقــى إىل مقــام، يــرى أن املقــام الــذي كــان فيــه كــان 
ًحجا له عن املقام الـذي ارتقـى إليـه، فيتـوب إىل هللا منـه، لكـن ال يتـوب مـن الـذنوب أو 

ٍ يف نـفس وال أقـل، وإمنـا  العيوب، ألنه ليس له ذنوب وال عيوب، وال شيء خيالف هللا َ َ
ٍّدائما يف رقي وعلو إىل هللا  ٍّ ُ ًيف كل أنفاسه .  

 ال غاية ملنتهاه، وكذلك ال غاية ملقامات القرب من حضرة هللا، فليس هلـا وهللا 
                                                           

، و٣٢١ ا ، وابــن أ حــاتم، والطــ عــ ــد، وأبــو  ــد بــن حم ــه، والبــيه  الــدالئل  ع م وصــححه، وابــن مردو الحــا
ــاس قــال ــل: عــن ابــن ع ــاء، ق إن : مــا فــضله عــ أهــل الــسماء؟ قــال: إن هللا فــضل دمحما عــ أهــل الــسماء وعــ األن

ــنم{: هللا قــــال ألهــــل الــــسماء ــه جهــ ــ لك نج ۦ فــــذ ه مــــن دونــــه قــــل مــــنهم إ إلــــ ومــــن 
ۚ َ ْ َّْ َْ َ ْ ُ

ِ ِ ِ ِ
َ َ ٌٰ َ َ

ِ
ُ ِّ َٰ ِ ِۤ ِّ ُ َ ــــاء(} َ : وقــــال لمحمــــد) ٢٩: األن

ــك ومــا تــأخر{ غفــر لــك ٱ مــا تقــدم مــن ذن َل ََّ َ ۢ َ ََ ََ َ َُ َ
ِ ِ ِ

َّ َ ْ ــل) ٢: الفــتح(} َ ــاء؟ : فكتــب لــه بــراءة مــن النــار؛ ق فمــا فــضله عــ األن
ــال قــــول: قــ لــــسان قومــــهۦ{: إن هللا  ِومــــ أرســــلنا مــــن رســــول إڑ  ِِ

ْ َ
ِ

َ ِ ِ ِ ٍ
ُ َّ َ ْ ََ م(} َ فــــة {: لمحمــــدوقــــال ) ٤: إبــــراه ك إڑ  ومــــ أرسلنــــ

ً َّ
ِ

َ ٰ َ َ ْ َ َ

للناس
َّ

أ(}  س والجن) ٢٨: س ا .ّفأرسله إ اإل  .تفس الشو
  صحيح مسلم وأ داود عن األغر المز  ٣٢٢
اختالف ألفاظ ومع واحدممرقاة المفاتيح لل ٣٢٣ ها  ة الصاوى وغ ض القدير للمناوى وحاش  .ال القارى وف
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ٌايــة أبــدا، فكلمــا زاد اإلنــسان يف القــرب مــن هللا، رأى نفــسه أنــه جاهــل حبــضرة هللا  ً ،
  . من هذه احلاالتمن املقامات والرتقيات، ويتوب إىل هللا فيستغفر مما كان فيه 

ن   رفع هللا ذكره  الدار

 أن هللا رفــع ذكــره يف الــدارين يف الــدنيا واآلخــرة، أمــا يف الــدنيا ومــن خصائــصه 
ــل شـــهادة أن  ـــال تقبـ ـــه إال هللا(ُف ــل ) ٌحممـــد رســـول هللا(ُإال إذا ذكـــر معهـــا ) ال إل ــل تقبـ ُفهـ

وهـذا سـر قــول ) ٌحممـد رسـول هللا(ُفقـط؟ ال، ال بـد أن يقـرن معهــا ) هللاال إلـه إال (شـهادة 
  : هللا يف كتاب هللا                 ))الشرحالشرح٤٤((.  

ــب هللا  ــــذكر معـــــه حبيـــ ـــم هللا إال ويـ ـــذكر اســ ــي، فـــــال يــ ُأي ال أذكـــــر إال وتـــــذكر معـــ ُ ُ ُ
دم عليه وعلـى نبينـا ومصطفاه، وحىت يف عوامل القبل، أي قبل خلق األرض، فقد ورد أن آ
  :ُأفضل الصالة وأمت السالم ملا وقع يف اخلطيئة وأهبط إىل األرض قال

ــــا { ـــ ـ ِّرب، َ ــــألك َ ـــ َأسـ ــق ْ ـــ ِّحـــ َ
ــــد ِ ـــ ٍمحمـ َّ َ ــــا ُ ـــ ـــرت َلمـ ــــ َغفـ ْ َ َ

 ، ــــال ِ ـــ َفقـ َ َ
ــــا: ُا  ـــ ـ ُآدم، َ َ 

ــــف َو ْ َعرفــــت َ ْ َ ـــدا َ َّمحمـ َ ــم ُ ْولــ ـــه؟ َ ُأخلقـ ْ ْ
َقــــال  َ

ــــا:  ِّرب، َ َألنــــك َ َّ َ
ـــ َّلمــــا  ِخلقتـ

َ ْ َ
ــــدك  َب

ِ َ
ِ 

ــــت َونفخـــ ْ َ َ َ َّ ــــن ِ ْمـــ
ـــك ِ َروحــــ

ِ ــــت ُ ُرفعـــ ْ ََ
ِرأ  ــــت َ ـــ ُفرأ ْ َ ـــ َ َعــــ ـــوائم َ ِقــــ ِ

َ َ
ــــرش  ْالعـــ ــــا َ ـــ ت م

ُ َ  

َإلــه ال
محمــد ُا ِإال ِ

ٌ َّ َ ُرســول ُ َُ ، ُفعلمــت ِا ْ ِ َ
َ

َأنــك  َّ
ْتــضف ْلــم 

ِ
ُ

َاســمك ِإ 
ِ

َّأحــب ِإال ْ َ 

ِالخلـق
َ

ـك،  َإل ْ
َفقـال ِ َ َ

َصــدقت: ُا  ْ َ ـا َ ُآدم، َ ُإنـه َ َّ
ُّألحــب ِ

ِ
ُ

ِالخلـق 
َ

َّإ  ِادعـ ِ
ُ ِحقــه، ْ

ِّ َ
ِ 

فقد
ْ َ َ

ُغفرت  ْ َ َ
ْولوال ،َلك  محمد َ

ٌ َّ َ َخلقتك َما ُ ُ ْ َ
 {٣٢٤  

ُمـا نظـرت إىل أي شـيء يف اجلنـة إال ووجـدت امسـه جبـوار إمسـك، ((: ويف بعض األثر ُمـا نظـرت إىل أي شـيء يف اجلنـة إال ووجـدت امسـه جبـوار إمسـك، ُ ُ
ُّفعلمت أنه أعز اخللق عندك ُّفعلمت أنه أعز اخللق عندكُ ُ((.  

 إذا بعــث اخللـق للحـساب، وتعـرض أهـل املوقــف  اآلخـرة فـإن هللا أمـا يف الـدار
 :ُأللوان العذاب، وحبثوا عمن ينقذهم من هذا العذاب ويبدأ احلساب، قال 

إذا{ 
َ
ـان ِ

َ
ُيــوم  ْ امــة َ ِالق َِ َمـاج َ ُالنــاس َ َّ

ْعــضهم  ُ ُ ْ ْعـض، ِ َ ــأتون َ ف
َ ُ َ َ

َآدم،  قولــون َ ف
َ ُ َ َ

 :

ْاشــفع َ ْ
لنــا 

َ
ــ ِإ  ِّر قــول َك،َ ُف ُ َ َ

ُلــست:  ــن َلهــا ْ ْول
ِ

م َ ْعلــ ْ م َ براه َبــ ِ َ ْ
ِ ُفإنــه ِ َّ

ِ
َ

ــل  ُخل ِ
َ

َالــرحمن،  ْ َّ 

ـــأتون ف
َ ُ َ َ

م،  ِإبـــراه َ ْ
قـــول ِ ُف ُ َ َ

ُلـــست:  ـــن َلهـــا ْ ْول
ِ

م َ ْعلـــ ْ َمـــو َ ُ
ُفإنـــه ِ َّ

ِ
َ

م  ُلـــ ِ ، ـــأتون ِا ف
َ ُ َ َ

 
                                                           

م  ال٣٢٤ ا عن عمر بن الخطاب  الحا   مستدرك والط
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، َمــــو قــــول ُ ُف ُ َ َ
ُلــــست:  ــــن َلهــــا ْ ْول

ِ
ْمَعلــــ َ ْ ، ــــ َع ِ ُفإنــــه ِ َّ

ِ
َ

ُروح  لمتــــه ِا ُ ُو ُ َ ِ
ــــأتون َ ف

َ ُ َ َ
 

، َع قول ِ ُف ُ َ َ
ُلست:  ن َلها ْ ْول

ِ
م َ ْعل ْ ٍمحمد َ َّ َُ

ِ  ، أتو ِف
ُ َ َ

ُفأقول  ُ َ
أنا: 

َ
  ٣٢٥} َلها 

ُملاذا مل يـذهبوا لرسـول هللا مـن البدايـة؟ ليظهـر هللا مكانتـه، ويبـني هللا عظـيم درجتـه، 
ٍّلــو ذهبنــا ألي نــيب مــن األنبيــاء لقــام بــنفس املهمــة، : ــم لــو ذهبــوا لــه مــن البدايــة لقــالواأل

ُلكـــنهم ذهبـــوا لألنبيـــاء الـــسابقني أمجعـــني وأظهـــروا العكـــس، ليظهـــر هللا أن صـــاحب هـــذا 
  :املقام هو احلبيب املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم، قال 

أنا{ 
َ

ُأول  الناس َّ
َّ

ُخروجا 
ُ

إذا 
َ
عثوا، ِ

ُ
ِ
وأنا ُ

َ ْخطيبهم َ ُُ ِ
َ

إذا 
َ
وفدوا، ِ

ُ َ وأنا َ
َ هم َ ْم ُ ُ ِّ َ ُ 

إذا
َ
ـــسوا، ِ ُأ

ُلـــواء ِ َ ِالحمـــد ِ ْ ٍيومئـــذ َ ِ
َ ْ ـــدي، َ ِب َ

وأنـــا ِ
َ ـــرم َ ُأ ِولـــد َ َآدم َ ِّر َعـــ َ و َ

َ َفخـــر  َ ْ َ
{ 

أنــا{  :وقــال، ٣٢٦
َ

د  ســ
ُ ِّ ِولــد َ َآدم َ َيــوم َ ْ امــة َ ِالق ِ

َ و َ
َ َفخــر َ ْ َ

ــدي ، ِو َ
ِ
ُلــواء َ َ ِالحمــد ِ ْ و َ

َ َ 

َفخر، ْ َ
َوما  ْمن َ

ٍّن ِ
ِ
َ

ٍيومئذ  ِ
َ ْ ُآدم َ ْفمن َ َ َ

ُسواه  َ إ ِ
َّ
َتحت ِ ْ َ

ِلوا  
َ ِ{٣٢٧  

ُفهــو صــاحب املقــام احملمــود، وصــاحب الــشفاعة العظمــى لكــل اخللــق أمجعــني يــوم 
عهــم منزلــة عنــد ًالــدين، لنعــرف أن هــذا النــيب الكــرمي أعالهــم مقامــا، وأمســاهم درجــة، وأرف

ـذا التكــرمي مـن الكـرمي، وهـم مجيعـا دونـه، بــل رب العـاملني  ً، فهـو وحـده الـذي خـص  َّ ُ
  . وحده صاحب هذه املنزلة عند رب العاملنيحتت لوائه له خاضعني، وهو 

عد ل وال ة الق رامه برؤ   إ

 هلذا النيب الكرمي، أن هللا أكرمه فكشف له كـل شـيء سـيحدث ومن إكرام هللا 
ُألمتــه إىل يــوم القيامــة، بــل وكــشف لــه كــل شــيئء حــدث قبلــه إىل آدم، فــرأى كــل شــيء 

  : قالعمرو بن أخطب ُحيدث يف هذه األمة، فقد ورد عن 

بنــا َصــ{ 
َ
ُرســول ِ َالفجــر  ِا َُ ْ َ

وصــعد 
َ

ِ
َ َ ، َالمنــ َ ْ

فخطبنــا ِ
َ َ َ َ َ

َّحــ  ت َ ِحــ َ َ َ 

ُالظهــر، ل ْ َفــ َ َ َ
َفــص  َ

َّثــم  ُ
ِصــع 

دَ
َ

 ، َالمنــ َ ْ فخطبنــا ِ
َ َ َ َ َ

َّحــ  ت َ ِحــ َ َ ُالعــ َ ْ َّثــم َ ُ
َنــزل،  َ َ

 

َفــص َ
َّثــم  ُ

صــعد 
َ

ِ
َ ، َالمنــ َ ْ فخطبنــا ِ

َ َ َ َ َ
َّحــ  ــت َ ِغ

َ َ ُالــشمس، َ ْ َّ
نــا  فأخ

َ َ َ ْ َ
َمــا  ــان ِ

َ
مــا  َو

ِ
َ 

                                                           
س ٣٢٥ خاري ومسلم عن أ    ال
س ٣٢٦ مذي والدار عن أ    جامع ال
د الخدري ٣٢٧ مذي ومسند أحمد عن أ سع    جامع ال
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َهو ٌائن ُ
فأعلمنا ِ

َ ُ ْ َ
أحفظنا  

َ َ ْ{٣٢٨  

  :ل قاويف رواية أخرى عن حذيفة بن اليمان 

َقــام{  َ
فينـــا 

َ
ُرســـول ِ َمقامـــا  ِا َُ

َ
َتــرك َمـــا  َ َ

ئا  ْشـــ
َ

ـــون 
ُ ِمقامـــه ِ َ ِ

َ َذلـــك َ
ِ
َ

 ِإ 

ام ِق
َ ِالساعة، ِ

َ إ َّ
َّ
حدث ِ

َ َّ ِه َ ُحفظه ِ
ِ

ْمـن َ ُحفظـه، َ
ِ

ه َ ـس ُو َ ِ
َ ْمـن َ ه  َ ُـس َ ِ

َ
َقـال َُّمث، ٣٢٩} َ 

ُحذيـفة َ ْ َ ِوا{  :ُ َترك َما َ َ ُرسـول َ ْمـن  ِا َُ
ِقائـد ِ ِ

َ
ٍفتنـة  ِ

َ ْ
أن ِإ 

ْ
ِتنقـ 

َ ْ َ
ا  َالـدن ْ ُّ

لـغ  ي
ُ ْ َ 

ْمن ُمعه َ َ ث َ ث
َ َ َ

ٍمائة  ِ
َ

ِفصاعدا 
َ َ

قد ِإال 
ْ َ

ُسماه  َّ لنا َ
َ

ِاسمه  ِ
ْ

ِواسم ِ
ْ ه َ ِأب لته  ِ ِوقب ِ

َ َ{٣٣٠  

  :ُ كل ما سيحدث ألمته إىل يوم القيامة، ومن مجلة ما ذكرفذكر النيب 

ُيوشـــك {
ِ

ُاألمـــم ُ َ ُ ْ
أن 

ْ
َتـــدا  َ َ

م  ْعلـــ ْ َتـــدا َمـــا َ َ َ
لـــة  األ

ُ َْ
َقـــصعتها، ِإ 

ِ َ ْ َ
َفقـــال  َ َ

 

ٌقائــل ِ
َ

ْومــن: 
ِ
ٍقلــة َ ُنحــن ِ ْ َ

ٍيومئــذ؟  ِ
َ ْ َقــال َ َ

ْــل:  ْأنــتم َ ُ ْ
ٍيومئــذ  ِ

َ ْ ٌكثــ َ م ِ ــن ْول َّ
ِ

ٌغثــاء َ َ ُ
ِكغثــاء 

َ ُ
 

ل ـــس ـــ ِالـ
ْ عن َّ ـــ ـــ َّوليـ َ َ ْ ــــن ُا ََ ْمـــ

ــــدور ِ صـــ
ُ م ُ ــــدو ُعـــ ِّ ُ ــــةال َ ـــ مها

َ َ َ م َ ـــن ـــ ْمـ ْ
ــــذفن ِ قـــ َّول َ

ِ
ْ َ   ِ ُا َ

م ـــ ـــ ــــ ـــ ُقلـ
ِ

ُ
ــــوهن،  ـــ ـــ ـــ َالـ ْ ــــال َ ـــ ـــ ـــ َفقـ َ َ

ــــل  ـــ ــــ ٌقائـــ ِ
َ

ــــا:  ـــ ـــ ـــ ـ ــــول َ ـــ ـــ ـــ َرسـ ــــا ِا َُ ـــ ـــ ـــ َومـ ــــوهن؟ َ ـــ ـــ ـــ ُالـ ْ ــــال َ ـــ ـــ ـــ َقـ َ
:  

ُّحب ا ُ َالدن ْ ُّ
ة  راه و

ُ َ ِ َ ِالموت َ ْ َ {٣٣١  

، بوصف نبينا    .صلوات ريب وتسليماته عليهوهذا ما نراه يف عصر
ــتعظم وتكــرم النــيب ألن هللا خــصائص هــذا النــيب ينبغــي ِّ أن تعلمهــا أمــة النــيب ل ُ ِّ ُ ُ 

  :أمر بتعظيمه، وأمر بتكرميه، وأمر بتبجيله، وقال لنا
                                       ))الفتحالفتح٩٩((   

  .وتعزروه يعين تنصروه وتساعدوه
ِّفينبغــي أن نبجلــه وأن نكرمــه كمــ ِّ ن يفقهنــا يف نــسأل هللا  ... ا أمــر احلــق ُ  ُ

ــا مــن الــذين يــستمعون  ــا مــا مل نكــن نعلــم، وأن جيعلن ، وأن يعلمن ِّديننــا، وأن يلهمنــا رشــد ُ ُُ
رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه، القول فيتبعون أحسنه   َّوصلى هللا وسلم و

                                                           
   صحيح مسلم ومسند أحمد عن عمرو بن أخطب ٣٢٨
مان ٣٢٩ فة بن ال    صحيح مسلم وس أ داود عن حذ
أحوال المصط عن ح٣٣٠ مان  الشفا  فة بن ال   ذ
ان ٣٣١    س أ داود ومسند أحمد عن ث
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رم الخلق ع هللا   ٣٣٢أ

 أنــه  رســولنا الكــرمي؛ ســيد دمحم ــا هللا َّمــن مجلــة اخلــصوصيات الــيت خــص و
 ًأكرم اخللق مجيعا عنـد هللا تعـاىل، أكـرم مـن املالئكـة، واجلـن، واإلنـس، وكـل عـوامل هللا 

  :العالية والدانية، فقد قال هللا تعاىل يف حديثه القدسي

ِوعز{ 
َّ
ِ

ِوجال َ
َ ُخلقت َما َ ْ َ

خلقا 
َ

رم  َأ َّع َ ُمنه َ ْ
ِ {٣٣٣  

 لـه مـن اإلكـرام تبـارك وتعـاىل، ولـذا جعـل هللا تبـارك وتعـاىلأكرم اخللق عند هللا فهو 
َّما مل يتوفر لغريه، ال من املالئكة املقربني، وال حىت ألويل العزم من النبيـني واملرسـلني، فـإن 

ذن واعيـة إىل خطـاب هللا هللا  ٍ بني قدره ومنزلته العظيمة يف كتابه الكرمي، وامسـع معـي  ُ َّ
ًن أويل العزم من األنبياء واملرسلني، فاألنبيـاء كافـة مائـة وأربعـة وعـشرون ألـف نـيب، قـال ع ُ

  :كم عدد النبيون؟ فقال : ٍّسيد أبو ذر  رسول هللا

مائة {
ُ َ

عة ٍألف ِ وأر
ٌ َ َْ ون َ وع

َ ُ ْ
ِ

ٍّن َألف َ
ِ
َ

 {٣٣٤  

                                             ))فليس كلهم  ))غافرغافر٧٨٧٨
موجودون يف القرآن، ولكن اخلاصـة مـنهم املـذكورين يف القـرآن وعـددهم مخـسة وعـشرون 

م يف القرآن مسائهم ونعو   .نيب، فهم الذين ذكرهم هللا 
وخاصة اخلاصة منهم امسهم أولو العزم، وهم أصحاب العزمية القوية، والذين يقـول 

  : فيهم هللا حلضرة النيب
                                     ))األحقافاألحقاف٣٥٣٥(( ...  

  !!.ًيعين أ أريد أن يكون صربك قدر صرب أويل العزم مجيعا من الرسل
م   :وأويل العزم قال هللا يف شأ

                              ))ــــذ ، ، ))األحــــــزاباألحــــــزاب٧٧ ـــذين أخــ ــــاق الـــ ـــيهم امليثــ هللا علـــ
  : ً أوالاملخــصوص، ولــيس امليثــاق العــام، وبعــد ذلــك أتــى بــه        حــىت نعــرف 

                                                           
ي – المقطم – القاهرة ٣٣٢ ن الخ يع اآلخر ٢٠ مسجد مجمع الفائ   م٢٧/١٢/٢٠١٨ه ١٤٤٠ من ر
س ٣٣٣ م، والسنة البن أ عاصم عن أ اء أل نع ة األول    حل
ي٣٣٤ م  المستدرك والط    الحا



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ث     :  الحادى عالفصل ة  القرآن والحد  )٢٧٩       (خصائص الن المرو

   األفــــضلية                               ...  ...  ــرهم حــــسب ــك ذكــ وبعــــد ذلــ
ــوان م يف األكــ   : الرتتيــــب الــــزمين لنــــشأ                                   

ً ذكــرهم علــى حــسب الرتتيــب الــزمين، فــسيد نــوح أوال، وبعــده ســيد إبــراهيم، ))األحــزاباألحــزاب٧٧((
  : وبعده سـيد موسـى، وبعـده سـيد عيـسى، والعجـب يف قـول هللا فـيهم            

             ))لكنــه ) خــذ مــنكموأ: ( فكــان مــن املفــرتض أن يقــول))األحــزاباألحــزاب٧٧ خــارج 
  : هــذا امليثــاق، فامليثــاق الغلــيظ علــى هــؤالء األنبيــاء فقــط                       

                          ))األحزاباألحزاب((.  
  َفمن أكرم أويل العزم من النبيني واملرسلني؟

  .سيد دمحم 

ادة   مقام الس

  :، وتفضل عليه هللا مبقام السيادة فقال  وأعطاه هللا

أنا {
َ

د  س
ُ ِّ ِولد َ َآدم َ و َ

َ َفخر  َ ْ َ
{٣٣٥  

مـر مـن ربـه، ال فخـرا بنفـسه وال  ًهو سيد ولد آدم كلهم، ونبهنا إىل أنه قال ذلك  َّ
يعين أ ال أقول هـذا الكـالم ألتبـاهى بـه، أو أفتخـر ) وال فخر: (ًاعنزازا بشخصيته، فقال

نه يفتخر مبا مدحه به مواله، ومبا أثىن عليه ربه يف كتاب هللا، فهو يفتخـر ويتبـاهى به، ولك
ســة علــى كــل تبــارك وتعــاىللعبوديــة   ، فمــع أن هللا أعطــاه مقــام الــسيادة والزعامــة والر

األنبياء واملرسلني، إال أنه كان ال خيطر هذا املقام علـى قلبـه، وال علـى نفـسه وإمنـا يتبـاهى 
ا ربه يف ثالثة مواضع من كتاب هللالعبو   .دية اليت وصفه 

  :املوضع األول يف أول سورة اإلسراء
                                                        
                                                              ))اإلسراءاإلسراء١١((.  

  : واملوضع الثاين يف أول سورة الكهف

                                                           
مذي عن أ سع٣٣٥   د الخدري  س ابن ماجة وال
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                                                      ))الكهفالكهف١١((..  

  :  واملوضع الثالث يف أول سورة الفرقان
                                                    ))الفرقانالفرقان١١((..  

َللعـالمني: (وانتبه لقـول هللا ِ َ َ اخلالئـق يف الـدنيا إىل يـوم مـن األولـني واآلخـرين، وكـل ) ِْ
ُسيد ََأ: (فعندما يقولالدين،  ِّ ِولد َ َ َآدم َ َفخر ََوال َ ْ لـسيادة، وإمنـا ال) َ فخـر يعين ال فخر يل 

نه عبد   يد ٌلعبودية؛    .، وهو سيد العبيد يف الدنيا، ويوم لقاء احلميد ا
هــذه الــسيادة ســتظهر علــى حقيقتهــا يــوم جيمــع هللا النــاس ليــوم ال ريــب فيــه، فقــد 

َّ يف األوليات اليت خصه هللا قال  اتبارك وتعاىلَّ  :  

أنا{ 
َ

ُأول  الناس َّ
َّ

ُخروجا 
ُ

إذا 
َ
عث ِ

ُ
ِ
وأنا وا،ُ

َ ْخطيبهم َ ُُ ِ
َ

إذا 
َ
وفدوا، ِ

ُ َ وأنا َ
َ هم َ ْم ُ ُ ِّ َ ُ 

إذا
َ
ـــسوا، ِ ُأ

ُلـــواء ِ َ ِالحمـــد ِ ْ ٍيومئـــذ َ ِ
َ ْ ـــدي، َ ِب َ

وأنـــا ِ
َ ـــرم َ ُأ ِولـــد َ َآدم َ ِّر َعـــ َ و َ

َ َفخـــر  َ ْ َ
{ 

أنـــا{  :ويف روايـــة أخـــرى، ٣٣٦
َ

د  ســـ
ُ ِّ ِولـــد َ َآدم َ َيـــوم َ ْ امـــة َ ِالق ِ

َ و َ
َ َفخـــر، َ ْ َ

ـــدي  ِو َ
ِ
ُلـــواء َ َ ِ 

ِالحمد ْ و َ
َ َفخر، َ ْ َ

َوما  ْمن َ
ٍّن ِ

ِ
َ

ٍيومئذ  ِ
َ ْ ُآدم َ ْفمن َ َ َ

ُسواه  َ إ ِ
َّ
َتحت ِ ْ َ

ِلوا  
َ ِ{٣٣٧  

   ..كلهم حتت لواء سيد الرسل واألنبياء 
ــى ألمتـــه مـــا  ــه حينمـــا حكـ ـــسليماته عليـ ــلوات ريب وت ـــضاحا صـ ـــا وات ُوزاد األمـــر بي ً ً

لقيامـة؛ حينمـا تـدنو الـشمس مـن الـرءوس وتكـون علـى قـدر حيدث من اهلرج واملرج يـوم ا
مليـون ١٥٠ميل، فنحن بيننا وبينهـا اآلن حـوايل ثالثـة وتـسعني مليـون ميـل، وهـذا يعـادل 

ًكيلومرت، ولو اقرتبت منا ميال واحدا الحـرتق كـل مـن علـى سـطح البـسيطة ُ، ولـو بعـدت !ً
َّعنا ميال واحدا لتجمد كل من على ظهر األرض ً ً.!  

ــرون، ختــرج يف وقــت معلــوم، وتتحــول إىل جهــة ولكــن ــا كمــا ت  شــاءت إرادة هللا أ
َّأخرى يف وقت معلـوم، ال يتـأخر يـوم ال تظهـر فيـه، وال تتحـول عـن ميعادهـا الـذي حـدده  ٌ ُ

  : هلـــا هللا، حـــىت ولـــو بثـــوان معـــدودة، أو دقـــائق حمـــدودة                         
                       ))يسيس٣٨٣٨((.  

                                                           
س ٣٣٦ مذي والدار عن أ    جامع ال
د الخدري ٣٣٧ مذي ومسند أحمد عن أ سع    جامع ال
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ٌلكن يوم القيامة سيكون بيننا وبينها ميـل واحـد، فكيـف تكـون احلـرارة؟ وسـتكون ! ٌ
األرض مـن فـضة، ألن الــرتاب رمبـا ميـتص احلــرارة، ومعـه املـاء، ومعــه اهلـواء، لكـن هنــاك ال 

  .تراب وال هواء واألرض من فضة
لقوم الذين يكونون يف    :أرض القيامة، حىت قال ُّفيشتد األمر 

ون {  ل، ف مقدار م ون منهم  امة من الخلق ح ت تد الشمس يوم الق
ُ َ َ ََّ ْ َ َْ

ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْْ

ِ
ُ َْ َ َُّ

ِ
َ ََ َ ْ ُ َ

ه، ومنهم من  ون إ كعب ْالناس ع قدر أعمالهم  العرق، فمنهم من  َ َْ َْ ْ َ ْ ْ َُ ُْ ْ َّ
ِ
َ

ِ ِْ َ
ِ ِ

ُ
ِ
َ

ِ
َ

ِ
ْ َْ َ ُ

ُون إ ر
ِ

ُ لجمه العرق َ ه، ومنهم من  ون إ حق ه، ومنهم من  ب
ُ ََ َ ُ ُ ْ ْ ْ َ

ِ
ُ ْ ْ َ َْ َُ َ ُْ ْ

ِ ِ
َ َ

ِ َِ ْ
ِ

ُ

َإلجاما
ِوأشار رسول ا ، ِ ُ َ َُ َ َه ده إ ف ِ ب ِ ِِ ِ َ

ِ{ ٣٣٨  

من الناس من يصل عرقه إىل فخذيه، ومنهم من يصل عرقه إىل حقويه، ومـنهم مـن 
َّـل عرقه إىل صدره، ومنهم مـن يتغطى بعرقـه، ويلهـث يصل عرقه إىل صرته، ومنهم من يص

َّالناس من شـدة العطـش، حـىت أن مـن النـاس مـن يتلـوى لـسانه وينـزل حـىت يدوسـه بقدمـه 
  .من شدة اللهث ومن شدة العطش

وثر   حوض ال

  ..؟ نسأل هللا أن نكون منهم أمجعني من الذي ينجو من هذا اللهث
  : الــذين يقــول هللا فــيهم                       ))الــذين يــسقيهم : : ))اإلنــساناإلنــسان٢١٢١

  :هللا من حوض الكوثر، وحوض الكوثر خصوصية حلضرة النيب، يقول فيه 

ِحو { ْ ة َ مس
ُ َ ِ

ْشهر، َ
َ

ُماؤه  ُ ض َ ُأب َ َمن ْ
ِ ، حه َالل ُور ُ ب َ ُأط َ َمن ْ

ِالمسك، ِ ْ ِ 

انه ُو ُ َ
ِ
ِكنجوم َ

ُ ُ
ِالسماء،  َ ْمن َّ َب َ

َ
منه 

ْ
ف ِ

َ َ
َظمأ  دا َ  ٣٣٩} َأ

ه ســـواء، ومـــاؤه أحلـــى مـــن  يعـــين طولـــه مـــسرية شـــهر، وعرضـــه مـــسرية شـــهر، وزوا
، مـن شـرب .العسل، وأبـيض مـن اللـنب، وأبـرد مـن الـثلج، عليـه كيـزان بعـدد جنـوم الـسماء

ُمنه شربة مل يظمأ بعدها أبدا، فال يصيبه عطش بعد ذلك طوال املوقف العظيم ً ً.  

                                                           
   صحيح مسلم عن المقداد بن األسود ٣٣٨
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٣٣٩ خاري ومسلم عن ع    ال



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ث     :  الحادى عالفصل ة  القرآن والحد  )٢٨٢       (خصائص الن المرو

س يـشربوا منــه يف الـدنيا ولــيس يف اآلخـرة فقــط، فالــسيدة أم و ُالعجـب أن هنــاك أ ُ
، وكانت ختدم الـسيدة آمنـة بنـت وهـب، وكانـت هـي الـيت حتـضن ُأمين مرضعة الرسول 

رسول هللا وحتمله وتربت عليه، ولذلك حـىت كانـت معهـا وهـي ذاهبـة لتـزور قـرب أبـوه عبـد 
تــت الــسيدة آمنــة يف طريــق العــودة إىل مكــة هــي الــيت رجعــت هللا يف املدينــة املنــورة، وملــا ما

  :برسول هللا، واليت قال حضرة النيب فيها

من{  وج أم أ وج امرأة من أهل الجنة ، فلي ه أن ي َمن  ْ ْ َ ُ َْ ََّ ْ ََّ ََّ ْ ََ ً ََ
ِ ِ
َّ َ

ِ
َ ْ َْ َّ َ{ ٣٤٠  

ا كانت مسراء، لكن قلبها أبيض من احلليب، فليس املهم هذا اللـو ن، ولكـن مع أ
يت يـوم القيامـة كمـا  املهم لون القلوب، فـاللون قـد يكـون يف الـدنيا كنـور الـشمس، لكـن 

ـــال هللا ـــ ــــ ــ   : ق                                               ))الزمــــــــــــرالزمــــــــــــر٦٠٦٠((  
                             ))حبــسب النــوا واألعمــال الــصاحلة عنــد  ))آل عمــرانآل عمــران١٠٦١٠٦

  .تبارك وتعاىلذي اجلالل واإلكرام 
 بعــد هجرتــه املباركــة إىل املدينــة املنــورة، الــسيدة أم أميــن نــوت اهلجــرة إىل النــيب 

ــن عـــزائم الرجـــال يف عـــصر -فخرجـــت وحـــدها  ـــساء أكـــرب مـ ــر لعـــزائم الن  ختـــرج - انظـ
ـــيب  ـــارة بـــدينها حلـــضرة الن ُ، مل يهمهـــا ظلمـــة الليـــل، وال وحـــشة !!ٌللـــصحراء وحـــدها ف

  .الطريق، وال إنفرادها يف الصحراء اجلرداء، وال حارس، وال أنيس
وجدت قافلـة مـن اليهـود؛ رجـل يهـودي ومعـه زوجتـه وأوالده، فمـشت معهـم، وملـا 
ــا مــسلمة، أعطــى ألهلــه تعليمــات وحــذرهم أن يعطوهــا طعامــا أو  ًأن عــرف هــذا الرجــل أ ُ َّ

م كلها حقد وغلظة وشـدة، وال جتـد يف القلـوب رمحـة وال مـودة وال فاليه !!.ًشرا ٌود قلو
إلميان   ٌ، لكـن أي قلـب فـارغ مـن اإلميـان لـن يكـوتبارك وتعاىلحمبة إال إذا امتألت  ن ٍ

ـــسقوها، وزاد يف األمــــر فيـــه إنـــسانية وال شــــفقة وال حنـــان،  ــأمرهم أن ال يواكلوهــــا وال ي ُفـ
خذ منها أحد مياه بدون علمه ويسقيهافجاء على األسقية اليت  ُمعهم وعلمها حىت ال  ٌ َّ.  

َّاشــتد يب األمــر حــىت كــاد مسعــي يــذهب مــن شــدة العطــش، : حتكــي بنفــسها وتقــول
َّواشـتد األمــر حــىت كــاد بــصري يــذهب مــن شـدة العطــش، فلمــن تلجــأ؟ ملــن يقــول للــشيء 

ُ أمــامي، فــشربت، مث َّفــإذا بــدلو يتــدىل مــن الــسماء حببــل حــىت وقــف: كــن فيكــون، قالــت
  !!ُمهمت أن أستزيد فنزع الدلو إىل أعلى

                                                           
ة ٣٤٠ ان بن عق الء عن سف    س أعالم الن
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، مـا سـبب يعين حىت من يسقيها يراعـي احلكـم الطبيـة الـيت وضـحها خـري الربيـة 
 يف يــوم شــديد احلــرارة، ويــشرب ًإصــابة كثــري مــن النــاس مبــرض الكبــد؟ أن يكــون عطــشا

كله وجيهزه لكـل عـضو  شديد الربودة مرة واحدة، والكبد مطبخ اجلسم، فيأخذًاماء  ما 
ُمن األعضاء، فهذا الطعام للعني، وهذا الطعام لألذن، وهذا الطعـام للمـخ، وهـذا الطعـام 

ٌلليــد، وهــذا الطعــام للرجــل، وكــل عــضو مــن األعــضاء لــه غــذاء خــاص بــه ولــذلك كلــه  !!.ٌ
بـد ُحرارة، فعندما يشرب اإلنـسان مـرة واحـدة ينـزل املـاء البـارد علـى الكبـد، فيـصاب الك

لغة، ولذلك نصحنا نبينا    : فقالضرار 

إذا {
َ
َب ِ

َ
م  ْأحد ُ مص َ َّفل ُ َ َ

ُّعب َوال َمصا،  ُ ا َ فإن َع
َّ

ِ
َ

اد  َال َ َمن ِ
ِّالعب ِ َ {٣٤١  

أي ال تـــشرب املـــاء مـــرة واحـــدة، ألن الـــسبب األساســـي ملـــرض الكبـــد أن يـــشرب 
كل الـثلج وال يـدري أنـه حيـرق مطبخـه اإلنسان املاء البارد بشراهة مرة واحدة، والبعض 

  .الذي هو الكبد
نيـــة راعـــى فيهـــا فـــرب العـــزة  ُ عنـــدما أنـــزل إىل الـــسيدة أم أميـــن  اإلغاثـــة الر

نيـة  القواعد الـصحية اإلهليـة، فبمجـرد أن شـربت قليـل مـن املـاء رفـع الـدلو، مث نـزل مـرة 
نية ُويف املـرة الثالثـة شـربت حـىت ارتويـت، : ، تقولًبعد قليل، فشربت قليال مث ارتفع مرة 

لنظــام النبــوي الــصحي منــه علــى جــسمي وعلــى رأســي وعلــى كلــي، ورشــشت  فمــشت 
  .اإلهلي الذي أنزله هللا على حبيبه ومصطفاه 

اليهودي نظر فوجد مالبسها عليها أثر املاء، ووجهها ورأسها عليهمـا مـاء، فأسـرع 
ال أحـد، وعـاين األسـقية فوجـدها كمـا هـي، : اها؟ قـالوامن الذي سق: للذين معه، وسأهلم

من أين شـربت؟ فحكـت لـه مـا حـدث هلـا، فـآمن ومـن معـه أمجعـني للمعجـزة الـيت : فسأهلا
ـــا هللا مرضـــ ، َّرأوهـــا، والكرامـــة الـــيت خـــص  ـــا قالـــتُعة النـــيب أم أميـــن  مـــا : الـــشاهد أ

َّوجــدت عطــشا بعــدها أبــدا، فكنــت أحتــرى اليــو ً م الــشديد احلــر وأصــوم، لعلــين أجــد طعــم ً
لبيت يف وقت الظهرية يف شـدة احلـرارة،  َّالعطش فال أجد ذلك، وكنت أحترى أن أطوف  ُ

ذا تكون قد دخلت يف احلديث الذي يقول   :لعلي أجد أمل العطش فال أجد ذلك، و

ْمن { َب َ
َ

منه 
ْ
ف ِ

َ َ
َظمأ  دا َ  ٣٤٢} َأ

                                                           
   س البيه٣٤١
د هللا٣٤٢ خاري ومسلم عن ع    بن عمرو ر هللا عنهما ال
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   :شـــربت مـــن حـــوض الكـــوثر                    ))ومـــن يـــشرب مـــن ))الكـــوثرالكـــوثر١١ 
 لن يشعر بعطـش وال ظمـأ وال جـوع - نسأل هللا أن نكون منهم أمجعني -حوض الكوثر 
والذين يشربون مـن حـوض الكـوثر يكـون كـل واحـد مـنهم علـى قـدره، امة، طوال يوم القي

ن ومـنهم مـن يـسقيه نـيب ولـصاحليـسقيه الـصحابة واأو ن وفمنهم من يسقيه املالئكـة املقربـ
ن ، ولــذلك الــصاحلون، ومــنهم مــن يــشرب مــن يــد ســيد النبيــني ومــن األنبيــاء أو املرســل

ــاه -واســقنا بيــده الــشريفة : (ًدائمــا يــدعون هللا ويقولــون ــة ال -ُ أو بيمن  شــربة هنيئــة مريئ
  .يم يف هذا اليوم العظًفهنيئا ملن يشرب من يد حضرة النيب ) ًنظمأ بعدها أبدا

  المقام المحمود

 فـــضل هـــذا النـــيب الكـــرمي علـــى كـــل األنبيـــاء ُيف هـــذا اليـــوم العظـــيم ســـيظهر هللا 
ــوم القيامــة كمقــدار مخــسني ألــف ســنة ــيهم ي ــاس يف أرض املوقــف ميــر عل   :واملرســلني، فالن

                                  ))لكــن أمــة النـــيب ))املعــارجاملعــارج٤٤ كـــى يف  كمــا ح
ِقيل لرسول هللا حديثه الشريف، فقد  ِ ُ َِ َ ِ :  

ان مقداره خمس ألف سنة{  ٍيوما  ِ
َ َ َ َ

ِ ْ َ ُ َُ َ ْ َ َ، ما أطول هذا اليوم؟!ْ ْ ََ َ َ َ ْ ُفقال رسول ! َ َ َُ َ َ

ون أخف عل :ِهللا  خفف ع المؤمن، ح  ده، إنه ل ْوالذي نف ب ُ ُ ََ ََّ َُ َ ََ َّ َ
ِ
ْ َّ ُْ َّ َ

ِ ِ ِ ِِ ِ
ِه َ

ا صليها  الدن ة  ت ة م َمن ص ْ ُّ
ِ

َ ََ َُ َ ْ
ٍ ٍ ِ

ُ َ{ ٣٤٣  

ًفـضال مـن هللا، واكرامـا ألمـة حبيبــه ومـصطفاه  ً ، أمـا اآلخـرون فيكونـون يف شــدة
احلــرارة، ويف شــدة الظمــأ، ويف شــدة اللهــث، ويف شــدة اجلــوع، ويريــدون اخلــروج مــن هــذا 

  :املكان، كما قال 

نِإ{ 
َّ

قَرَ العُهَمِجلُ لَرِاف ال
ُ

، فِةَامَِ القَومَ ي
قََ

ُ
 النِو إلَ، وِحرأ: ُول

َّ
  ٣٤٤ }ار

ـــون ـــا هـــــم فيـــــه، : يقولــ ـــو إىل جهـــــنم، ممــ ــن موقفنـــــا هـــــذا ولــ صنا مـــ ـــ رب خل ــ ِّ ....  
  :فأين يذهبون؟ قال 

إذا{ 
َ
ــان ِ ـــ ـ

َ
ــــوم  ُيــ ْ ــــة َ امــ ِالق ِ

َ ــــاج َ َمــ ـــاس َ ُالنـــ َّ
ــــضهم  ْعــ ُ ُ ْ ـــض، ِ َ ْعـــ ـــأتون َ ـــ ف

َ ُ َ َ
َآدم،  َ 

                                                           
دالخدري ٣٤٣ ان عن أ سع   مسند أحمد وابن ح
د هللا بن مسعود ٣٤٤ ع عن ع ان ومسند أ     صحيح ابن ح



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
ث     :  الحادى عالفصل ة  القرآن والحد  )٢٨٥       (خصائص الن المرو

ق ف
ُ َ َ

ولــون
َ

ْاشــفع:  َ ْ
لنــا 

َ
ــك، ِإ  َر ِّ قــول َ ُف ُ َ َ

ُلــست:  ــن َلهــا ْ ْول
ِ

م َ ْعلــ ْ م َ براه َبــ ِ َ ْ
ِ ُفإنــه ِ َّ

ِ
َ

 

ل ُخل ِ
َ

َالرحمن،  ْ أتون َّ ف
َ ُ َ َ

م،  ِإبراه َ ْ
قـول ِ ُف ُ َ َ

ُلـست:  ـن َلهـا ْ ْول
ِ

م َ ْعلـ ْ َمـو َ ُ
ُفإنـه ِ َّ

ِ
َ

 

م ُلـ ِ ، ــأتون ِا ف
َ ُ َ َ

 ، َمــو َف ُ
َ

ُقـول ُ
ُلــست:  ـن َلهــا ْ ْول

ِ
م َ ْعلــ ْ َ ، ــ َع ِ ُفإنــه ِ َّ

ِ
َ

ُروح  ُ 

ــــه ِا لمتــ ُو ُ َ ِ
ـــأتون َ ـــ ف

َ ُ َ َ
 ، ـــ ـــ َع ــــول ِ قــ ُف ُ َ َ

ــــست:  ُلــ ــــا ْ ــــن َلهــ ــ ْول
ِ

م َ ـــ ْعلـــ ْ ــــد َ ٍمحمــ َّ َُ
ِ  

، أتو ِف
ُ َ َ

ُفأقول  ُ َ
أنا: 

َ
  ٣٤٥}َلها  

يـف أشـفع لكـم عنـد ريب ُأ خرجت من اجلنة بذنب، فك: يذهبون إىل آدم، فيقول
وهــو خــرج مــن اجلنــة بــذنب واحــد، فكيــف نــدخلها بكــل هــذه الــذنوب !! ؟تبــارك وتعــاىل

ُأ دعــوت علــى أهــل األرض كلهــم، فــال : فيــذهبون لــسيد نــوح فيقــول هلــم... الكثــرية؟ 
ـــد ريب  ـــفع عنــ ــــتطيع أن أشــ ــــاىلأسـ ــــارك وتعـ   : تبـ                             

              ))ألسباب))نوحنوح٢٦٢٦   :  وأتى                                 
               ))ليس هناك أمل فيهم، حىت ملن يف ظهورهم، فكل مـن سـيأيت  ))نـوحنـوح٢٧٢٧

أ كـــذبت ثـــالث : فيـــذهبون إىل ســـيد إبـــراهيم، فيقـــولًا ابـــن كـــافر، مـــنهم ســـيكون كـــافر
ت، وسيد رسول هللا قال   :كذ

م {  ذب إبراه ُلم  ِْ َ ْ َ
ِ

ْ
ِ ت منهن  ذات ا ات، ث ث كذ ِ إ ث ِ ٍ

َ
ِ

َّ َُ ْ
ِ ِ

ْ َ ْ َ َ َ َ َّ
ِ قوله ،ُ ْ َ

م{ ٌإ سق ِ
َ ِّ

ُوقوله} ِ ْ َ هم هذا{: َ ل فعله كب
َ َ ُْ ُْ

ِ
ُ َ َ َوقال} َ َ نا هو ذات يوم وسار: َ َب َ َ

ٍ
ْ ََ ََ َ ُ َ ة، ْ

ُ

ل له ابرة، فق ار من الج ُإذ أ ع ج َ َ َِّ ِ
َ

ِ
َ
ِ

َ َ َ َ َ ْ
َإن ها هنا رج معه امرأة من أحسن : ِ ْ ُْ

ِ
ٌ َ ْ َُ َ ًَ َ ُ َ َّ

ِ
ه فسأله عنها، فقال َالناس، فأرسل إل َْ َ َ ََ ْ ََّ ُ َ ِ ْ َ

ِ
َمن هذه؟ قال: َ َ

ِ ِ
َ ْ ، فأ سارة قال: َ َأخ ََ َ َ َ َ

ِ
ْ

 :

ا سارة
ُ َ َ س ع : َ َل َ كْ ي وغ ِوجه األرض مؤمن غ َ ْ َ ْ ََ َ ٌ

ِ
ْ ُ ْ َ ِ

ْ{٣٤٦  

ت ولكن نسميها يف اللغـة ويف العلـم  ت يف هللا، وهي ليست كذ هذه الثالث كذ
ًيعين يقول اإلنسان كالما يقـصد بـه شـيئا، والـسامع يـصل إليـه معـىن آخـر غـري ) معاريض( ً

  : وهذه املعاريض قال لنا فيها حضرة النيب... ، الذي يقصده

نِإ {
َّ

ض ِ  َالمعار لمندوحة َ
ً َ ُ ْ ذب َعن َ ِال ِ {٣٤٧ 

                                                           
س ٣٤٥ خاري ومسلم عن أ    ال
رة ٣٤٦ خاري ومسلم عن أ ه    ال
   س البيه والشهاب عن عمران بن الحص ٣٤٧
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ُخمـــرج للمـــؤمن يلجـــأ إليـــه، فقـــد كـــان أحـــد الـــصاحلني حيـــب االنفـــراد بربـــه، واخللـــوة 
تيــه أحــد يــشغله عــن هللا كانــت زوجتــه متــد أصــبعها خــارج املنــزل، وتقــول  خبالقــه، فعنــدما 

خلــارج،: هلــم  وهــم يفهمــون أنــه غــري موجــود إنــه لــيس هنــا، وهــي تقــصد أنــه غــري موجــود 
لــداخل، وهــي كانــت امــرأة صــاحلة وذكيــة فلجــأت للمعــاريض حــىت ال تكــذب، ألنــه ال 
ٌيوجــد نــيب وال صــاحل يكــذب أبــدا، ال لغــوا وال ســهوا وال لعبــا، ألن املــؤمن صــادق يف كــل  ً ً ً ً

  .أحواله
   تعـال معنـا، فقـال:  يف يوم عيد قومه قالوا لهفسيد إبراهيم ملا خرج           

م هلــا، و ))الــصافاتالــصافات٨٩٨٩(( ًلــيس مريــضا وســقيم يعــين أنــه مــريض مــنهم ومــن أصــنامهم ومــن عبــاد
ق يف رقبتــه مبعــىن املــرض اجلــسماين،  لفــأس، وكــسر األصــنام، وتــرك الكبــري وعل َّــوأمــسك  َّ

  : الفــأس، فلمــا رأو ذلــك قــالوا                                           
            ))وأشــار إىل أصــبعه جهــة الــصنم، يعــين الــذي فعــل أصــبعه، وهــم ))األنبيــاءاألنبيــاء 

ريض الـيت وقـع يظنون أنه يقـصد الـصنم وهـو يقـصد أصـبعه، وهـي واحـدة مـن ضـمن املعـا
د، وعنــدما دخــل مــصر، وامللــك كــان قــد أوقــف جنــوده علــى احلــدوفيهــا ســيد إبــراهيم، 

ــا، وإذا كــان معــه أختــه يرتكوهــا، فقــال  تــوه  ُوإذا دخــل رجــل ومعــه زوجتــه وكانــت مجيلــة  ٌ
ُأنـــت أخـــيت يف اإلســـالم، وهـــي أختـــه ألن املـــؤمنني أخـــوة، : ســـيد إبـــراهيم للـــسيدة ســـارة ُ ِ

ـا أختـه يف الـدين، وهـ: من معـك؟ فقـال: فسألوه ُأخـيت، فرتكومهـا، وهـو يقـصد أ م فهمـوا ُ
ــا أختــه مــن  فكانــت هــذه املعــاريض لــسيد إبــراهيم عليــه وعلــى نبينــا أفــضل أمــه وأبيــه، ُأ

  .الصالة وأمت السالم
ًأ ال أقــدر فقــد قتلــت نفــسا زكيــة : مث يرتكــوه ويــذهبوا لــسيد موســى، فيقــول هلــم ً ُ

بغــري حــق، فالرجــل الــذي كــان مــن بــين اســرائيل وتــشاجر مــع الرجــل املــصري، واســتغاث 
ــــان ــى كــ ــــيد موســــ ـــى، وســ ـــلمبوســ ــــات الرجـــ ـــضربه، فمــ ــل، ومل يـــ ـــدفع الرجــــ ــــديدا، فــ   :ً شــ

                         ))ــــات،  ))القــــــــصصالقــــــــصص١٥١٥ ـــه مــــ ـــط، لكنـــــ ـــ ــــه فقــ ـــين دفعــــ ـــ ـــزه يعــ ـــ   ووكــ
  : فيـذهبوا لـسيد عيـسى فيقـول هلـم .. !.ومل يكن يقصد قتلـه                      

        ))يل أن أســأل يف الــشفاعة، فــاذهبوا حملمــد، فيــذهبون لــسيد وال حيــق ))املائــدةاملائــدة١١٦١١٦ 
  :  أ هلاأ هلا أ هلا:  فيقولرسول هللا                                 

ُوهذا املقام الذي سيحمده عليـه النـاس كلهـم يف املوقـف، ويثنـون عليـه بـه، ألنـه  ))اإلسراءاإلسراء٧٩٧٩((
النـاس، وهـذه امسهـا الـشفاعة العامـة يف اخلالئـق أمجعـني، أمـا الـشفاعات ُهو الذي سـينقذ 

ٌاألخرى فلها حديث آخر إن شاء هللا    .تبارك وتعاىلُ
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  تواضعه 

ُّ من أدبه اجلـم كـان يقـول لـصحبه ومع أنه أكرم األولني وأكرم اآلخرين، إال أنه 
  :املباركني

قول{  د أن  َ ي لع َُ َ َْ
ٍ ْ َِ ِ

ْ أنا خ: َ
َ َ

س بن م َّ من يو َ ْ ُ َْ ٌُ
ِ

ْ{ ٣٤٨   

  :َّيعين ال تفضلوين على يونس بن مىت، ويف رواية

اء ا َ{  ِ تفضلوا ب أن ِ َ
ِ
ْ َ ْ َ ِّ َ ُ

{٣٤٩  

ريخ األنبياء ويقول هذا أحسن، وهذا أفـضل، مـع أن هللا : يعين ال يتكلم أحد يف 
َّفــضل بعــض النبيــني علــى بعــض، ولكــن مــن الــذي فــضل؟ هللا، َّ ،  لكننــا ال نتجــاوز حــدود

ًفال نفضل نبيا على نيب، وال رسوال على رسول ً.  
ٍكما ال نفرق بني أحـد مـن ٍكما ال نفرق بني أحـد مـن ((:  وأرضاه يقولوكان سيدي عبد الوهاب الشعراين 

ــه ــهٍرســله، كــذلك ال نفاضــل بــني أحــد مــن أوليائ ــويل ))ٍرســله، كــذلك ال نفاضــل بــني أحــد مــن أوليائ  فــال نقــول الــويل فــالن أفــضل مــن ال
ــول ــن شـــيخك، ألنشـــيخك أفـــضل مـــن شـــيخي، وال شـــي: فـــالن، وال أقـ   : خي أفـــضل مـ

                                                         ))احلديداحلديد٢٩٢٩((.  
ً أد -ال شأن يل بذلك، فهذا أمر خاص حبـضرة األلوهيـة، وال جيـوز يل وال لغـريي 

ــــع هللا  ــــاىلمـ ــــارك وتعـ ـــصوصيات الن- تبـ ــــذه اخلــ ـــدخل يف هـ ـــصوصيات  أن أتــ ــــة، أو خــ بويـ
ا رب العزة  ِّ يعلم أصحابه املباركني كيفيـة التواضـع فكان  .َّالصاحلني اليت خصهم  ُ

  ..ّاجلم، الذي محده عليه مواله 

ِجاء رجل إ رسول هللا  فقد { ِ
ُ َ َ

ِ
ٌ ُ ََفقال َ َ َ

ة:  ِا خ ال
َّ ََ َْ َ

ِ فقال رسول هللا ، ُ َ َُ َ َ
: 

م  ُذاك إبراه ِ َ ْ
ِ

َ َ
{ ٣٥٠  

ين ، يريــد أن يــصرفهم عــن نفــسه، ألن إبــراهيم أبــو األنبيــاء، !انظــر إىل األدب الــر
  : عندما يدخل عليهم يقولوكان 

                                                           
اس ر هللا٣٤٨ خاري ومسلم عن ابن ع    عنهما ال
رة ٣٤٩ خاري ومسلم عن أ ه    ال
س ٣٥٠ مذي عن أ    صحيح مسلم وال
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 }
َ

ُتقوموا  ُ َ
ُتقوم َما  ُ َ

ُاألعاجم، 
ِ

َ َ ْ
ُعظم  َ َعضها ُ ُ ْ ْعضا َ َ {٣٥١  

ًال يصح القيام لرسـول هللا أبـدا، مـع : بعض الناس أخذ احلديث على ظاهره، فقال
ــوا ذلــك، فقــد قــال هلــمأن  ــدما ســئل : أصــحابه مل يقول ُال تقومــوا يل، وكــانوا يقومــون، وعن

  :أحدهم عن ذلك؟ فقال 
ـــرض ـــ ـــ ــي فـــ ـــ ـــ ــــب علــــ ــــ ـــــامي للحبيــــ ـــ ٌقيــــ ـــرضَّ ـــ ـــ ــي فـــ ـــ ـــ ــــب علــــ ــــ ـــــامي للحبيــــ ـــ ٌقيــــ َّ 

  
ــــستقيم ـــ ـــو مـ ـــ ــــا هــ ـــ ــرض مـ ـــ ـــرك الفـــ ـــ ــ ــــستقيموت ـــ ـــو مـ ـــ ــــا هــ ـــ ــرض مـ ـــ ـــرك الفـــ ـــ ــ  وت

ـــم   ـــ ـــ ـــل وفهـ ــــ ــــه عقـــ ـــ ـــ ــن ل ــ ــــ ــت ملــ ـــ ـــ ــ ٌعجب ٌ ـــمُ ـــ ـــ ـــل وفهـ ــــ ــــه عقـــ ـــ ـــ ــن ل ــ ــــ ــت ملــ ـــ ـــ ــ ٌعجب ٌ ُ 
  

ـــوم ــــ ـــ ــ ـــال وال يق ـــ ـــ ــــذا اجلمـــ ـــ ـــ ـــرى هــ ـــ ـــ ـــ ـــومي ــــ ـــ ــ ـــال وال يق ـــ ـــ ــــذا اجلمـــ ـــ ـــ ـــرى هــ ـــ ـــ ـــ  ي
  

  :واحلديث واضح
 :ايعين ال تقوموا يل كما تقوم األعاجم مللوكه -

.... ٌواألعاجم يعـين الفـرس غـري العـرب، كـانوا يقومـون مللـوكهم خـوف ورهبـة،  -
  . ورهبةًافنهاهم أن يقوموا له خوف

  .ولكن لو أردمت القيام حمبة فال مانع -
ًأو تقوموا إعزازا وتكرميا فال مانع، ورغبة وطلبا للقرب من احلبيب  - ً ً.  
  .ُعظمى جلميع العامل الرمحة الًولكن ال تقوموا خوفا وال رهبة ألنه  -

ـــه ًإذا رســـول هللا  ـــده إال أن ــأنه عن ـــه ورفـــع شـ ـــة يف  مـــع تكـــرمي هللا ل  كـــان غاي
  .التواضع مع خلق هللا

  :وكان بعقلها شيء، يعين عندها خلل، فقالت: ٌتقابله امرأة يف الطريق، قيل

 إن{
َّ
ك ِ ِ َإل ْ

حاجة، ِ
ً َ َفقال َ َ َ

ِاجل :َلها  ِ
ِنوا ِّأي ِ ْ َ َ

كا  ِلس ت، ِّ ِش ِ
ْ

َّح  َأجلس َ ِ
ْ 

ك، ِإل ْ
َقال ِ َ

ْفجلست،:  َ َ َ
َفجلس  َ َ

ُّالن 
ِ
َّ

  َإليها ْ
َّح ِ ْقضت َ َ َ

َحاجتها  َ ََ
 {٣٥٢.  

  : له هيبة، وكان ُّوهذا من التواضع واألدب اجلم لرسول هللا 

ْمن{  ُرآه َ ديهة َ
ً َ

ِ
ه َ ُها َ َ {٣٥٣  

                                                           
  س أ داود ومسند أحمد عن أ إمامة  ٣٥١
   س أ داود ومسند أحمد٣٥٢
مذي عن ع بن أ طالب ٣٥٣    جامع ال
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   ..ُولكنه كان خيفف هذه اهليبة عن أصحابه
فدخل عليه ذات مرة أحدهم ومـن شـدة اهليبـة ارتعـد وارتعـش وسـقط علـى األرض 

  :ًهيبة من رسول هللا، فقال له

هون{ 
ْ ِّ ك َ َعل َفإنما َْ َّ

ِ
َ

أنا 
َ

ُابن  ٍامرأة ْ َ ْمن ْ
ش ِ ْق َ ْانت ُ َ

ل  ُتأ َ
د  القد

َ
ِ

َ
 {٣٥٤  

ل كلــه الفقــراء، ومل يــذكره  فــف، وكــان  لرســالة، ِّوالقديــد يعــين اللحــم ا نبــوة وال 
ا العلي الكبري  نه رجل فقري ليذهب عنه هذه اهليبة اليت كساه  ُولكن ذكره  ٌ َّ.  

نه من الجن   أسلم ق

ُ جعل قرينه من اجلن يسلم، قال  أن هللا  لرسوله من إكرام هللا  ِّ:  

خصلت{  ِفضلت ع آدم 
ْ َْ َ َ َ َ ُ ِّ ُ

افرا فأ:  طا  ان ش
َ

ِ ِ
َ ْ َ َ

ه ح  َّعان ا عل َ
ِ ْ َ َُ

ِ
َ

افرا طان آدم  ان ش ، و ن أزوا عونا  ِأسلم، و
َ َ ُ ََ ْ ََ َ َ َ

ِ
ْ َ

ِ
ْ َّ انت زوجته عونا له ،ْ ُ و ُ َْ َ ُ َ ْ ََ ْ

ته ِع خطي ِ ِ
َ َ َ{ ٣٥٥.  

  :وقال 

طان{  ما من آد إال له ش
ٌ َ ْ َ ُ

ِ ٍّ ِ
َ ْ

ِ
فق، َ

َ
شة دة عا ا : الت الس َوأنت  َ ْ َرسول َ ؟ َُ ِا

َقال َ
وأنا: 

َ ه فأسلم،َ َ ول دعوت ا فأعان عل ْْ َ َ
ِ ِ

َ َ َ
ِ
َ َ ُ ْ َ ِّ َ{ ٣٥٦  

  :حتتمل معنينيقال فيها السادة العلماء األجالء، ) أسلم(وكلمة 
َّأسلم يعـين سـلمين هللا مـن شـروره، ومـن وسوسـته، ومـن هواجـسه فـال يوسـوس  -

  !!يل قط

 .لم الوجه  أو أسلم مبعناها الظاهري، يعين أس -

  .فهذا معىن وهذا معىن، وكال املعنيني يصحان يف حضرة النيب 

                                                           
م  المستدرك وابن ماجة عن أ مسعود األنصاري ٣٥٤    الحا
ب  الت٣٥٥ ــــخ عن ابن عمر ر هللا عنهما رواه البيه والخط   ار
شة ر هللا عنها٣٥٦    صحيح مسلم وأ داود عن عا
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ث     :  الحادى عالفصل ة  القرآن والحد  )٢٩٠       (خصائص الن المرو

ساء العالم ناته أفضل    زوجاته و

ًوكانت زوجاته ونساؤه وبناته أفضل العاملني قـبال وبعـدا، دنيـا وآخـرة، فأمـا زوجاتـه  ً
 فقد كشف هللا عن فضلهن يف القرآن الكرمي :  
                                                     

                                                              

                                                        

          ))األحزاباألحزاب((  

 .ًاليت تعمل صاحلا تنال األجر مرتني -

خــذ العقــاب أيــضا مـرتني، ومل حيــدث هــذا - َّفكلهــن  ... ًوالـيت تعمــل غــري ذلـك 
ئبات عابدات   ٌواحلمد  صاحلات قانتات  ٌ ٌ ٌ.  

ابنتـه حفـصة  عنـدما عـرض عمـر  ألن النيب : ٌ فخري من زوجاتهأما بناته  -
ال يبـدو يل الـزواج اآلن، وكانـت زوجتـه بنـت النـيب : على سيد عثمـان، فقـال

  :األوىل، وملا توفت خطب الثانية، فذهب عمر إىل النيب فقال 

ا من حفصة {  تزوج حفصة خ من عثمان، وتزوج عثمان خ
َ َ َ ََ ْ َّ َ ْ َ َّْ َْ َ َ َْ ْ

ِ ِ ٌَ َُ ََ َْ ُْ َُ َ{٣٥٧  

 .فالنيب تزوج حفصة -

 .وج بنت النيبوعثمان تز -

ن ينتسنب إىل النيب  -  ..ٌوبنات النيب خري من زوجات النيب أل

  : يقولوكان 

َمل{  َمن ُ
ِالرجال ِ

َ ِّ ، ٌكث ْولم ِ ْمل َ ُ َمن َ
ساء ِ ِال َ ِّ

م، ِإال  ُم َ ْ ة َ وآس
ُ َ ِ

امرأة َ
ُ َ فرعون، ْ

َ ْ َ ْ ِ 

جة وخد
ُ َ

ِ
َ ت َ ُب ْ

لد، ِ ٍخ ِ
ْ َ ُ

وفاطمة 
ُ َ ِ

َ ت َ ُب ْ
َّمحم ِ َ   ٣٥٨}ٍد ُ

 أكــرم نــساء النــيب، فجعــل هلــن خــصوصية مــن أجــل اتبــاعهن حلــضرة وألن هللا 
                                                           

خاري وابن حجر عن ابن عمر ر هللا عنهما٣٥٧    صحيح ال
ل آي القرآن عن أ مو األشعري ٣٥٨ ان عن تأو    جامع الب
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ن لــه يف إبــالغ دعــوة هللا، فــإن هللا جعلهــن أمهــات للمــؤمنني أمجعــني مــن  ٌالنــيب ومــساعد ُ
ه، ــا أم ــدين، فيحــرم علــى أي مــسلم أن يتــزوج زوجــة تزوجهــا النــيب أل ــعــصره إىل يــوم ال ُّ ُ  

  :ّ أمهٍوال ينبغي لرجل أن يتزوج
                                                 ))األحزاباألحزاب٦٦((.  

ه خ األصحاب   أصحا

صحابه، فقال    :وكما أكرم هللا النيب ببناته وزوجاته، أكرم هللا النيب 

إن{ 
َّ
ِا جل وعال اختار أصحا ع جم ِ

َ ََ َ
ِ

َ ْ ََ َ ْ َّ ي َ َيع العالم سوى الن َِّ
ِ
َّ َ ِ ِ

َ

َوالمرسل 
ِ
َ ْ ُ َ{٣٥٩  

ايتهــا، ولــذلك ألزمنــا  ٍهــم خــري أصــحاب يف أي زمــان ومكــان مــن بــدء الــدنيا إىل 
ألدب معهم، فقال   :النيب 

ر أصحا فأمسكوا{  ِإذا ذ
ْ َ

ِ
َ ْ َ ِ

ُ َ
ِ{ ٣٦٠  

م، وال فيمـا دار بيــنهم، وال  فيمـا حــدث بيــنهم يعـين ال ختوضــوا فـيهم، وال يف شــئو
  :وبني بعضهم، فإن هلم أفضلية عند رب الربية، وقال 

} 
َ

ُّسبوا  ُ َ
ِأصحا 

َ ْفلو ْ َ
أن 

َّ
م  ْأحد َ َأنفق َ َ ْ

َمثل  ْ
ٍأحد ِ

ا ُ َذه َ
  ؛

لغ َما
َ مد َ

َّ ْأحدهم ُ ِ ِ
و َ

َ فه َ ُنص َ
ِ

َ
 {٣٦١  

ن كـان مـن ٌيعين لن يبلغ قدح، وال نصف قـدح تـربع بـه وتـصدق بـه رجـل مـنهم، وإ
ُ منزلـة عظمـى بربكـة صـحبتهم للبـشري النـذير ، ألن هلم عنـد هللا !شعري ٌ ، َّوبـني النـيب
أفضليتهم مرة أخرى فقال ُ ً:  

ِخ الناس قر{ 
ْ َ َّ ُ ْ َ

{ ٣٦٢  

                                                           
د هللا ٣٥٩ عة لآلجري عن جابر بن ع ي واال ح السنة للط    
ا و٣٦٠ ان  معجم الط   البيه عن ث
د الخدري ٣٦١ خاري ومسلم عن أ سع    ال
د هللا بن مسعود ٣٦٢ خاري ومسلم عن ع    ال
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ث     :  الحادى عالفصل ة  القرآن والحد  )٢٩٢       (خصائص الن المرو

  : ِّخــري القــرون علــى مــر الزمــان القــرن الــذي كــان فيــه حــضرة النــيب، ألنــه كــان فيــه
                             ))ُولذلك ال ينبغي للمسلمني أمجعني أن يثريوا ، ))الفـتحالفـتح٢٩٢٩

ـم رجـال  ٌالفنت بتأليـب مـا حـدث بـني رجـال الـصحابة املبـاركني يف أي أمـر مـن األمـور، أل ٍ
ــم كــانوا يــشاهدون وجــه احلبيــب،  ــد حبيــب هللا ومــصطفاه، ويكفــيهم أ هــم هللا علــى ي ر

ٍهــم منزلــة ال تبــارى ال ينبغــي ألحــد منــا أن يتعــرض ٍويتعلمــون منــه يف كــل وقــت وحــني، فل َ ُ ٌ
  .ًألمثاهلم أبدا، مهما كانت األمور

ته ومسجده ة مدي   خصوص

َّأيـضا خــص هللا نبينـا  ً خبــصوصية خاصــة مـن أجــل حــضرته، فقـد أمــره أن يهــاجر ُ ٍ
ٌمن مكة إىل املدينة، واختذ له مسجدا مباركا يف املدينة، بيان خلصوصيته ً ً .  

رة :  مكة، وكان مثواه يف البيت احلرام، لكان الكل يقـولفلو ظل يف ٌأ ذاهـب لـز
رة  رة النــيب عليــه أفــضل الــصالة وأمت الــسالم، لكــن هللا خــصه بــز ٍالبيــت احلــرام ومعهــا ز َّ

  :ٌ أن مسجده له عناية إهلية خاصة، قال خمصوصة، وأعلمنا 

ة  مسجدي هذا أفضل من أل{  ْص
ِ ُ َ ْ َ َ

ِ ِ
ْ َ

ِ
ٌ َ ما سواه َ ة ف ُف ص َ ِ ِ ٍَ َ َ

ِ  

َإ المسجد الحرام َ َ َ
ِ

ْ َ َّ
ِ{٣٦٣  

 يعــين مــسجد النــيب لــه أفــضلية، وحــىت املدينــة املباركــة جعــل هللا هلــا مــن أجلــه 
ًخصوصية، فبني قدرها فقال وهو خارجا من مكة مهاجرا ً َّ:  

، فأ{  قاع إ اللهم إنك أخرجت من أحب ال
َ َّ َ

ِ ِِ
ِّ َ ْ ُْ

ِ ِ
َ َ ْ َ َّ كَّ الد إل أحب ال َسك  ْ

ِ ِ ِ
ِّ َ

ِ
ِّ

ِ
ْ{ ٣٦٤  

ا أحب البالد إىل هللا    :َّ، وملا حرم إبراهيم مكة، قال النيب فأخرب أ

َّاللهم{  إن ُ
َّ
م ِ َإبراه ِ َ ْ

لك، ِ َخل
ِ
َ

ك،  َون ُّ
ِ
َ نك َ َو َّ

ِ
َحرمت َ ْ َّ ة َ م

َ ِلسان َع َ
َ م، ِ َإبراه ِ َ ْ

ِ 

َّاللهم وأنا ُ
َ دك َ َع ُ ْ ك،َو َ َن ُّ

ِ و ِ
ِّ
ِ
ُأحرم َ ِّ َب َما َ ْ يها َ َالب ْ َ ِيـعين ٣٦٥} َ ْ ُاْلمدينة: َ َ ِ ودعا ، َ

                                                           
   س ابن ماجة ومسند أحمد عن جابر ٣٦٣
رة ٣٦٤ م  المستدرك عن أ ه    الحا
رة ٣٦٥   س ابن ماجة عن أ ه
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ة{  :للمدينة فقال ة من ال م المدينة ضع ما جعلت  ِاللهم اجعل  ِ َِ َ َ َ َ َ ْ َّ
ِ ِ

َ َ ْ ََ ْ َُ ْ َ
ِ

َ
ِ{ ٣٦٦  

خلــري والربكــة، وحــرم عليهــا مــا حرمــه هللا  َّدعــا للمدينــة  َّ هيم يف علــى لــسان إبــرا
رك فيها بسبب وجوده    :مكة، لنعلم أن هللا اختار له هذه املدينة و

                                                               
  ))األنفالاألنفال٣٣٣٣((

ً جعل العمل يف هذه املدينة يضاعف أضعافا كثريه رسول هللا بل إن - َ   ..ةُ

  :قال 

ما سواه{  ام ألف شهر ف المدينة كص ام شهر رمضان  َص ِ ِ َِ َ َ َْ َْ َ
ِ ِ ِ ِ

َ
ِ ِ

َ َ َ َ ة اُ ، وص
ُ َ َ َ

ما سواه ألف ف المدينة  َالجمعة  ِ ِ ِ َِ َ ُ
ٍ

َ
ِ ِ

َ   ٣٦٧}ا ُ

ن وأصــحابه املبــاركني،  ًملــاذا؟ تفــضيال هلــذا املكــان الــذي شــهد مــسري النــيب العــد
ٌاء، وشـهد تنـزل املالئكـة وأميـنهم جربيـل، فهـو مكـان مبـارك وشهد نزول الوحي من السم ٌ
  .مر هللا، وبدعاء رسول هللا 

ـــيب  - ــيت دفـــن فيهـــا حـــضرة الن ـــة الـ ـــل إن البقع ُب ُ أفـــضل بقعـــة يف األرض ويف ُ
ٍهي أفضل من أي موضع يف الـسماء، ألن : ٍالسماء، بل قال اإلمام مالك 
  :النيب قال فيما بني بيته ومنربه

اض الجنة َما {  ي روضة من ر ِب بي ومن ِ
َّ َْ َ ْ َ ٌَ َ ْ َ َ َْ

ِ ِ
ْ َ{٣٦٨  

ل املكان الذي هو فيه؟   !!فما 
   ....سيكون أعلى من اجلنة

ض اجلنة   :ألنه إذا كان ما بني بيته وبني منربه روضة من ر
ِّفإن املكان الذي وضع فيه أعلى من اجلنة بـنص حديثـه  ُ ولـذلك فـإن املالئكـة ،

ء الليل وأطراف النهارحيفون به    .. آ
                                                           

س ٣٦٦ خاري ومسلم عن أ    ال
س ٣٦٧ ا والبيه عن أ    معجم الط
رة ٣٦٨ خاري ومسلم عن أ ه   ال
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ُكعــب فقــد ورد أن { ــارْ َ األح َ
دخــل 

َ ــشة فــذكروا رســول ا َ ِ عــ عا َ َُ ُ َ َ َ َ
ِ

َ َ ،

ــــب ــــال كعـــ ٌفقـــ ْ َ َ َ
ـــة،  : ـــ ـــــن المالئكـ ــا مــ ــــ عون ألفـ ـــ ـــ ل سـ ـــ ـــ ـ ــــع إال و طلـــ ـــــر  ـــن فجــ ـــ ـــــا مـ ِمــ ِ ِ َِ َْ َ َ َْ ُ َُ َْ َ

ِ
ُ ْ ْ َ

  

قـــ حفـــوا  ْحـــ  َ
ِ

ُّ ُ َ َّ ـــ رســـول هللاَ ون  ـــ  ،ِ
َ ُ ـــصلون عـــ النـــ َْ ِّأجنحتهم، و

ِ
َّ َ َ َ َُ ْ

ِ ِ ِ
َ ْ ،

ون  ـــ ــ  ، ـــــالق حفـــــوا  ـــ  ـــا حــ عون ألفــ ـــ ط ســ ـــ ـــوا، وهــ ـــ إذا أمـــــسوا عرجــ حــ
َ َُ َ َْ َْ ََ

ِ
ُّ ُ َّ ََّ َ َُ ْ ََ َْ ُ َْ َ َ َ

ِ
صلون ع الن  ِّأجنحتهم ف

ِ
َّ َ َ َ ُ َْ

ِ ِ ِ
َ ْ

ِا عون ألفـا  ـل وسـ الل عون ألفـا  ِ، س ِ
َ َُ ُْ ْ َْ ََ

َلنهـار ، ِ َّ

ع ألفا من المالئكة يزفونه ج  س شقت األرض خ ُح إذا ا َ ُّ ُ َ َ
ِ ِ َِ َْ

ِ َ
ِ

َ ََ َ ُ ْ َ
ِ

َّ َ ْ َ
ِ

َّ{ ٣٦٩  

ه   صالة هللا ع ن

ِّ مل يــــصل علــــى نــــيب يف كتــــاب ســــابق، وال يف حــــديث قدســــي، وال يف أي وهللا  ُ
  :موضع إال يف كتاب هللا، على حضرة النيب الصفي وحده

                                   ))األحزاباألحزاب٥٦٥٦((..  

 يف حاجـــة إىل صـــالتنا؟ حاشـــا  ُوإذا كـــان هللا يـــصلي علـــى النـــيب، فهـــل النـــيب 
بل حنن الذين يف أمس احلاجة إىل هذه الصالة ،ِّ:  

                                           ))األحزاباألحزاب٥٦٥٦(( .  
ويكفي كما قال ابـن عطـاء  .. ُنصلي عليه لفضائل ال نستطيع عدها وال احصاءها

  :السكندري 
ًإذا كان من يصلي على النيب مرة يصلي هللا عليه عشرا، فكيف يكون حال هذا   (( ُ ًإذا كان من يصلي على النيب مرة يصلي هللا عليه عشرا، فكيف يكون حال هذا ُ ُ ُ

  :كما قال ، !)!)؟؟ُاملصلي عند هللا ُاملصلي عند هللا 

، َصلوا{  َّع ُفإنه َ َّ
ِ
َ

ْمن  َّع َص َ ة، َ ص
ً َ ه ُا َص َ ِعل ْ َبها َ ا  ِ ع

ْ َ{٣٧٠  

   ...وحنن ال نعلم كيفية صالة هللا على نبيه وال علينا
   ..... :ولذا قال هللا تعاىل               ))األحزاباألحزاب٥٦٥٦((  

                                                           
ار ٣٦٩ ، ولبتذكرة للقرط عن كعب األح ، وشعب البيه   س الدار
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٣٧٠ مذي عن ع    صحيح مسلم وال
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ٌ جلــين وال إنــسي ألنــه أمــر يتعلــق تبــارك وتعــاىلٌألن هــذا أمــر غيــيب مل يكــشفه هللا  ٍّ ٍّ
  .تبارك وتعاىل العلي ملوىل

ًيكفي أن الذي يصلي ويسلم عليه يكون أهال لشفاعته، قال  - ُ ُ:  

ْمن{  َّع َص َ َح َ
ُصبح ِ

ِ
ْ ا ُ ع

ْ َوح َ
ِ

ِم َ ْ ا ُ ع
ْ   ؛ َ

ته ُأدر ْ َ ِشفاع ْ
َ َ َ

َيوم  ْ امة  َ ِالق ِ
َ َ{٣٧١  

ــون أقــــرب النــــاس يف املنزلــــة لديــــه يــــوم الق - ــن يــــصلي عليــــه يكــ   يامــــة،ُبــــل إن مــ
  :لقوله 

إن{ 
َّ
ا ِ م ع صالة  الدن ل موطن أ امة   م م يوم الق َأق ْ ِّ َ ْْ ُّ

ِ ِ
ًَ َ َّ ُ َ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َِّ َ ْ{ ٣٧٢  

ُبــل إن الــصراط الــذي سنمــشي عليــه وهــو علــى جــسور جهــنم شــديد الظلمــة،  -
  :ٌوليس عليه نور إال نور األعمال الصاحلة، وقال فيه 

الصالة{ 
ُ َّع َّ ٌنور َ ُ

اط َع  ِال َ ِّ {٣٧٣  

  .. تغفر الذنوببل إن الصالة على النيب  -

ُّوتكفي اإلنسان كل هم وكل غم يف دنياه، قال أيب بن كعب - ُ ٍ ٍّ ّ:  

؟ قال{ م أجعل لك من صال ك، ف ا رسول ا إ أ الصالة عل  َ َّ
ِ ِ

َ َ َُ ْ َْ َ َْ َ َ ُ ِّ
ِ ُ َ:  

ت َما ش ْ
ِ

ــع؟ ق، َ قلت ال
َ َُ ُ ُّ ت، فإن زدت فهو خ لك :َالُ َما ش ٌ ْ َ َ ُ َ ََ

ِ
ْ َ ْ َ،  

ُقلت ُ
َفالنصف؟ قال:  َ ْ ِّ َ

ت، فإن زدت فهو خ لك:  َما ش ٌ َ َ ُ َ َ ْ
ِ

ْ َ ْ
ِ

ُقلت، َ ُ
؟ :  فالثلث

َ َ

ت، فإن زدت فهو خ لك :َقال َما ش ٌ َ َ ُ َ َ ْ
ِ

ْ َ ْ
ِ

ُقلت، َ ُ
لها؟:  َأجعل لك صال  َ ُ َ ْ  

َقال َ
ُإذا ت همك، و:  َ َّ َ ُ

ك َغفر لك ذن َُ ْ َ ُ َ ُ
{ ٣٧٤  

ُفـإذا كـان اإلنــسان عنـده أي هــم مـشغول بـه يف دنيــاه، فـإن الــذي يـذهب هــذا  - ٌ ٍّ
  .الغم هو اإلكثار من الصالة والتسليم على رسول هللا 

                                                           
ا والصالة ع الن البن أ عاصم عن أ الرداء ٣٧١    معجم الط
ر  ال٣٧٢ ان عسا مان، و س  البيه  شعب اإل ــــخ عن أ   تار
رة ٣٧٣ ب  فضائل األعمال البن شاه عن أ ه غ    ال
مذي ومسند أحمد عن أ بن كعب ٣٧٤   ّ جامع ال
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ا - ُوإذا كان اإلنسان ارتكب ذنو خيشى غفرا ً: 

o ُفليكثر من الصالة على النيب...  

o له هذه الذنوبتبارك وتعاىل فإنه بربكة الصالة على النيب يغفر هللا .  
 :وقد يقول بعض القوم -

o  ومل نــصلي علــى النــيب وال نــذكر هللا ُ وهــؤالء نــسوا أن  !؟تبــارك وتعــاىلَِ
   ..تبارك وتعاىلٌالصالة على النيب هي يف احلقيقة ذكر  

  .. ُفمن منا يستطع أن يصلي على النيب؟ -

o  ال أحد!! .. 

o  ولذلك عندما سألوا النيب:  

م َّماأ{  ُالس َ ك َّ َعل فقد َْ
ْ َ َ

ُعرفناه،  َ ْ َ ف َ َف ْ َ
ة  الص

ُ َ ك؟ َّ َعل قال َْ
َ

:  

قولوا{ 
ُ

َّاللهم:  ِّصل ُ ٍمحمد َع َ َّ َ َوع ُ ٍمحمد ِآل َ َّ َ ت َما ُ َصل ْ م َع َ َإبراه ِ َ ْ
ِ 

َوع م ِآل َ َإبراه ِ َ ْ
َإنك ِ َّ

د ِ حم
ٌ

ِ
د، َ مج

ٌ
ِ

َّاللهم َ ْارك ُ ٍمحمد َع َ َّ َ َوع ُ ٍمحمد ِآل َ َّ َ ُ 

ت َما َار َ م َع َ َإبراه ِ َ ْ
َوع ِ م ِآل َ َإبراه ِ َ ْ

َإنك ِ َّ
د ِ حم

ٌ
ِ

د  َ مج
ٌ

ِ
َ{٣٧٥  

  ........َّ أ صل: .........َّواللهم صل يعين  -

o ُفأ عندما أصلي على النيب: 

 ُأسأل هللا أن يصلي بذاته على النيب. 

 ًاسبة حلضرة النيبلكيفية اليت يراها من.  
ُلذلك هل هناك أحد منا يصلي على رسول هللا؟ - ٌ 

o  ،ًلكن أ كمن يعمل توكيال لرب العزة، وأقول له... ال: 

 أ عاجز عن الصالة على نبيك...  

 َفصل عليه مبا شئت وكيف شئت َ ِّ.  
                                                           

خاري ومسلم عن كعب بن عجرة ٣٧٥    ال
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  :فالصالة على النيب
ا ... ُال يوفق هلا - والعفـو يف ..  يف الـدنيا ُمن يرد هللا له اخلري إال ..والقيام بشأ

ا صالة....  اآلخرة   ....:أل

o ٍولكنها ال حتتاج إىل طهارة ووضوء. 

o وال حتتاج إىل مسجد. 

o وال حتتاج إىل اإلجتاه إىل القبلة. 

o  ُصــالة أصــليها وأ ماشــي يف الطريــق وعلــى غــري وضــوء، بــل أصــليها ُ
 .ًوأ على جنابة جيوز، فليس شرطا الطهارة والوضوء

o ا يف أي زمان ومكانُأصليه. 

o  ويقبلها حضرة الرمحن. 

o ا عشرا ً ويصلي علي  َّ ُ... 

  
  .ُفاملؤمن السعيد الذي يكثر من الصالة والسالم على النيب 

  
  : نسأل هللا 

ِّأن يعلمنا ما ينفعنا ُ..   
   ...َّوأن ينفعنا مبا علمنا

ُوأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ُ...   
   ..ٌار املصلني على سيد رسلهوأن جيعلنا من خي

  وأن جيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
رك وصلى هللا   على سيد دمحم وعلى آله وصحبهَّوسلم و



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
كة مع أمته               :  الثا عالفصل  )٢٩٨             (خصائص الن المش



 مقام الشهادة  

 ج  مقام رفع الح

 مقام ال  

 أحلت لنا الغنائم  

 تها طهوراُجعلت لنا األرض مسج   دا وت

 مل الوضوء األ خصصنا 
ُ

  

 الماء الصالح للطهارة  

 مم ة الت   خصوص

 ة المسح ع الخف والخمار   خصوص

 الماء ة إزالة النجاسة    خصوص

 ة الصالة   خصوص

 ة مغفرة الذنوب   خصوص

 ة األذان واإلقامة   خصوص
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 ة التكب   خصوص

 ة التأم   خصوص

 ة  الص ع ة االتجاه لل   الةخصوص

 صفوفنا كصفوف المالئكة  

 ه ة ف ة يوم الجمعة وساعة اإلجا   خصوص

 السالم ة  ة التح   خصوص

 ة صالة التهجد   خصوص

 د ة صالة الع   خصوص

 سوف والخسوف ة صالة ال   خصوص

 ة صالة الوتر   خصوص

 ة الق والجمع  الصالة   خصوص

 ة صالة الخوف   خصوص

 ة ة األضح   خصوص
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 ة من خصائص األمة المحمد  
  ٣٧٦ شهر رمضان

 الخصائص للسيو  

 ام شهر رمضان ة ص   خصوص

 تالوة القرآن  شهر رمضان  

  ب عند هللا ة خلوف فم الصائم أط   خصوص
ــــح المسك   من ر

 ام ة صالة الق   خصوص

 ل الفطر وتأخ السحور ة تعج   خصوص

 ام من الفجر إ غروب الشمس ة الص   خصوص

 ام الوصال ة الن عن ص   خصوص

 طنهتصحيح ح ث وضع الن للحجر ع    د

 لة القدر ة ل   خصوص

                                                           
ي – المقطم – القاهرة ٣٧٦ ن الخ   م٢١/٢/٢٠١٩هـ١٤٤٠ من جمادي اآلخرة ١٦ مسجد مجمع الفائ
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 ام الفاضلة ام األ   ص
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  الفصل الثا ع

كة مع أمتهخصائص الن    ٣٧٧ المش

ِبـسم هللا الـرمحن الــرحيم ِِ َّ َِّ َْ ْ  احلمـد  الــذي اصـطفى هـذه األمــة واجتباهـا، وجعلهــا - ِ
ُخري أمـة أخرجـت للنـاس، والـصالة والـسالم علـى سـر هـذه اخل ب كـل العطـاءات ُ رييـة، و

ُاإلهلية يف احلياة الدنيا ويف األخروية، سيد دمحم وآله وصـحبه، وكـل مـن مـشى علـى هديـه 
  .ِّإىل يوم الدين، وعلينا معهم أمجعني مبنك وجودك  أكرم األكرمني

كــم، وقــال لنــا تبــارك وتعــاىل مــن اصــطفاكم هللا   واجتبــاكم ورقــاكم وحبــاكم وأد
ــن ي   : نتــــسب إىل نبينــــا أمجعــــنيوفينــــا، ومــ                        ))آل عمــــرانآل عمــــران١١٠١١٠(( 

َوكنتم يعين منذ األزل القدمي قبل خلق اخللق، وقبل إجياد األرض ومـن عليهـا، وقبـل إجيـاد 
  ).ُخري أمة أخرجت للناس(ُ هذه األمة، وومسها بوسام اخلريية الكائنات اختار هللا 
ا نبينا وحنن نتكلم  ً، فتحـدثنا سـابقا عـن خصائـصه يف َّعن خصائص خص هللا 

ــه الدنيويــــة، مث حتــــد ــن خصائــــصه يف حياتــ ــن خصائــــصه الذاتيــــة األوليــــة، مث حتــــدثنا عــ ثنا عــ
ـــشريعية  ز بــــه ... الت ــوم نتحـــدث عمـــا متي ـــة؛ اخلــــصائص َّـــواليـ ـــه أمتـــه التقيـــة النقي ُ، ومع

  .ومصطفاه ُاملشرتكة اليت نلناها ألننا أمة حبيب هللا 

  مقام الشهادة

ًهــذه األمــة يكفيهــا شــرفا وفخــرا أن هللا  ً ُ ،أقــام أفرادهــا مقــام األنبيــاء واملرســلني 
  :  جعــل األنبيــاء واملرســلني شــهداء علــى أممهــم يــوم القيامــةفــإن هللا               

                                          ))كــل نــيب شــهيد علــى أمتــه، ))النــساءالنــساء٤١٤١ 
ً تفــضال منــه أعطــا هللا الــشهداء؛ علــى األنبيــاء واملرســلني، ٌ شــهيد علــى والرســول 

  : ًوكرما هـذا املقـام                                                
                  ))فهذا نفس املقام))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣ .  

بـــل إن كـــل نـــيب سيـــشهد علـــى أمتـــه، لكننـــا بفـــضل هللا سنـــشهد علـــى مجيـــع األمـــم 
                                                           

ي  مسجد مج– المقطم – القاهرة ٣٧٧ ن الخ   م٢٤/١/٢٠١٩ه ١٤٤٠ من جمادي األو ١٨مع الفائ
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  .السابقة، لتكونوا شهداء على الناس من البداية إىل النهاية
ٌوكما كان الرسول شهيدا عليهم، فهو شهيد علينا    .صلوات ريب وسالمه عليهً

  : يف حديثه الطويل فيقول ُِّومقام الشهادة يـفصله رسول هللا

ُء { ِ
ُّالن َ

ِ
َّ

َيوم  ْ امة َ ِالق ِ
َ ُومعه َ َ َ ُء الرجل، َ ِ

ُّالن َ
ِ
َّ

ُومعه  َ َ ن، َ ِالرج
َ ُ ء َّ ُو

ِ
َ َ 

ُّالن
ِ
َّ

ُومعه  َ َ ثة، َ الث
ُ َ َ َّ

ُوأ  َ ْمن َ
َذلك ِ

ِ
َ

ُّوأقل،  َ قال َ ُف َ ُ َ
ْهل: ُله  َلغت َ ْ َقومك؟ َ َ ْ َ

 

قول ُف ُ َ َ
ْنعم،:  َ َ

د  َف ْ ُ َ
ُقومه،  ُ ْ َ

قال  ُف َ ُ َ
ْهل:  م؟ َ ْلغ َ قولون َ ف

َ ُ َ َ
قال ال،:  ُف َ ُ َ

ْمن:  َ 

شهد
ُ َ ْ قول َلك؟ َ ُف ُ َ َ

محمد: 
ٌ َّ َ ُوأمته، ُ ُ َّ َفتد َ ْ ُ َ

أمة 
ُ ٍمحمد، َّ َّ َ قال ُ ُف َ ُ َ

ْهل:  لغ َ
َ هذا؟ َ

َ َ 

قولون ف
َ ُ َ َ

ْنعم،:  َ َ
قول  ُف ُ َ َ

َوما:  م َ ْعلم ُ ذ ِ
َ
َلك؟ِ

قولون ِ ف
َ ُ َ َ

نا:  أخ
َ َ َ ْ

ينا  ن
َ ُّ

ِ
َ

َذلك، 
ِ
َ
أن ِ

َّ
 

َالرسل ُ قد ُّ
ْ َ

لغوا 
ُ ُفصدقناه، َ َ ْ َّ َ َ

َقال  َ
م:  ْفذل ِ

َ َ
ُقوله  ْ َ

َتعا 
َ

ذلك " : َو
ِ
َ م َ ْجعلنا َ َ أمة َ

ً َّ 

َوسطا ونوا َ لت
ُ َ

َشهداء ِ َ َ ُ
الناس َع 

َّ
ون  و

َ َ ُالرسول َ ُ م َّ ْعل ْ د َ ِشه
َ

  ٣٧٨}" ا 

يت النيب ومعه الواحد   : يت النيب ومعه اجلماعة، و                          
          ))ت٣٦٣٦ تالذار ذا النيب))الذار    ...ٌ بيت واحد آمن 

ــول: فيــــسأله هللا  ــى  رب، فيقــــول هللا : ُأمل تبلــــغ رســــاليت؟ يقــ أمل : ُ ألمتــــهبلــ
   !!!ُمل يبلغنا بشئ: بون، ويقولونُيبلغكم رسويل؟ فيكذ

  :من يشهد لك، فيقول:  للنيبتبارك وتعاىلفيقول هللا 
  .َُّأمة دمحم 

ُ مبينا مكانة هذه األمةقال  ً:  

ْأنتم{  ُ ْ
ُشهداء  َ َ ُ

ْاألرض ِ ِا  َ ْ
 {٣٧٩  

ٌأنتم عدول بني الناس ُ...   
ين أمـام رب العـاملني، ن الذين يفصلون يف هذه القـضية يـوم الـدوأنتم القضاة العادل

مر أحكم احلاكمني    .ٌوكالمكم مصدق 
                                                           

د الخدري ٣٧٨   س ابن ماجة ومسند أحمد عن أ سع
س بن مالك ٣٧٩ خاري ومسلم عن أ    ال
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ج   مقام رفع الح

: قــال، َ منــازل األنبيــاء، فقــد ورد عــن قتــادةتبــارك وتعــاىلٌمقــام آخــر أنزلنــا فيــه هللا 
ة مــا مل يعطــه إال نــيب(( ّأعطيــت هــذه األم َّــ ِ ة مــا مل يعطــه إال نــيبُ ّأعطيــت هــذه األم َّــ ِ اذهــب فلــيس عليــك حــرج، اذهــب فلــيس عليــك حــرج، : : كــان يقــال للنــيبكــان يقــال للنــيب، ، ُ

َوما جعل ع: " : " وقال هللاوقال هللا َ َ َ َ َوما جعل عَ َ َ َ َ ٍليكم يف الدين من حرج َ ََ َ ْ ِ ِ ِّ ِ ْ ُ ٍليكم يف الدين من حرج ْ ََ َ ْ ِ ِ ِّ ِ ْ ُ ْ("("٣٨٠  
  : ًيعــين ال حـــرج وال مـــشقة علـــى هـــذا النــيب وحـــده، لكـــن قـــال هللا لنـــا مجيعـــا    

                           ))ال مشقة أبدا يف الدين))احلجاحلج٧٨٧٨ ً.  
ــا هللا فيــه مــشقة وال عنــت  وال شــطط يف َّال يوجــد أي أمــر مــن األمــور الــيت كلفنــا 

    : التكليف                         ))على حسب الوسـعة، ولـذلك جتـد ))البقرةالبقرة٢٨٦٢٨٦ 
  ً.تشريعنا كله تيسري وليس فيه تعسري أبدا

  مقام ال

  : املقــام الثالــث                   ))يريــد اليــسر يف كــل التعليمــات ))البقــرةالبقــرة١٨٥١٨٥ ُ
ليــسر فهــو ميــشي علــى مــا حيبــه هللا، اإلهليــة، وال ــا  تين نيــة، ولــذلك الــذي  ُتــشريعات الر

  .وعلى ما كان عليه حبيب هللا ومصطفاه
لعسر، فهـذا ميـشي علـى عكـس القـضية اإلهليـة، وعكـس  تينا  ُومن يرتك اليسر و ُ

 يقــول ُمــا كانــت عليــه احلــضرة النبويــة، ألن أمــورهم كلهــا كانــت علــى اليــسر، فكــان 
  :حابهألص

وا { ُ ِّ و َ
َ وا، َ ُتع ِّ َ ُ

وا  ُو ِّ َ و َ
َ ُتنفروا َ ِّ َ ُ

 {٣٨١ 

َإنما { :ويقول للدعاة وللمرشدين َّ
ْعثتم ِ ُ ْ

ِ
ن  ُ َم ِّ َ ُ{٣٨٢  

ِأنــت امســك ميــسر ولــيس معــسر، وهــذا للــدعاة وللمرشــدين الــذين يرشــدون اخللــق  ِّ ُّ ُ
  .تبارك وتعاىلإىل الطريق الصحيح املوصل لرب العاملني 

                                                           
د الرزاق٣٨٠ ي وع    تفس الط
س ٣٨١ خاري ومسلم عن أ    ال
رة ٣٨٢ مذي عن أ ه خاري وجامع ال    صحيح ال
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ِّألن هذه األمة أمة التيسري، ومل يعسر هللا  ُ ُ ُعليها يف أي أمر صغري أو كبري :  
                                 ))يف الدين كله، إن كان أخـالق أو ))احلجاحلج٧٨٧٨ 

تــشريعات أو عقيــدة أو عبــادات أو معــامالت، فكلــه لــيس فيــه أي حــرج وال مــشقة ألي 
ــه، فــإن هللا جعــل لكــل مــسلم مــسلم مهمــا كــان  ضــعف جــسده، ومهمــا كانــت حالــة قوت

لتيسري الذي نزل به سيد موال رسول هللا    .نصيب يف شرع هللا 
َّفلما يسر هللا  ً هلذه األمة خصها خبصائص ال جتـدها يف الـسابقني أبـدا، تبارك وتعاىلَّ َّ ُ
  .أشار إليها رسول هللا 

  أحلت لنا الغنائم

  :الها يف أوقال 

ِأحلت  الغنائم، ولم تحل ألحد ق { 
ْ َّ َْ

ٍ
َ َ

ِ ِ ِ
َ َ ْ{٣٨٣  

والغنــائم هــي املكاســب الــيت حنــصل عليهــا نتيجــة احلــروب الــيت بيننــا وبــني املعتــدين 
ـــا املـــسلم، ولكـــن  الـــذي يعتـــدون علينـــا، ألنـــه ال يوجـــد حـــرب مجاعيـــة يف اإلســـالم يبـــدأ 

ًاملسلم حيارب دفاعا عن نفسه، ودفاعا عن د ًينه، ودفاعا عن أرضه، ودفاعا عن عرضهً ً.  
َّ، كـان مـا حـصله مـن األعـداء إن كـان أسـلحة، تبـارك وتعـاىلفإذا حارب ونصره هللا 

  .أو خريات من أي نوع أو صنف من األصناف، فهذه نسميها غنيمة
ُهــذه الغنــائم مل حتــل إال حلــضرة النــيب وأمتــه، أمــا قبــل حــضرة النــيب، فكانــت الغنــائم  ُّ ُ

ــ ا علــى قمــة جبــل، فــإذا قبلهــا هللا تنــزل ســحابة مــن يــذهب  ة النــيب ويــضعو َّــا النــيب أو أم
ر فتحرقهـا،  ـا عـن األعـني، وإذا مل يتقبلهـا هللا تنـزل  ا وتـذهب  ٌالسماء حتتويها ومتشي 

  .َِفيعرفون من ذلك هل قبل هللا هذه الغنيمة أم مل يقبلها
  !مباذا انتفعوا؟

ـم علمـوا أن هللا قبـمل ينتفعوا بشيء، وكـل مـا ل مـنهم هـذه الغنيمـة أم مل َِ يف األمـر أ
وكمـا تعلمـون قـصة قابيـل وهابيــل علـى سـبيل املثـال، فـسيد آدم عليـه وعلــى ... يقبلهـا 

ًنبينـــا أفـــضل الـــصالة وأمت الـــسالم، مل يكـــن موجـــودا إال هـــو وزوجتـــه علـــى األرض، ولكـــي 
                                                           

ان٣٨٣ خاري وابن ح د هللا  صحيح ال    عن جابر بن ع
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ِّـيعمر هللا  ُولـد وبنـت، والولـد الـذي ولـد يف بطــن ٍ األرض جعـل حـواء تلـد يف كـل بطـن ُ
ـا حـرام عليـه،  لبنت اليت ولدت هذا العام، وليـست توأمتـه، أل ُالعام املاضي مثال يتزوج  ً
لبنـت الـيت ولـدت الـسنة املاضـية، وهـذا كـان تـشريع  ُوالولد الذي ولـد هـذا العـام يتـزوج  ُ

  .مبدئي لعمارة الكون
لنـسبة لقابيـل دميمـة، ُفقابيل كانت أخته التوأم مجيلة، وها ُبيـل كانـت أختـه التـوأم 

ــا أذواق ًأ أتــزوج أخــيت تــوأمي الــيت ولــدت معــي، وهــذا كــان حرامــا يف شــرع : ، فقــال!أل ُ ُ
  .آدم

، : فلمـــا اختلفـــوا قـــالوا ، وهـــذا يقـــدم قـــر ًنقـــدم قـــر إىل هللا، هـــذا يقـــدم قـــر ً ً
نه هو الذي يتزوج اجلميلة أ   .خت قابيلوالذي يقبل هللا قر

ًوقابيل كان صـاحب زراعـة، وهابيـل كـان صـاحب غـنم، ألن سـيد آدم كـان رجـال 
ًمنظما، حىت ال ينافسا بعضهما أخذ كل واحد منهما حرفة خمتلفة ً.  

فهابيــل أخــذ أفــضل كــبش عنــده يف الغــنم ووضــعه علــى اجلبــل، وقابيــل أخــذ الثمــار 
، فنزلــت ســـحابة وأخـــذت !، ألن الــنفس شـــحيحة!!الفاســدة عنـــده ووضــعها علـــى اجلبـــل

ُالكـبش، ولـذلك يـروى أن هــذا الكـبش ظـل يف اجلنــة حـىت نـزل وفــدي بـه سـيد إمساعيــل  َّ ُ
ًفقابيـل مل يعجبـه هـذا األمـر، ومـا زال مـصرا  !.عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم

َّعلى أن يتزوج أخته توأمته حـىت مـع االحتكـام هللا، وأن كـل واحـد منهمـا قـدم إىل   هللا ُ
م وأتـى حبجـر كبـري ورمـاه !!غنيمته ، فلما وجد األمر هكذا نوى قتل أخيه، فـانتظر حـىت 

  :به على رأسه فقتله، ولذلك قال 

ان أول ال{  ان ع ابن آدم األول كفل من دمها، ألنه  َ تقتل نفس ظلما إ  َّ ََّ َُ َّ ََ َ
ِ َ

ِ ِ ِ
َ َْ ٌْ ُْ ْ

ِ
ْ ََّ َ

ِ
ٌْ َ ُ

َمن سن القتل ْ َ َّ َْ َ{ ٣٨٤  

ُيعــين كــل إنــسان ســيقتل إىل يــوم القيامــة ســيكون علــى قابيــل وزر علــى ذلــك، ألنــه 
ُهو الذي سن هذه السنة السيئة َّ.  

  ُمن الذي أحلت له الغنائم؟
 :  سيد رسول هللا                   ))كيف نقسمها؟))األنفالاألنفال١١   

                                                           
د هللا بن مسعود ٣٨٤ خاري ومسلم عن ع    ال
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                    ))األنفالاألنفال٤١٤١((.  

ا هللا  ُ حضرة النيب، واألمة احملمديـة أنـه أحلـت تبارك وتعاىلَّفأول خصوصية خص 
ٍله الغنائم، ومل حتل ألحد قبله، قال  ُّ ُ:  

ْوأحلت{ 
ِ

ِ  الغنائم، ولم تحل ألحد ق َ
ْ َّ َْ

ٍ
َ َ

ِ ِ
َ َ{٣٨٥  

ً، ومعه أمته أيضافهذه خصوصية للرسول  َُّ:  
                               ))كلكم مشرتكون معه يف هذه الغنائم))األنفالاألنفال٤١٤١ .  

تها طهورا   ُجعلت لنا األرض مسجدا وت

  : فيه األمر الثاين اهلام لنا أمجعني، قال

ْوجعلت{ 
ِ

ُ ُاألرض ِ َ ْ َ ْ
ِمسجدا 

ْ ُوطهورا، َ َ ما َ َفأ ُّ َ
ٍرجل 

ُ ْمن َ
ِأم ِ

َّ،  

ته  ُأدر ْ َ ة ْ الص
ُ َ صل  َّ ِّفل َُ َ

{٣٨٦  

  :وهناك رواية أخرى أرجو أن تنتبهوا إليها

لها مسجدا{  ِوجعلت لنا األرض 
ْ َ َ ُُ ْ َ َ ْ

ِ
تها لنا طهورا ،َ ُ وجعلت ت َ َُ َ ُ َ ْ ُ ْ

ِ
َ  

َإذا لم نجد الماء َ ِْ ِ
َ َ

ِ{٣٨٧  

   ...وانتبهوا للروايتني، فليست له وحده
ََوجعلت لنا: (ولكن كما قال ْ َ ِ ُ   .َُّ يعين له وألمته)َ

ن األخرى  ُّ ال يـصلون إال يف مكـان حمـدد، وبنظـام دقيـق - كمـا تـرون -أهل األد ُ
م، لكـن أنـتم يف أي زمـان، ويف  أي مكـان، مـا دامـت رمسه هلم أساطينهم وأحبارهم ورهبـا

 فتتوجـه جهـة القبلـة قـدر االسـتطاعة، -ً وليس شرطا أن تكـون مفروشـة -األرض طاهرة 
َّـ، وهذا من التيسري الكبري هلذه األمة املرحومـة؛ أمة رسـول ُوتنوي الصالة، وتصلي   َُّـ

                                                           
د هللا ٣٨٥ ان عن جابر بن ع خاري وابن ح    صحيح ال
د هللا ٣٨٦ ان عن جابر بن ع خاري وابن ح    صحيح ال
فة ٣٨٧    صحيح مسلم والبيه عن حذ
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  .هللا 
ٌوهنــا ملحــظ دقيــق نلفــت أنظــاركم إليــه، فــإن أئمــة الــشريعة رضــوان هللا  ٌم  علــيه

َّال يتعىن اإلنسان يف التحقق من اجتاهـه إىل القبلـة، فيكفـي أن : ُّلفقههم سر التيسري، قالوا
ــه حنوهــــا   : يتجــ                               ))ه إىل البيــــت ))البقــــرةالبقــــرة١٤٤١٤٤ ــــ فيتوج َّ

س إن احنــرف قلــيال ميينــا أو مشــاال، املهــم أن يتــوىل َّاحلــرام، وال  ً ً  جهــة البيــت احلــرام، لكــن ً
ِّالذي يتعىن فهو يشدد على نفسه، قال  ُ َّ:  

م، فإن قوما شددوا ع أنفسهم {  شدد ا عل م ف شددوا ع أنفس ْال  ْ ْ ْ
ِ ِ ِ

ُ ُْ َْ َ َُ َ َُّ َّ َِّ ْ َ َّ
ِ
َ َُ َ َُ ُ

ْفشدد عليهم  ْ
ِ

َ َ ِّ ُ َ
{٣٨٨  

ِّمن شدد شدد عليـه ُ ُه األمـة املرحومـة؛ أمـة  سـيمة هـذُ، لكـن اليـسر جعلـه هللا !!َّ
  .رسول هللا 

بـــسة وجافـــة، وخاليـــة مـــن النجاســـات،  فـــاألرض كلهـــا مـــسجد، مـــا دامـــت تربتهـــا 
  .ٌفتكون كلها مكان جمهز للصالة إىل هللا 

مل الوضوء األ خصصنا 
ُ

  

لوضــوء األكمــل الــذي بينــه لنــا رســول هللا  َّوخــصت هــذه األمــة للــصالة  َّ ُ فقــد ،
ـــأراد  حابه املبــــاركني كيفيــــة الوضــــوء، فكــــم حماضــــرة أخــــذها يف شــــرح  أن يــــشرح ألصـ

  :أخذ دقائق حمدودة، فعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال! الوضوء؟

ُّدعــا النــ { 
ِ
َّ َ َ

مــاء فتوضـــأ واحــدة واحــدة، فقـــال  َ َ ً ًَ ََ َ
ِ ِ

َ َ َّ َ َ
ٍ َ

ـــل : ِ ق ُهــذا وضــوء ال  َ ْ َ ٌ ُ ُ َ َ

ــه ِا الــصالة إال  ِ ِ
َ َّ َ ثــم دعــ،ُ َ َّ ُ

، فقــال مــاء، فتوضــأ مــرت مــرت َا  َ َ َ
ِ

ْ َْ ََّ ََّ َ َّ َ َ
ٍ ْهــذا وضــوء مــن : َ َ ُ ُ ُ َ َ

ِأو أجره مـرت
ْ َ َّ ََ ُ ْ مـاء، فتوضـأ ثالثـا ثالثـا، فقـال،َ َ ثـم دعـا  َ َ ََ َ َُّ َ َ

ٍ َ َّ
ِ

َ ُهـذا وضـو ووضـوء :َ ُ ُُ َ ُ
ِ

َ َ

ـــ ـــاء قـ ـ ِاألن
ْ ََ

ِ ِ
ْ َ

ــرى، ٣٨٩ } وتوضـــــأ ثالثــــا ثال{  :ويف روايـــــة أخــ
َ َ َّ َ َ ــا، وقـــــالَ َثــ َ ــبغ : َ هــــذا أســـ

ُ َ ْ َ َ

                                                           
س بن مالك ٣٨٨    س أ داود وابن حجر عن أ
  ن ابن عمر ر هللا عنهما س البيه والدار قط ع٣٨٩
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م  ل ا إبراه ، ووضوء خل َالوضوء، وهو وضو ِ َِ ْ
ِ ِِ ِ

َ ُ ُ ُ ُُ َ ُ َ
ِ

َ ُُ{٣٩٠  

  :بيان عملي على الفور، وحىت الصالة قال

ِرأيتمو َما َصلوا{ 
ُ ُ ْ   ٣٩١}َأص  َ

ُافعلوا كما أفعل، فلو كنت يف مكان ليس فيـه مـاء كـاف، وغـسلت كـل عـضو مـرة  ُ
  .، فهل يصح هذا الوضوء؟ نعم يصح كما أخرب سيد رسول هللا واحدة

ُوالذي يريد أن يكـون مـع األنبيـاء املبـاركني ميـشي علـى هـداهم، فيغـسل كـل عـضو 
  : ثالث مرات، حىت يكون                                                  

         ))النساءالنساء٦٩٦٩((.  
ـــى عـــن اإلســـرافوالنـــيب .... ، والـــذي يزيـــد عـــن ذلـــك فهـــو مـــن اإلســـراف    

  :أنه ورد ىف احلديث الشريف  .. يف الوضوء

َّ فقد مر{ ٍسعد َ ْ َ
َوهو ِ ُ َّيتوضأ، َ َ َ َفقال َ َ َ

هذا َما :
َ ف َ ُال َ ا َّ سعد؟ َ

ُ ْ َ  

َقال َ
ِالوضوء ِأ: 

ُ ٌف، ُ َ َقال َ َ
ْنعم،:  َ َ

ِو 
نَ

ْ
َكنت  ْ

ْنهر َع 
َ

 ٣٩٢} َجار 

، فــبعض !فلــيس معــىن أنــك تتوضــأ تغــسل كــل عــضو مخــس مــرات أو ســبع مــرات
تيه شيطان الوسوسة، فيتوضأ مخس مرات ويظن أنـه مل يتوضـأ بعـد ، ويرجـع مـرة !!ٍالناس 

لثة ورابعة، ألنه مريض مبرض الوسوسة، ولكنه ال يزيد عن ثالث كما فعل حـضرة  نية و
ـــه،  النـــيب ـــه وال يقـــول ل ـــال يعـــرتض علي ـــسان توضـــأ مـــرة واحـــدة أمامـــه ف ـــإذا رأى إن : ف

  .َّوضوءك غري صحيح، ألن هذا وضوء أقره حضرة النيب 

  الماء الصالح للطهارة

ما شكل املاء الـذي نتوضـأ بـه؟ مثـل أي مـاء، فاملـاء خصائـصه العلميـة ال لـون لـه، 
 أتوضــأ منــه مل يتغــري فيــه شــيء مــن هــذه وال رائحــة لــه، وال طعــم لــه، فمــا دام املــاء الــذي

  .الصفات، فهو صاحل للوضوء
                                                           

   س ابن ماجة عن ابن عمر ر هللا عنهما٣٩٠
رث ٣٩١ خاري ومسلم عن مالك بن الح    ال
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٣٩٢    س ابن ماجة ومسند أحمد عن ع



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
كة مع أمته               :  الثا عالفصل  )٣١٠             (خصائص الن المش

لكــن هنــاك مــاء واحــد تتغــري فيــه صــفة مــن هــذه الــصفات ويكــون صــاحل للوضــوء، 
  .. وهو ماء البحر، ألن طعمه ماحل

َفقد سأل{  ٌرجل َ ُ َّالن َ
ِ
َّ

  َفقال َ َ
ا:  َرسول َ َُ ، إنا ِا

َّ
ب ِ ُنر ْ حر َ َال ْ ُونحمل َ ِ

ْ َ معنا َ
َ َ َ 

ل َالقل ِ
َ

َمن 
ِالماء ِ فإن َ

ْ
ِ
َ

توضأنا 
َ َّ َ َ

ِه  عطشنا، ِ
َ ْ

ِ
َّأفنتوضأ َ َ َ َ َ

ِماء  َ
حر؟ ِ ْال َفقال َ َ َ

ُرسول  َُ 

َهو : ِا ُالطهور ُ ُ ُماؤه َّ ُ ُّالحل َ ته  ِ ُمي ُ َ ْ َ{٣٩٣  

ُوماء البحر كما ورد ال ينجس، فنلقي فيه جيف، أو محـري ميتـة، أو غـريه، فمـا دام َّ ُ 
َّالبحر جاري فال ينجس، وأتوضأ منه وأ مطمئن ُ.  

نفــرض أن هــذا املــاء عنــد يف البيــت، أو يف مكــان مــا، وهــو مــاء قليــل، فحــضرة 
  :النيب أعطا امليزان، قال 

ان الماء قلت {  إذا 
َ ْ َ ُ ُ َ َ َ

ْ ينجسِ ُ ْ َ{ ٣٩٤  

ِس قـــرب، مـــا يعـــادل مخـــ: ُوقلتــني حـــسبها العلمـــاء علـــى عهـــد حـــضرة النــيب فقـــالوا
َّوالقربة شيء كان ميأل به املاء يف السابق، فإذا كانـت امليـاه قـدر مخـس قـرب فـال تـنجس،  ُ ُ

 –وكانـت املـساجد يف القـرى قبـل احلـضارة احلديثـة وتكون طاهرة ليتوضـأ اإلنـسان منهـا، 
ملــاء، وكــل –وقــد رأيــت ذلــك   كــان يف كــل مــسجد جيعلــون مكــان كحــوض كبــري وميــألوه 

يت الثـاين والثالـث، وال تتغـري، ُالذي يريد أن  يتطهر من اجلنابة ينـزل ويغطـس يف املـاء، مث 
َّألن هذا املاء هنا ال ينجس ُ.  

ً مـع أنـه كـان رجـال أميـا، لكـن وكان الصاحلون املباركون كـسيدي علـي اخلـواص  ًُ
ُهــذا غــسل فــالن، وهــذا : فــتح هللا بــصريته، فكــان إذا وقــف علــى احلــوض ينظــر ويقــول

ــا كلهــا ميــاه، لكنــه ينظــر بنــور هللا، وهــي أحــوال ُغــسل فــال ُن، وهــذا غــسل فــالن، مــع أ
  :ًوكان إذا جـيء لـه بـدواة مملـوءة حـربا، فينظـر يف احلـرب داخـل الـدواة ويقـول !!.الصاحلني

ـا إىل آخـر قطـرة مـن األحبـار  ا كذا وكـذا وكـذا، وكـل مـا سـيكتب  ُهذه الدواة سيكتب  ُ
ُفضل هللا على أهل ملة رسول هللا، بربكة حسن االتبـاع حلبيـب هذا ! ، ما هذا؟!!اليت فيها

  .هللا ومصطفاه 
  ُفإذا غطست يف البحر، أو اغتسلت يف البيت، فهل أتوضأ؟

                                                           
رة ٣٩٣ مذي عن أ ه    س أ داود وال
   س أ داود وابن ماجة عن ابن عمر ر هللا عنهما٣٩٤
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ُمــا دامــت امليــاة عمت اجلــسم كلــه فــإن هــذا جيــزيء عــن الوضــوء وتــصح الــصالة،  َّــ
  .َّفهذه أمور التيسري اليت علمها لنا البشري النذير 

ة الت   ممخصوص

ـــاه ســـاخنة، وأ  ـــده مي ـــيس عن ـــشتاء، وأ ضـــيف عنـــد أخ يل، ول م ال ـــا يف أ ـــو كن ٌل
ردة، أو مسافر وليس معي ماء، فماذا أفعل؟   عندي ظروف وال أستطيع أن أتوضأ مبياه 

                      ))املائدةاملائدة٦٦((.  

تها لنا طهورا إذا لم نج{  ِوجعلت ت
َ ْ َ ُ

ِ
ُ َ َُ َ ُ َ ْ ْ

ِ
َد الماءَ َ ِ{ ٣٩٥  

لـرتاب الطـاهر، والـرتاب الطـاهر شـرطه الوحيـد أن ال يكـون دخلـه  ومباذا أتطهـر؟ 
لــرتاب إذا كــان  النــار، فــال يــصح أن أتــيمم بطــوب أمحــر ألنــه دخــل النــار، لكــن أتوضــأ 

ًموجودا يف الشارع، أو إذا كان موجودا يف البيت ً.  
ُلكن أردت شيئا أفضل من ذلك، أحضر حجـر صـغري  ً ، وأغـسلها وأجففهـا )زلطـة(ُ

وأجعلهــا يف البيــت عنــدي، ولــذلك كــل مــسلم جيــب أن يكــون عنــده واحــدة كهــذه جــاهزة 
 -َّ ال قـــدر هللا -ٌألي ظـــروف، وال خيلـــو أحـــد فينـــا مـــن الظـــروف، فرمبـــا حيـــدث لإلنـــسان 

  .ُمرض ومينع من استخدام املاء، فيحتاج إىل التيمم،
ىل حـــني وجـــود املـــاء، يعـــين لـــو حـــدث يل والتـــيمم يكـــون للوضـــوء، ورفـــع اجلنابـــة إ

  ًجنابة، وال يوجد ماء، أو كنت مسافرا وحدث يل جنابة، فماذا أفعل؟
ُأتيمم وأصلي، فالتيمم يرفع احلدث األصغر واألكرب، حلني توفر املاء، وهـذا فـضل 

  . عليناهللا 
  كيف أتيمم؟

ـا مـرة واحـدة  ًأسم هللا، مث أمسح بيـدي علـى احلجـر، وأمـسح  ً ِّ فقـط علـى وجهـي، ُ
ليــد اليــسرى أســفل اليــد اليمــىن إىل املــرفقني،  نيــة، مث أمــر  ُمث أمــسح احلجــر بيــدي مــرة 
ــد اليمــىن علــى اليــسرى بــنفس الكيفيــة، فــالتيمم ضــربة  لي ــا مــن أعالهــا، وأمــر  وأرجــع 

                                                           
فة  ٣٩٥   صحيح مسلم والبيه عن حذ
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  .للوجه، وضربة لليدين، وليس فيه صعوبة
لقطـار، والقطــار رمبــا  ًنفـرض أن إنــسا مــسافرا  لـيس بــه مــاء، فمـاذا يفعــل؟ يكــون ً

ُمعــه هــذا احلجــر ليــتمم بــه ويــصلي، وكيــف يــصلي يف القطــار؟ أحتــرى عنــدما أكــرب تكبــرية  َّ ُ ُ
ــالس يف أي اجتـــــاه ــلي وأ جـــ ـــتطاعيت، مث أصــ ـــة قـــــدر اســ ـــة القبلـ ـــه جهــ   : ُاإلحــــرام أن أتوجــ

                           ))َّة الذي يسره لنا هللا فهذا تيسري األم ))البقرةالبقرة١١٥١١٥.  
ــن العــاص  ، وكــان  كــان يف غــزوة ومعــه أصــحاب رســول هللا ســيد عمــرو ب

اجلو شديد الربودة، وحدث له جنابة يف هذه الليلة، ألن اجلنابة حتـدث ألمـور، إمـا لـشدة 
الــربد وعــدم كفايــة الغطــاء، وإمــا لــشدة احلــرارة حتــت العــامود الفقــري مــن أســفل، إذا كــان 

م اإلنـساناإلنسان ئما على مكان شديد الـسخونة، أو إذا   وقـد مـأل بطنـه مـن الطعـام ً 
لكـالم والشراب،  َّفقام مـن النـوم فتـيمم، فـاعرتض مـن كـان معـه مـن أصـحاب رسـول هللا 

َّ وأقـــر عمـــرو بـــن َّفقـــط، وذهبـــوا لرســـول هللا بعـــد أن عـــادوا للمدينـــة وســـألوه، فتبـــسم 
  :  لناعلى ذلك ألن هللا يقول العاص                             ))البقرةالبقرة١٩٥١٩٥((.  

ة المسح ع الخف والخمار   خصوص

ة رســـول هللا   مـــع حبيبـــه ومـــصطفاه، بكمـــال الوضـــوء  اختـــصنا هللا َُّـــحنـــن كأم
ملسح على اخلف)الوضوء األكمل( لتيمم، و ِّ، و ُ.  

ًفهذه خـصوصية لنـا، فـإذا كنـت مـسافرا ثال رد وال ُ م، أو أ يف البيـت واجلـو  ثـة أ
م  أستطيع خلع اجلورب ألتوضأ، فيصح يل ملـدة يـوم وليلـة يف اإلقامـة يف البيـت، وثالثـة أ
ُيف السفر املسح علـى اجلـورب عنـد الوضـوء، ولكـن بـشرط أن أكـون قـد لبـست اجلـورب 

  .على وضوء، ويكون اجلورب مسيك ال يوصل املاء إىل القدمني
  : قال عن بالل ي عن رسول هللا ُبل رو

ِأن رسول هللا {  َ َُ َّ
مسح ع الخف والخمار َ ِ

َ ْ َّ ُ َ َ َ َ{ ٣٩٦  

ن الــسيدة أو البنــت إذا كانــت يف  وهــذا مــا اســتندت عليــه بعــض اآلراء الفقهيــة، 
مكـان عمـل، أو مــسافرة ولـن تـستطع رفــع اخلمـار لتمــسح شـعرها، فمـا دامــت لبـست مــا 

                                                           
الل ٣٩٦ مذي عن     صحيح مسلم وال
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  . وضوء فيجوز هلا أن متسح على الغطاء الذي على الرأسفوق شعرها وهي على
ُفاملرأة العاملة تيسريا هلـا تـستطيع املـسح علـى اخلمـار، ومتـسح علـى اخلفـني، وأظـن  ً

ٌهذا تيسري عظيم لألمة احملمدية بربكة خري الربية  ٌ.  

الماء ة إزالة النجاسة    خصوص

ملــاء،  جعــل لنــا مجاعــة املــومــن مجلــة هــذا التيــسري أن هللا  ؤمنني إزالــة النجاســة 
ُفقد كان اليهود قبلنـا ومـن علـى شـاكلتهم إذا أصـيب بنجاسـة يف ثوبـه، فـال بـد أن يقـرض 

ره، ولكــن هللا يــسر لنــا واكتفــى لنــا  َّهــذا الثــوب ليطه ــ ِّ ُ ملــاء إن  أن نغــسل هــذا الثــوب 
  .كان فيه جناسة

ًوهنا بينت السيدة عائشة  حكما للرجال  ُ ، وللنساء من مصاحبتها للرسـول َّ
ملين فإن هذا املاء ذاته طاهر وليس بنجس، ألنـه خلـق منـه  ُفإذا نزل ماء الرجل املسمى  ٌ ِّ َّ
ُأكرم خملوق على وجه البسيطة وهو اإلنسان، فإذا أراد أن يـصلي وكـان موضـع املـين فيـه  ٍ

  ، عائـــشة دةَّبلـــل غـــسله، وإذا وجـــده قـــد جـــف يفركـــه وال يغـــسله، هكـــذا بينـــت الـــسي
أما املزي وهو املاء الذي ينزل من الرجل عقب التفكـري، أو عقـب النظـرات احملرمـة فهـذا 

 هلـذه األمـة املرحومـة أمـة جنس، وال بد من غسله ألنه غري طاهر، وهذا مـن تيـسري هللا 
  .رسول هللا 

ة الصالة   خصوص

ا النيب  مته الصالة، فـإن هللا ُ وأَّومن أعظم هذه اخلصائص اليت خص هللا تعاىل 
 ا يف كتـــاب هللا ر الـــذنوب، وتغفـــر الـــسيئات، وقـــال يف شـــأ ـــ جعـــل الـــصالة تكف ِّ:  
                           ينادي علينا، ملاذا؟   

                        ))ليغفر لكم الذنوب ))إبراهيمإبراهيم١٠١٠.  
ــني صـــالتني ـــيت بـ ـــذنوب ال ــي  يغفرهـــا هللا فال ـــائر هـ ـــائر، والكب  إذا اجتنبـــت الكب

  :األمور اليت حتتاج إىل توبة نصوح قال 

ْأرأيتم{  ُ ْ أن ْلو َ
َّ

ْنهرا 
َ

اب  ِب
َ
م ِ ْأحد ِ

سل َ ُغ ِ
َ ْ ُمنه َ ْ

ٍيوم َّل ِ
ْ َخمس َ ْ َ

ٍمرات،  َّ ْهل َ ي َ
َ ْ َ 
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ْمن
ِدرنه ِ ِ

َ ٌء؟ َ ْ َ
قالوا 

َ
 :
َ

ي 
َ ْ ْمن َ

ِدرنه ِ ِ
َ ٌء، َ ْ َ

َقال  َ
َفذلك: 

ِ
َ َ

ُمثل  َ ِالصلوات َ َ َّ 

ْالخمس، َ
ُمحو  ْ َّبهن ُا َ

ِ ا  ِ َالخطا َ َ
{٣٩٧  

ْودرنه يعين أوساخه، وعن ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ َ ، َقال َ:  

ُكنت{  ْ
عند 

َ ْ
ِّالن ِ

ِ
َّ

  ُفجاءه َ َ َ
ٌرجل،  ُ َفقال َ َ َ

ا:  َرسول َ َُ ، إ ِا
ِّ
ت ِ ُأص ْ  َحدا َ

ِفأق
َ

ُمه ْ ، َّع َقال َ َ
ْولم:  ُسأله َ ْ ُعنه، َ ْ َقال َ َ

ت:  ِوح َ َ َ ة َ الص
ُ َ َفص َّ َ

َمع  ِّالن َ
ِ
َّ

  

َّفلما َ
َق  َ

ُّالن 
ِ
َّ

  ،ة الص
َ َ َقام َّ َ

ه  ِإل ْ
ُالرجل، ِ ُ َفقال َّ َ َ

ا:  َرسول َ َُ ، إ ِا
ِّ
ت ِ ُأص ْ َ 

ْفأقم َحدا، ِ
َ

 َّ َكتاب ِ َ
ِ ، ق ِا

َ
س: َال َأل قد ْ

ْ َ
ت  َصل ْ معنا؟ َ

َ َ َقال َ َ
ْنعم،:  َ َ

َقال  َ
فإن: 

َّ
ِ
َ

 

قد َا
ْ َ

َغفر  َ َ
ك  َلك  َذن َ ْ َ{٣٩٨  

ــــا هللا  ـــصلوات جعلهـ ــــاب هللافالــ ا يف كتـ ــــأ ـــذنوب، وقـــــال يف شـ ــ ـــرات لل ٌ مكفــ ُ :  
                                                                     
  : ســـيد عبـــد هللا بـــن عبـــاس رضـــي هللا عنهمـــا وهـــو ترمجـــان القـــرآن قـــال، .))النـــساءالنـــساء٣١٣١((   

                                            لصالة  .  
ــ ــزور وال ــز وأكــل فاإلنــسان إذا اجتنــب الكبــائر، مثــل شــهادة ال سرقة، والقتــل وال

، وشرب اخلمر وكـل مـسكر، وعقـوق الوالـدين والتـويل مـن ميـدان القتـال  وأشـباه ... ِّالر
ِّذلك من الكبائر، فـإن الـصغائر تكفرهـا الـصالة، وهـذا فـضل هللا علينـا وعلـى أمـة رسـول 

  .هللا 

ة مغفرة الذنوب   خصوص

  :ًكن اجلمعة أيضا، قال ومل جيعل هللا تكفري الذنوب يف الصالة فقط، ول

ُالصلوات{  َ ُالخمس، َّ ْ َ
والجمعة 

ُ َ ْ ُ ِالجمعة، ِإ َ َ ْ ورمضان ُ
ُ َ َ َ رمضان، ِإ َ

َ َ َ فرات َ ٌم َ ِّ  َما ُ

نهن َّب َُ إذا َْ
َ
َاجتنب ِ َ َ ائر  ْ َال ِ َ{٣٩٩  

                                                           
رة ٣٩٧ خاري ومسلم عن أ ه    ال
خاري ومسلم٣٩٨   ال
رة  ٣٩٩   صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ ه
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ًيعين من اجلمعـة إىل اجلمعـة مغفـرة أيـضا مـن عنـد هللا  ً ومـن صـام شـهر رمـضان ،
  قال ًأيضا، فقد 

ْمن { َصام َ رمضان َ
َ َ َ مانا َ َإ

ا ِ سا َواح ِ
ْ َغفر َ ِ

ُ
َتقدم َما ُله  َّ َ َ

ْمن 
ه ِ ِذن ِ

ْ َ
 {٤٠٠ 

  :ُوكذلك من يصلي صالة القيام يف شهر رمضان، فقد قال 

ْمن { َقام َ َ
رمضان 

َ َ َ مانا َ َإ
ا ِ سا َواح ِ

ْ َغفر َ ِ
ُ

َتقدم َما ُله  َّ َ َ
ْمن 
ه ِ ِذن ِ

ْ َ
 {٤٠١ 

  :قال وكذلك من حيج، فقد 

فسق، رجع كيوم ولدته أمه {  ت، فلم يرفث، ولم  ُمن حج هذا الب ُ َُّّ َْ َ َ َ
ِ
ْ َ ْ ْ ْ ََ َ ََ ْ ُ ْ َْ َ ُْ َْ َ َ َ{٤٠٢ 

  :ُوكذلك الذي حيي ليلة القدر، فقد قال 

ْمن { َقام َ َ
لة  ل

َ القدر ْ
ْ َ

مانا  َإ
ا، ِ سا َواح ِ

ْ َغفر َ ِ
ُ

َتقدم َما ُله  َّ َ َ
ْمن 
ه  ِ ِذن ِ

ْ َ
{٤٠٣  

ه بعد انتهائه من الوضـوء وكذلك ال وضوء، فكلما توضأ املسلم يغسل هللا له خطا
  :مباشرة، فقد قال 

ج من {  اه من جسده ح تخ ْمن توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطا ْ ُ َ َ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ ُْ ْ َ ََّ َ
ِ َ ََ َْ َ َ ُ َُّ ََ َ

ِتحت أظفاره
َ

ِ
ْ َ

{ ٤٠٤  

  . وأعظمها وأكرمها الصالةَُّفما أكثر الكفارات للخطا اليت جعلها هللا هلذه األمة

ة األذان واإلقامة   خصوص

ــا أي أمة ســابقة َّخــصنا هللا  َُّــ يف صــالتنا مجاعــة املــسلمني خبــصوصيات مل خيــص  ُّ ُ
ـــاس  ـــدعون النـ ــانوا يـ ـــا كــ ــانوا قبلنـ ـــذين كــ ألذان، ألن الـ ـــصنا  ـــد خـ ـــاء، فقـ ــن أمــــم األنبيـ مــ

جلـرس َّاد النـيب أن يـسن ألصـحابه ولـذلك ملـا أر !.لناقوس، ومجاعة أخرى كانوا يدعون 
                                                           

رة  ٤٠٠ خاري ومسلم عن أ ه   ال
رة  ٤٠١ خاري ومسلم عن أ ه   ال
رة  ٤٠٢ خاري ومسلم عن أ ه   ال
خاري ومسلم ع٤٠٣ رة  ال   ن أ ه
   صحيح مسلم والبيه عن عثمان بن عفان ٤٠٤
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ًأمــرا جيمعهــم للــصالة، استــشارهم، وكــانوا أهــل صــفاء ونقــاء، فبــاتوا معظمهــم يف ملكــوت 
ــه النــاس ليجتمعــوا للــصالة، فلقنــتهم : هللا، فقــابلوا املالئكــة وســألوهم ًنريــد شــيئا ننــادي ب

ن    .َُّاملالئكة األذان الذي نؤذن به اآلن، وهي خصوصية ألمة النيب العد
ة  َُّـــولــيس األذان وحـــده، بــل األذان واإلقامـــة، فإقامــة الـــصالة أيــضا خـــصوصية ألم ً

  .ُرسول هللا، وإقامة الصالة امسها يف اللغة أذان، واألذان يعين اإلعالن أننا سنصلي
ُواإلقامة تكون قبل صالة الفريضة فقط، لكن إذا صليت سنة فليس هلا إقامـة، أو 

ُمة، أو أصـلي صـالة العيـد وهـي سـنة فلـيس قبلهـا إقامـة، ُأصلي صالة جنازة فليس هلا إقا
  .فاإلقامة قبل الفريضة فقط

ُإذا كنا يف مجاعـة فأحـد يقـيم الـصالة، وإذا كنـت مبفـردك ال بـد أن تقـيم الـصالة،  ُ
َُّوتعلم من معك يف املنزل إن كانت زوجتك أو بناتك أو أوالدك هذه السنة احلميدة ِّ ُ.  

ة التكب   خصوص

ـا هللا تعـاىل يف الـصالة التكبـري، فـنحن نقـول ًوأيضا  مـن اخلـصوصيات الـيت خـصنا 
وهي خصوصية لألمـة احملمديـة، والتكبـري جعـل هللا لـه خاصـية ) هللا أكرب: (يف أول الصالة

  :حىت حسية، قال فيها 

طفئه{  ب  وا، فإن الت ق ف ُإذا رأيتم الح ُ
ِ

ْ ُ َْ ُ
ِ

َّ َُّ
ِ
َ َِّ َ َ ُ َ َ

ِ{ ٤٠٥  

لتكبـري مـع وسـائل اإلطفـاء، فـإن يعين إذا َّ شبت حريق وأرد أن نطفئها فنـستعني 
  .التكبري يساعد مبعونة هللا على إطفاء ذلك

ـــة  ــــسعمائة وثالثـ ــف وت ـــام ألــ ـــى النــــصر يف عـ ــري ســــاعد علـ ــ ـــرف أن التكب ــن نعـ وحنــ
وسبعون، فقد ذهب الدكتور عبد احللـيم حممـود شـيخ األزهـر وقتهـا، فوجـد اجلنـود عنـدما 

  .هللا أكرب: قولوا: ، فقال هلم)!عا: (ن يصرخون ويقولونيهجمو
   !!حدث ما حدث لليهود) هللا أكرب: (فعندما قالوا

م،  ... فكـــانوا عنـــدما يـــسمعون كلمـــة التكبـــري ويـــدخل الرعـــب .... ترجتـــف قلـــو

                                                           
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٤٠٥ ا عن ع ـــخ والط ـ ر  التار    ابن عسا
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م ِّ فيسلموا ويهربوا ....قلو ُ.  
لتكبري يف بداية كل صالةوهلذا خصنا هللا   .  

ايتها التسليم.... تكبري فمفتاحها ال   .و

ة التأم   خصوص

ــؤمن خلـف اإلمـام، إن كـان يف قـراءة  ِّوخصنا هللا يف الـصالة أيـضا ألننـا ن َ ُ ً الفاحتـة أو َّ
 رب : اللهــم اســتجب، يعــين نقــول: وكلمــة آمــني يف اللغــة يعــين، )آمــني: (الــدعاء فنقــول

ِّاستجب، فالفاحتة كلها دعاء، وعندما نؤمن يعين نقول   . رب استجب لنا هذا الدعاء: َ
ِّوعنـدما نـؤمن علـى الــدعاء إن كـان علـى املنــرب أو يف صـالة الفجـر أو يف أي وقــت  َ

  : يقول يف هذا األمر رب استجب لنا هذا الدعاء، والرسول : فمعناه

م والتأ{  م ع الس ء، ما حسدت م اليهود ع  ما حسدت
َّ َ

ِ
َ ََّ َ ََ َْ َ ْْ َْ ََ ُ ََ ٍَ ْ   ٤٠٦ }ِمُ

ـــام  ـــدما نقــــول خلــــف اإلمـ ـــا ) آمــــني(عنـ ـ ــاظوا، ملــــاذا؟ أل ـــوا ويغتــ فــــإن اليهــــود حيزنـ
ا هللا    . من أجل حبيبه ومصطفاه َّخصوصية لنا خصنا 

وال يوجــد مــانع ..... لــصالة، قبــل اإلســالم كــان النــاس يكلمــون بعــضهم يف ا -
 .من الكالم

كنــا : حابة كــانوا يقولــونًويف بدايــة الــدعوة اإلســالمية كــان كــذلك أيــضا، فالــص -
 . وهو يف الصالةنكلم رسول هللا 

ُ مــن الكــالم يف الــصالة، وهــي أيــضا خــصوصية لألمــة  وبعــدها مــنعهم هللا  - ً
احملمدية، أننا ال نتكلم يف الصالة إال بـذكر هللا أو بـتالوة كتـاب هللا، وهـذا هـو 

  .الكالم املسموح به يف الصالة
ًتنبيهـا لـه، وهـو أيـضا ذكـر )  هللاسبحان: (نقول لهحىت لو أن اإلمام وقع يف خطأ ف ً

ُ، فـأكون بـذلك قـد خرجـت مـن الـصالة، ألننـا !لقد أخطأت: ، لكن ال أنطق وأقول له
  .ال جيوز لنا الكالم أثناء الصالة إال بذكر هللا، أو بتالوة كتاب هللا 

                                                           
شة ر هللا عنها٤٠٦ خاري عن عا ب لل ــــخ ال    س ابن ماجة والتار
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كة مع أمته               :  الثا عالفصل  )٣١٨             (خصائص الن المش

ة  الصالة ع ة االتجاه لل   خصوص

 لــصفوة أنبيائـه، قبلــة إبـراهيم وقبلــة رسـول هللا، وحنــن هـدا هللا للقبلـة الــيت اختارهـا
نعــرف أن ســيد رســول هللا عــاىن عنــدما ســافر إىل املدينــة ومل يــستطع أن يــستقبل القبلــة، 
ففي مكة كانت الكعبة وبيت املقدس على خط واحد، فكان يـستقبل الكعبـة ووراءهـا يف 

  .نفس االجتاه بيت املقدس
 أن مكة يف اجتاه، وبيت املقـدس يف اجتـاه آخـر، فإمـا وعندما وصل إىل املدينة وجد

َّـأن يستقبل الكعبـة، وإمـا أن يـستقبل بيـت املقـدس، ولكنـه كـان مـؤد مـع ربـه، فاجته حنـو  ً
 بيــت املقــدس، ولكــن بقلبــه ينــاجي ربــه، وال يتحــرك لــسانه، ولــذلك اســتجاب لــه ربــه 

  : َّووجهـه اجتــاه القبلـة املرضــية وقـال لــه                       ))وانتبــه لآليــة))البقـرةالبقـرة١٤٤١٤٤  :
َتـرضـاها: ( ُفلم يقل نرضاها، ولكـن قـال َ ْ يعـين القبلـة الـيت تريـدها، ملـاذا؟ ألن هللا وعـده  ) َ

  : ُأن يعطيـــه كـــل مـــا يريـــده إىل أن يرضـــى                       ))مـــا ))الـــضحىالـــضحى٥٥ 
  .ُّتطلب، ألنه كان حبيب هللا، وصفي هللا تريده ننفذه لك، بدون أن 

إلجتــاه إىل الكعبــة املباركــة، الــيت هــي أول  فــنحن األمــة الوحيــدة الــيت اختــصها هللا 
ـــع  يف األرض ـــ ـــ ــت وضــــ ــــ ـــ ـــ   : ُبيـ                                        

          ))ـا خرييـة لنـا َّ وفقنا هللا))آل عمرانآل عمران٩٦٩٦ َّ لإلهتداء هلذا البيت، وهم مل يوفقـوا هلـذا، أل ُ
  .أمة رسول هللا 

  صفوفنا كصفوف المالئكة

  :سيد رسول هللا عندما جاءوا ليقفوا يف الصالة قال هلم

ف تصف {  ا رسول هللا، وك ــها؟ قالوا  ئكة عند ر ما تصف الم ُّأ تصفون  َ ُُّ ُ َُ ُ َ َ
ِ َ َ ََ َ ِّ َ ْ

ِ ِ
َُّ ََ َ

ــها؟ قال ئكة عند ر َالم َ ِّ َ َ ْ
ِ ِ

ُ َ اصون  الصف : َ ِّيتمون الصفوف األول و َّ ُّ َ َُّ َُ ََ َ َ ُ َ ُ ُّ ِ{٤٠٧ 

لثالـث  يعين ال يبدأون يف الـصف الثـاين إال إذا اكتمـل الـصف األول، وال يبـدأون 
  .إال إذا اكتمل الثاين، فهذه صفوف املالئكة

                                                           
م عن جابر بن سمرة ٤٠٧   صحيح مسلم وأ نع
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كة مع أمته               :  الثا عالفصل  )٣١٩             (خصائص الن المش

ُة مع املؤمنني يف كل موقع يـصلي فيـه ومن فضل هللا علينا أن املالئكة حتضر الصال ٍ
، قال    :املؤمنني 

ستهموا {  جدوا إ أن  علم الناس ما  النداء والصف األول ثم لم  ُلو  ْ َّ ُ
ِ ِ
َ ْ َ ْ َّ ُ َ

ِ
َ َُ

ِ
َّ َّ ََ ِّ ِ

ِّ َّ
ِ

َ ُ ْ ْ

ستهموا  ه  ُعل َْ َ ْ َ
ِ

َ{٤٠٨  

ـــه؟ ـــف فيــ ــن الـــــذي يقــ ـــصف األول، فمـــ ـــدون الــ رين ويريــ ـــم جـــــاءوا مبك ـــيعـــــين كلهــ ِّــ ُ 
ُ، ملـاذا؟ ألن املالئكـة الـيت تنـزل يــصلون مـع الـصف األول، ولـيس ذلـك فقــط، !فيقرتعـون

ِّولكن املالئكة تـؤمن معنا، وقال  َ ُ:  

ه {  ئكة، غفر له ما تقدم من ذن ِفمن وافق تأمينه تأم الم ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ْ َ َ َ َْ َْ َّ َ َ ُ َُ ُ َ َ ََ ُ َ َ ََ{٤٠٩  

آمـني، وهـذا دليـل اإلجابـة : ًيـضاآمـني، يقولـون أ: فهم يصلون معنـا، وعنـدما نقـول
  .من رب العاملني 

ه ة ف ة يوم الجمعة وساعة اإلجا   خصوص

ة، وهــو  َّــاختــصنا هللا خبــصوصية دون األمــم الــسابقة ومل يوفق هلــا أحــد إال هــذه األم ِّــ ُ ُ
:  اليهـــود أن خيتـــاروا يـــوم اجلمعـــة للـــصالة والـــدعاء، فقـــالوايـــوم اجلمعـــة، فقـــد أمـــر هللا 

ــت - ال :لــسيد موســى اليــوم الــذي اســرتاح هللا فيــه بعــد :  ملــاذا؟ قــالوا-ُ وكــانوا قــوم 
م كــان يــوم الــسبت، فنختــار يــوم الــسبت، ولــذلك يــوم الــسبت هــو يــوم  اخللــق يف ســتة أ

  !.ُراحتهم، ومينع فيه العمل
أول يـوم بـدأ هللا فيـه اخللـق كـان يـوم األحـد، فأخـذوا راحـتهم يـوم : والنصارى قالوا

  .األحد
  :َّ يهد هللا ليوم اجلمعة إال هذه األمة، وهو اليوم الذي قال فيه رسول هللا فلم

ه أدخل {  ه خلق آدم، وف ه الشمس يوم الجمعة ، ف َخ يوم طلعت عل ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ

ِ
َ ُْ َُ ُ ََ َُ ْ َْ َُ َُّ َ ْ َ

ٍ

                                                           
رة ٤٠٨ خاري ومسلم عن أ ه    ال
رة  ٤٠٩ سا عن أ ه خاري وال   صحيح ال



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
كة مع أمته               :  الثا عالفصل  )٣٢٠             (خصائص الن المش

ج منها ه أخ َالجنة، وف َْ َّ
ِ ِ

ْ
ِ
َ َ ِو تقوم الساعة إ  يوم، َ

ْ َ
ِ

ََّ َ
ِ

ُ ََّ ُ ُ ِ الجمعةَ َ ُ ُ{ ٤١٠  

فيـوم اجلمعـة فيـه كـل الفـضل اإلهلـي، ومل خيتـصنا بيـوم اجلمعـة فقـط، بـل اختــصنا يف 
  : يوم اجلمعة فقاليوم اجلمعة بساعة إجابة، فقد ذكر رسول هللا 

سأل ا تعا ش{   ، ص د مسلم، وهو قائم  ه ساعة ،  يوافقها ع ف
َ َُ َُ ٌَ ْ َْ َ َُ ٌُ ٌ ِْ ِ ِ ِ ِ

َ َ َُ ُ ٌَ َ ََ ئا، َ ْ

اه ُإ أعطاه إ َّ ُ
ِ ِ

َ ْ َّ
{ ٤١١  

  . لهٌففي يوم اجلمعة ساعة إجابة، ال يدعو فيها عبد إال استجاب هللا 
ـا  ُهذه الـساعة فيهـا كـالم كثـري للـسادة العلمـاء، لكـن يكـاد يكـون اإلمجـاع علـى أ

و الساعة الـيت بعـد أن يـصعد اإلمـام علـى املنـرب إىل أن تنتهـي خطبتـه، ولـذلك اإلمـام يـدع
حلبيـــب  ـــداءا  ــن نـــؤمن عليـــه اقت ًفيهـــا وحنـ ِّ َ ـــسان ال ـــة، ولـــذلك اإلن ـــا ســـاعة اإلجاب  أل
لدعاء   .ينشغل فيها إال بسماع الوعظ، أو 

ــاء خطبــة اجلمعــة،  ملــصحف أثن ألين أرى الــبعض جيلــسون يف املــساجد وميــسكون 
ملسبحة أثناء اخلطبة  القـرآن يف اآليـة ، مع أن هللا قال يف!ُوهذا ال جيوز، وبعضهم ميسك 

  : الصرحية                    ))أنت ذاهب للذكر، والذكر هنا يعين اخلطبة))اجلمعةاجلمعة٩٩ .  
ُفــصالة اجلمعــة ركعتــني وصــالة الظهــر أربعــة، فمــا األكثــر يف العــدد؟ صــالة الظهــر،  ُ

َفلم جعل هللا صالة اجلمعة ركعتني؟ ِ  
ـــل ـــ ـــ ــــذكر: قيــــ ـــ ـــ   : للـــ                                                

  : فاسعوا إىل الصالة، ولكن:  مل يقل))اجلمعةاجلمعة٩٩((                  .  
يت عند إقامة الصالة ، فهذا قد حرم نفـسه مـن الفـضل اإلهلـي، ألن !لذلك الذي 

ُاجلمعــة هلــا عــالوات ال تعــد وال حتــد، وشــرط ها أن يــدخل املــسجد قبــل صــعود اإلمــام إىل ُ
ـــى أبــــواب املــــساجد ويــــسجلون الــــداخلني األول فــــاألول  ُاملنــــرب، فاملالئكــــة جيلــــسون علـ
ِّليسجلواكــــشوف العــــالوات، وعنــــدما يــــصعد اإلمــــام املنــــرب يطــــوون الــــصحف وجيلــــسون  ُ

  .ليستمعوا مع املصلني
َّما العالوات اليت تسجل للمسلم يف هذا اليوم؟ قال  ُ:  

                                                           
رة ٤١٠ مذي عن أ ه    صحيح مسلم وال
رة ٤١١ خاري ومسلم عن أ ه    ال
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سل َمن{  َاغ َ َ ْ
َيوم  ْ ِالجمعة َ َ ُ َغسل ُ ْ ُ

ة،  ِالجنا
َ َ َّثم َ

ُ
َراح  أنما َ َف َّ َ

َقرب  َّ دنة، َ
ً َ َ ْومن َ َ َراح َ َ 

ِالساعة ِ
َ ة َّ ِالثان َِ

َّ
أنما  َف َّ َ

َقرب  َّ قرة، َ
ً ََ ْومن َ َ َراح َ ِالساعة ِ َ

َ ِالثالثة َّ ِ
َ َّ

أنما  َف َّ َ
َقرب  َّ َ 

شا أقرن، ْك
َ َ َوم ْ َراح ْنَ ِالساعة ِ َ

َ عة َّ ِالرا َ
ِ

أنما َّ َف َّ َ
َقرب  َّ دجاجة، َ

ً َ َ ْومن َ َ َراح َ َ ِ 

ِالساعة
َ ِالخامسة َّ َِ َ

أنما  َف َّ َ
َقرب  َّ ضة، َ ب

ً َ ْ فإذا َ
َ
ِ
َ

ج  َخ َ َ
ام  ُاإل َم ِ

ْ
ت  ِح َ َ ئكة َ الم

ُ
ِ

َ َ 

ستمعون
َ ُ

ِ
َ ْ َالذكر َ ِّ

 {٤١٢  

عة قــراءة القــرآن الكــرمي، فكأنــه ذبــح إذا دخــل املــسلم قبــل الــصالة بقليــل أي ســا
يت بعد ذلك كأنه ذبـح بقـرة  ًمجال ووزعه على الفقراء واملساكني يف األجر والثواب، ومن 
يت بعـده كأمنـا ذبـح كبـشا، ومـن  ًووزعها على الفقراء واملساكني يف األجـر والثـواب، ومـن 

يت آخرا كأنه تصدق ببيضة   ... ًيت بعده كأنه ذبح دجاجة، ومن 
  .ٍفكل واحد على حسب جهاده

ت للقــاريء أو لإلمــام، ولكــن لنفــسك اإلمــام أو : ، ألن الــبعض يقــول!فأنــت مل 
خلطيب؟!اخلطيب ال يعجبين إلمام أو  أنت جئـت لتأخـذ حـصيلتك، ! ، لكن ما شأنك 

  .وال يهم أي خطيب، أو أي قارئ، املهم حصيلتك أنت قبل الصالة
  :وماذا بعد ذلك؟ قال 

َّتوضأ ْنَم{  َ َ
َفأحسن  َ ْ َ

َالوضوء،  ُ َّثم ُ
ُ

أ 
َ

الجمعة 
َ َ ُ َفاستمع ُ َ َ ْ َ

َوأنصت،  َ َْ
َغفر  ِ

ُ
 َما ُله 

نه ُب َ ْ َو َ ْ ِالجمعة، ََ َ ُ ادة ُ وز
ُ َ َ ثة َ ِث

َ ََ
ام  ٍأ

َّ {٤١٣  

م،  ر عـــشرة أ م، يعـــين تكف دة ثالثـــة أ ِّـــاجلمعـــة إىل اجلمعـــة كفـــارات ملـــا بينهمـــا وز ُ
ملن دخل قبل صعود اإلمام املنرب، لكن الذي دخل بعد صعود اإلمام املنـرب، وهذا األجر 

ً، ألن الـذي ال يـصلي اجلمعـة حيـرر لـه حمـضرا، !كل ما يف األمر أنه لن يتحرر ضده حمـضر ُ ِّ ُ
خذ حكما فور يقول فيه املشرع األعظم  ًوحيول على احملكمة الفورية، و ً َّ ُ:  

ْمن{  َترك َ َ الجمعة َ
َ َ ُ ث ُ

َ َ
ث
َ

ٍمرات  َّ ُتهاونا َ َ َبها َ َطبع ِ َ ه  َع ُا َ ِقل ِ
َ

{٤١٤  

ا اسود ثلث قلبـه، ومـن تـرك مجعتـني ((: وكما ورد ببعض األثر او  َّمن ترك مجعة  َ ا اسود ثلث قلبـه، ومـن تـرك مجعتـني ً او  َّمن ترك مجعة  َ ً
                                                           

رة ٤١٢ خاري ومسلم عن أ ه    ال
رة ٤١٣ مذي عن أ ه    صحيح مسلم وال
مذي وأ داود عن أدرع الضمري ٤١٤    جامع ال
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ما اسود ثلثي قلبه، ومن ترك ثالث مج ُاو  َّ َ ما اسود ثلثي قلبه، ومن ترك ثالث مجً ُاو  َّ َ م اسود قلبه كلهً او  َّع  َ م اسود قلبه كلهً او  َّع  َ ً((.  
او يعين من غري عـذر، والعـذ ُو ًر ال بـد أن يكـون عـذرا شـرعيا، فكثـري مـن النـاس ً ً

َّاآلن يقدمون ألنفسهم أعذارا، لكن ال بد أن يكـون العـذر مـن الئحـة األعـذار الـيت بينهـا  ُ ً ِّ
ا األعذار الـيت ارتـضاها هللا، كإنـسان مـسافر سـفرا طـويال وملـصلحة النيب املختار  ً، أل ً

ال، فهـذا عليـه صــالة ! ة، هـل هـذا عــذر؟ضـرورية، ولكـن سـافر يــوم اجلمعـة ليـشاهد مبــارا
ًاجلماعــة، أو يكــون مــسافرا للتــصييف، فهــذا لــيس عــذر شــرعي، ولكــن يــسافر يف وقــت 

  .آخر غري اجلمعة
فالعـــذر للـــضرورات الـــيت ال يـــستطيع اإلنـــسان أن يؤجلهـــا عـــن هـــذا اليـــوم، كحالـــة 

رة ذوي رمحاه كأبيه وأمه وهم قد طلبـوه ألمـر ضـروري ، وغـري ذلـك مـن ٍوفاة، أو سفر لز
  .ًاألمور الضرورية اليت ال غىن عنها لإلنسان يف هذا اليوم

السالم ة  ة التح   خصوص

َّ علينا أنه خصنا أمة النيب املختار بتحية هللا، وحتية أهـل تبارك وتعاىلومن فضل هللا 
  : اجلنـــة                         ))ل الـــسالم علـــيكم، أو  وحتيتنـــا علـــى األقـــ))األحـــزاباألحـــزاب٤٤٤٤

الــسالم علــيكم ورمحــة هللا، أو الــسالم علــيكم ورمحــة هللا وبركاتــه، فــإذا حييــت بغــري هــذه 
ــــول هللا ـــت يف قـ ـــد دخلــ ــــون قــ ــــة أكـ   : التحيـ                                    

ادلة٨٨(( ادلةا   .))ا
ًا، ونعمـت مـساء، يعـين نعمت صـباح: كانوا يدخلون على حضرة النيب ويقولون له ً

، فقــال لــه هللا   : كــصباح اخلــري ومــساء اخلــري عنــد                               
     ))ادلة٨٨ ادلةا   .))ا

ــو أردت أن أقــول: ًلكــن املــسلم يقــول أوال صــباح : ُالــسالم علــيكم، وبعــد ذلــك ل
لسالمًاخلري أو صباح النور فال مانع، ولكن أبدأ أوال  .  

الــسالم علــيكم، فقــال : ُذهــب رجــل ليتحــدث مــع رجــل آخــر يف أمــر، فلــم يقــل لــه
وعلـيكم الــسالم، : الـسالم علـيكم فيكــون لـك عـشرين حـسنة، وأ أقـول: َّهـال قلـت: لـه

ًفيكون يل عشرين حسنة، ويكون لنا معا أربعـون حـسنة، فننتظـر أن تنـزل رمحـة هللا علينـا، 
ِّرجل إىل النيب َجاء !! مث نتحدث بعد ذلك َّ َ ِ ٌ ُ َفـقال َ َ:  
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ُالسالم { م، َّ َّفرد َعل َ ه، َ ِعل ْ َّثم َ
ُ

َجلس،  َفقال َ َ َ
، ثم جاء آخر :  ُّالن  ُع َ َْ َ َّ ُ ٌ َ

َفقال َ َ
ه، فجلس، فقال:  م ورحمة هللا، فرد عل َالسالم عل ََ َ َ ََ َ

ِ
َّ َ ِ

ُ َ ْ َ َ ُ ون،: َّ ع
ْ

ِ  

َثم جاء آخر فقال َ َ ُ َ َ َ َّ ُ
ُالسالم:  ه،َّ اته، فرد عل ر م ورحمة هللا و ِ عل

َّ َ ََ ُ َُ َ ََ ْ َ َ  

َفجلس، فقال َ َ ََ ثالثون: َ
َ ُ َ

{ ٤١٥  

لـذلك !! فكلما قلتها أخذت حسنات، فلماذا أتركها وآخـذ غريهـا مـن الكلمـات؟
ــا أوال  ُوإذا دخــل اإلنــسان املــسجد ال بــد وأن يلقــي الــسالم، وإذا مل ... ًال بــد أن نبــدأ 

َّالــسالم مــن هللا علــي وعلــى عبــاد هللا الــصاحلني، ألن : أمــامي، فــأقولًأجــد أحــدا موجــود 
  . هناك مالئكة يريدون أن يسمعوا السالم

ــا حنـــن نقــــول  ــك(ولــــيس ) الـــسالم علـــيكم(ألننـ ــول الــــسالم ) عليـ ــك تقـ ملـــاذا؟ ألنــ
عليكم، أي على الرجل والذين من معه من املالئكة، فإذا مل يـرد فـإن مـن معـه يـردون مـن 

  .الكرام الكاتبنياملالئكة 
الــسالم علــيكم، ونفــرض أن : ُفــإذا دخلــت بيــيت فــال بــد عنــد فــتح البــاب أن أقــول

لـــسالم علـــيكم، فيعرفـــون أنـــين جئـــت فيتجهـــزوا  ًمعـــي املفتـــاح وفتحـــت، أيـــضا أبـــدأهم 
ِّويستعدوا، وأعودهم على ذلك ُ.  

كم، الـسالم علـي: ُفإذا خرجت من البيت للعمل أو ألي مكان أقول ملـن يف البيـت
ِّالسالم عليكم، وجلس، مث قام ومل يسلم، فقل : دخل رجل على حضرة النيب وقال ُ:  

ست {  سلم؛ فل قوم فل سلم، فإذا أراد أن  م إ المجلس فل ْإذا انت أحد َ َ َْ ُ ُ ََ َ َ َْ ْ َ َْ ُ ََ ْ َ َ َ َ
ِ ِ

ْ
ِ ِ

ُ َ ْ

أحق من اآلخرة ِاألو 
َ ِ ِ

ْ ْْ َّ َ
ِ

ُ
{ ٤١٦  

م فــإذا دخلــت البيــت فــال بــ ، ونعل ّــد أن تــسلم، وإذا خرجــت كــذلك، لــنعلم نــساء ّ ِّ ِ ُِ ُ ُ
ا حتية أهل اجلنة، وحتية هللا  ، ونعلم بناتنا أن يؤدوا حتية اإلسالم، أل ِّأوالد ُ.  

ــا هللا   :  َّهـذه التحيــة خــصوصية لألمـة احملمديــة خــصنا                    
              ))راتراتاحلجاحلج٨٨((.  

                                                           
مذي وأ داود عن عمران بن الحص٤١٥     جامع ال
رة ٤١٦    س أ داود والبيه عن أ ه
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ة صالة التهجد   خصوص

  :ًاختصنا هللا أيضا يف الصالة بصالة التهجد
                               ))اإلسراءاإلسراء٧٩٧٩((  

  :))املزملاملزمل٢٠٢٠(( ىف فلم تكن هذه الصالة موجودة عند األمم السابقة، وقال لنا
                                                                            

  .الذي يريد أن يكون معك هناك يشاركك يف هذه الصالة
 كانـــت وظيفتـــه ، فحـــضرة النـــيب  نفــرض أين متعـــب وال أســـتطيع أن أقـــوم الليـــل

  :التيسري، قال 

قظ َمن { اس
َ ْ َ َمن ْ

ل ِ ِالل
قظ ْ وأ

َ ْ َامر َ ُأتهْ َ
ا  َفصل َ َ

عت  ْر َ َ عا َ ِجم
ا َ َكت َمن ِ

ِ 

ن َالذا
ِ

َّ
ا َا  رات ِكث ِوالذا َ ِ

َّ َ {٤١٧  

  :يناال أعظم درجة يف آية سورة األحزاب
                                                       ))األحزاباألحزاب٣٥٣٥((  

صــعبة علــى الــنفس إذا أطعناهــا، لكــن ...  ؟!ن هــل فيهمــا صــعوبة؟ا الركعتــنهــا
ها فستجد هذه الصالة فيها لذة، وفيها حالوة، وفيها طـالوة، وفيهـا مناجـاة،  إذا جاهد

  ن فقط لتكون مع رسول هللا، ومن الذي يكون معه؟ان اثنتاركعت
                        ))املزملاملزمل٢٠٢٠((   

  . الذين يصلون معك صالة التهجدوهم

د ة صالة الع   خصوص

وجعــل هللا لنــا خــصوصية دون مجيــع األمــم وهــي صــالة العيــدين، عيــد الفطــر وعيــد 
َّاألضحى، وصالة العيد سنة وليست فريضة، لكنها خصوصية لألمة احملمدية َُّ.  

                                                           
د الخدري ٤١٧    س أ داود وابن ماجة عن أ سع
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ح لنا سيد رسـول هللا  ق  لـو حـدثت عنـد اإلنـسان ظـروف ومل يلحـوللتيسري أ
ُجلماعة أن يصلي وحده ركعتني سنة العيد، ووقتها حىت قبل الظهر بثلث ساعة َُّ ُ.  

هللا أكــرب ســبع : وكــل مــا يف األمــر أنــك يف الركعــة األوىل بعــد تكبــرية اإلحــرام تقــول
مخس مـرات، ومعـك زوجتـك وأوالدك بـنفس : مرات، ويف الركعة الثانية قبل الفاحتة تقوهلا

ُك مل تستطع الذهاب إىل املسجد، فتصلي العيد وحـدها ومعهـا الكيفية، فنفرض أن زوجت
  ُالوقت حىت قبل صالة الظهر بثلث ساعة، ملاذا؟

ا رسول هللا  ا خصوصية خصنا    .َّأل

سوف والخسوف ة صالة ال   خصوص

ـــسوف، إذا حــــدث كــــسوف للــــشمس أو َّوخــــصنا هللا   بــــصالة الكــــسوف واخلـ
ُ العظمــى يف الكــون، مــا الــذي يدفعــه؟ ال شــيء خــسوف للقمــر، وهــذا أمــر مــن أوامــر هللا

ُغري صالة املسلمني، فهـي الـيت جتعـل أكـرم األكـرمني يتـدخل وحيـول هـذه احلالـة إىل حالـة 
  .خري للناس أمجعني، بربكة صالة املسلمني صالة اخلسوف وصالة الكسوف

ُوصالة اخلسوف وصالة الكسوف ركعتني، إمـا أن نـصليهما مجاعـة، أو يـصلي كـل  ُ
ِّحـــد مبفـــرده، ونـــصلي ركعتـــني مث ركعتـــني مث ركعتـــني حـــىت ينجلـــي هـــذا اخلـــسوف أو هـــذا وا ُ ٍ

ُالكــسوف، ولكــن كــل ركعــة فيهــا ركــوعني بــدال مــن ركــوع واحــد، وإذا كنــا سنــصلي مجاعــة  ً
فاإلمــام خيطــب خطبــة طيبــة يعــظ فيهــا النــاس ويــدعو هللا، وهــذه الــصالة خــصوصية لألمــة 

  .احملمدية بربكة رسول هللا 

ة صالة الوترخص   وص

ًخــص هللا هــذه األمــة أيــضا بــصالة الــوتر، فــال توجــد أمــة أبــدا أوجــد هلــم هللا صــالة  ُ ً َّ
  :الوتر إال حنن، ولذلك قال 

حب الوتر{  َأوتروا فإن ا وتر  ٌ ُْ ُّْ
ِ

ُ
ِ

َ َّ َ
ِ
ْ{ ٤١٨  

كم أن يــرتك أحــد صــالة الــوتر، ألين أرى أن  والــوتر يكــون ولــو بركعــة واحــدة، فــإ
                                                           

د ٤١٨ م عن سلمان بن  ة والحا    مصنف ابن أ ش
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ُمن املسلمني اآلن يصلي صالة العـشاء، وأحيـا يـصلي ركعتـني سـنة بعـدها، وفقـط، كثري  ًُ
  :لكن سيد أبو هريرة قال

ِأوصا خل {  ِ
َ

ِ
َ ْث ٍ بث

َ َ
ِ : ، ع الض ل شهر، ور ام من  ثة أ ام ث َص ُّ َ َ َ َ ْ َ ِّ َْ َّ

ِ ٍِ ِ
َ ََ

ِ
ل أن أنام َوأن أوتر ق َ ْ َْ ْ َ َ

ِ
َ{ ٤١٩  

كان يوتر قبل النوم، وسيد عمر كان يؤجل الـوتر إىل قبـل الفجـر، سيد أبو بكر 
  : قالملاذا؟ ألن النيب 

ل وترا{  الل م  ت َْاجعلوا آخر ص
ِ
ْ ْ َ

ِ ِ ِ
َ َ ْ{ ٤٢٠  

 ، ُنفــرض أنــين صــليت الــوتر بعــد العــشاء، واســتيقظت يف الليــل وأريــد أن أصــلي  ُ ُ
ُالــوتر أصــبحتا شــفع، مث أصــلي كمــا ُفمــاذا أفعــل؟ أصــلي ركعــة واحــدة، وهــذه الركعــة مــع 

ِّأشــاء ركعتــني ركعتــني، مث أصــلي ركعــة وتــر، حــىت يكــون آخــر صــالة الليــل الــوتر، مــع قــول  ُ
  :النيب 

 }
َ

ِوتران  َ لة  ِ ْ ٍل ْ{٤٢١  

ـــني، ــني ركعت ــل ركعتـ ـــام الليـ ــلي قي ـــة مث أصـ ـــصح أن أصـــلي الـــوتر يف البداي ــين ال ي ُيعـ ُ  
  .واحد فقطمث أصلي الوتر مرة أخرى، لكن وتر 

ة الق والجمع  الصالة   خصوص

 قصر الصالة، واجلمع بني الصالتني، فـإذا َّحنن األمة الوحيدة الذين أعطا هللا 
  كنـــت يف ســـفر، ومـــسافة الـــسفر تزيـــد عـــن مثـــانني كيلـــو مـــرت جيـــوز يل أن أقـــصر الـــصالة،

  .ولكن بعد اخلروج من بييت، فال يصح أن أقصر من بييت
ُ؟ أصلي الظهر ركعتني ووراءه علـى الفـور أقـيم الـصالة وأصـلي كيف أقصر الصالة ُ

ُالعصر ركعتني، فإذا خرجت يف وقت الظهر أصلي مجع تقدمي، وإذا خرجـت قبـل الظهـر،  ُُ
خري   .أؤخر الظهر حىت يؤذن العصر وأصلي مجع 

                                                           
رة ٤١٩ خاري ومسلم عن أ ه   ال
خاري ومسلم عن ابن عمر ر هللا عنهما٤٢٠    ال
مذي وأ داود عن طلق بن ع ٤٢١    جامع ال
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وصالة املغـرب لـيس فيهـا قـصر، لكـن أمجـع معهـا صـالة العـشاء وأصـليها ركعتـني، 
خري، وهذه خصوصية هلذه األمة احملمديةًوأيضا مجع   .َّ تقدمي أو مجع 

ًومـــدة القـــصر كـــم يـــوم؟ إذا كنـــت مـــسافرا ألي مكـــان، ومـــسافته ال تقـــل عـــن  ُ٨٠ 
ًكيلـو، وأ أعلـم أن مهمـيت يف هـذا الـسفر حتتــاج إىل أقـل مـن مخـسة عـشر يومـا، جيــوز أن 

  .ُأقصر الصالة يف هذه املدة
ـــو كنـــت أعلـــم أن هـــذه املـــص ــن ل ــا، لكـ ـــاج إىل شـــهر، فقـــد أصـــبحت مقيمـ ًلحة حتت

  .ُوأصلي صالة املقيم على الدوام
ًوإن كنت متزوجا من امرأتني ولكن يف بلدين خمتلفتني، فـال يـصح القـصر يل يف أي 

  .بلد منهما، ألن هذه بلدي وهذه بلدي، وهذه فيها أهلي وهذه فيها أهلي
  :والقصر رخصة، وقال 

ارك و{ َ إن ا ت َ َ َ َ َ َّ
حب أن تؤ عزائمه ِ ما  حب أن تؤ رخصه،  ُتعا  ُُ َِ ِ ِ

َ َ ُ َُ َْ ُْ ُ َْ ُّْ ُُّ َ ُ َ{٤٢٢  

وشرط القصر أن ال تفصل بني الصالتني بكالم، فلو تكلمت بينهمـا مـع أحـد فـال 
ُجيوز لـك قـصر الـصالة األخـرى، لكـن شـرط القـصر أنـه بعـد الـصالة األوىل أقـيم الـصالة 

  .التالية على الفور
قـــيم يف بلـــدي، ولكـــين مـــريض وظـــرويف الـــصحية جتعلـــين ال أســـتطيع أن لـــو كنـــت م

ًأصلي كل صالة يف وقتها، فيجوز يل اجلمع، أو جئـت مـن سـفر طويـل وكنـت متعبـا وغـري  ُ ُ
ُقادر، فيبـاح يل أن أمجـع فأصـلي الظهـر مـع العـصر، أو املغـرب مـع العـشاء، واجلمـع غـري  ُ

  .ات، وبعده العصر مباشرة أربع ركعاتُالقصر، فاجلمع يعين أن أصلي الظهر أربع ركع
وهـــذا يف حالـــة الـــضرورة، إذا كـــان يف حالـــة مـــرض، أو يف حالـــة اإلرهـــاق والتعـــب 
الــشديد الــذي جيعــل اإلنــسان ال يــستطيع القيــام، أو يف حالــة املطــر الــشديد، الــذي مينــع 
اإلنسان مـن اخلـروج مـن البيـت ليـذهب للمـسجد، أو يف حالـة اخلـوف، كـأن يكـون هنـاك 

ُدو مرتبص يب ولو خرجت سيـضربين، فهـذه احلـاالت الـيت يبـاح يل فيهـا اجلمـع، فـاجلمع ع
  .والقصر خصوصية لألمة احملمدية

                                                           
د هللا بن عمر ر هللا عنهما مسند ٤٢٢ ان عن ع   أحمد وابن ح
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ة صالة الخوف   خصوص

اهدين املقاتلني امسها صالة اخلوف ا هللا ا   .َّوهناك صالة خص 
اهد وهو يف ميدان القتال   .ُوصالة اخلوف يصليها ا

ومن ضمنها ومـن مجلتهـا أنـه .... ة مجعها السادة الفقهاء، ن صورووهلا حوايل سبع
ركـان ... ُيصلي بكامـل مالبـسه، وهـو جـالس علـى املـدفع أو غـريه،  ِّولكـن حيـرك لـسانه  ُ

ولـــو كـــان يف ..... الـــصالة، وقـــراءة القـــرآن وتـــسبيحات الـــصالة، حـــىت ال يـــرتك الـــصالة 
  ميدان القتال

ة ة األضح   خصوص

ُألمة بـصالة عيـد األضـحى، والـذي عنـده أضـحية يـضحي، َّكذلك خص هللا هذه ا ُ َّ
ُأما الـذي لـيس عنـده أضـحية فيمكنـه أن جيلـس مـا بـني صـالة الفجـر إىل شـروق الـشمس 

  :يف يوم العيد أو يف أي يوم يذكر هللا، قال 

َمن ص ال{  ْ غداةَ
َ َ َ

ذكر ا ح تطلع الش   جماعة ثم قعد 
َّ َ ْ ََّ َ ََ ُ ْ َ َ َ َ َّ َُ

ٍ
َ

َمس، ثم ص ِ َّ ُْ ُ

أجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة انت له   ، عت ٍر ٍ ٍ ٍ
َّ َّ ََّ َ َ

ٍ
َ ْ ُ َ َّْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ{ ٤٢٣  

  :ويف رواية أخرى

ة الغداة ح تطلع الشمس {  ذكرون ا تعا من ص ُألن أقعد مع قوم  ْ َّ َ ََ َْ ََّ ََ
ِ ِ ِ

َ ََ َ ْ ََ َُ َ ُْ ْ
ٍ
ْ َ َْ َ

أحب إ من أن
ْ ْ

ِ َّ ِ
ُّ ل َ عة من ولد إسماع ِ أعتق أر ِ َِ ْ

ِ ِ َ ْ ًَ َ ْ َ ْ{٤٢٤  

ـــشمس، ـــع ال ــة مث قعـــد يف مـــصاله يـــذكر هللا حـــىت تطل ــلى الـــصبح يف مجاعـ   مـــن صـ
ــن  ـــاب مــ ـــة رقـ ــق أربعـ ــ ـــا أعت ـــان كأمنـ ــــة، وكـ ـــرة مقبول ـــة، وعمـ ـــة مقبولـ ـــواب حجـ ــــه ثـ ـــب ل   ُكتـ

  !!.أوالد إمساعيل 
 ففـي كـل مجعـة –  كما ذكر–ِّوكذلك يستطيع كل واحد منا أن يضحي كل مجعة 

ًميكنين أن أذبح مجال، أو أذبح بقرة، وذلك إذا ذهبت مبكرا إىل املسجد قبل اجلمعة ً.  
                                                           

س بن مالك ٤٢٣ مذي عن أ    جامع ال
س بن مالك ٤٢٤ ا عن أ    س أ داود والط
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  :قال 

سل َمن{  َاغ َ َ ْ
َيوم  ْ ِالجمعة َ َ ُ َغسل ُ ْ ُ

ة،  ِالجنا
َ َ َّثم َ

ُ
َراح  أنما َ َف َّ َ

َقرب  َّ دنة، َ
ً َ َ ْومن َ َ َراح َ َ 

ِالساعة ِ
َ ة َّ ِالثان َِ

َّ
أنما  َف َّ َ

َقرب  َّ قرة، َ
ً ََ ْومن َ َ َراح َ ِالساعة ِ َ

َ ِالثالثة َّ ِ
َ َّ

أنما  َف َّ َ
َقرب  َّ َ 

شا أقرن، ْك
َ َ ْومن ْ َ َراح َ ِالساعة ِ َ

َ عة َّ ِالرا َ
ِ

أنما َّ َف َّ َ
َقرب  َّ دجاجة، َ

ً َ َ ْومن َ َ َراح َ َ ِ 

ِالساعة
َ ِالخامسة َّ َِ َ

أنما  َف َّ َ
َقرب  َّ ضة، َ ب

ً َ ْ فإذا َ
َ
ِ
َ

ج  َخ َ َ
ام  ُاإل َم ِ

ْ
ت  ِح َ َ ئكة َ الم

ُ
ِ

َ َ 

ستمعون
َ ُ

ِ
َ ْ َالذكر َ ِّ

 {٤٢٥  

ة  شهر رمضان   ٤٢٦من خصائص األمة المحمد

ـا هللا  َُّـ هـذه األمة ونبيهـا يف َّما زلنا نواصل احلديث عـن اخلـصائص الـيت خـص 
ــا هللا يف األوىل شــرحناها، واملــزا الــيت م الــدنيا، ألن املــزا الــيت خــصنا   خــصنا هللا حيــا

 ا يف الدار اآلخرة ستأيت فيما بعد إن شاء هللا، ألننا منشي   .لتسلسل الزمين 

  الخصائص للسيو

دة املعرفة هلذه اخلصائص فقد مجعها إمام من أئمة احملـدثني هـو اإلمـام  ِّوملن يريد ز ٌ ُ
  . وأرضاهالسيوطي 

َّن كـان بـز بـصفة خاصـة يف ًواإلمام السيوطي كان متـشعبا يف كـل نـواحي العلـوم، وإ
: ، وقـال!ُ، فقد مجع كما روي عنه مائة ألف حديث عـن رسـول هللا أحاديث النيب 

 انتــشر مــع أصــحابه يف ألن حديثــه  !. كلــهُّوال أظــن أين مجعــت حــديث رســول هللا 
ٍالــبالد، فكــل رجــل مــنهم ذهــب إىل بلــد مــن الــبالد الــيت فتحهــا هللا للمــسلمني، ومعــه مــا 

  .ليه من أحاديث سيد األولني واآلخرين استمع إ
ت صــحيحة وقــد أكرمــه هللا   ومجــع كــل كتــب احلــديث الــسابقة الــيت فيهــا روا

عــن ســيد األولــني واآلخــرين، كالبخــاري ومــسلم وأبــو داود والرتمــذي وغــريهم، أكثــر مــن 
ُمائة مرجـع مـن كتـب احلـديث، مجعهـا كلهـا يف كتـاب واحـد يعتـرب أكـرب مرجـع يف احلـديث 

                                                           
رة ٤٢٥ خاري ومسلم عن أ ه    ال
ي – المقطم – القاهرة ٤٢٦ ن الخ   م٢١/٢/٢٠١٩هـ١٤٤٠ من جمادي اآلخرة ١٦ مسجد مجمع الفائ
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النبـــوي، وفيـــه حـــوايل ثنتـــان وأربعـــون ألـــف حـــديث، ألن للبخـــاري مخـــسة أالف حـــديث، 
َّـومسلم يزيد عنه قليال، لكن أحاديث السيوطي اثنان وأربعون ألـف حـديث، ومساه  مجـع مجـع ((ً

  . ألنه مجع فيه كل اجلوامع اليت مجعت أحاديث رسول هللا ))اجلوامعاجلوامع
ُوكـــان هـــذا الرجـــل ذو صـــالح وتقـــى، ولـــذا روي أنـــه ُ حـــسب عمـــره الـــذي عاشـــه، ُ

ــرك حــوايل ســتمائة كتــاب يف كــل نــواحي املعرفــة، فجمعــت  ُوكتبــه الــيت ألفهــا، وكــان قــد ت َّ ُ ُ
ُحياته اليت عاشها، وكتبه اليت ألفها، وحسبت فوجدوا أنـه لكـي يكتـب هـذه الكتـب خبـط  َّ ُ
يده حيتاج إىل أن يكتب كل يوم حـوايل مخـسة عـشر صـفحة مـن مولـده إىل وفاتـه، فكيـف 

  !!ِّجاءه هذا الوقت ليطالع ويسجل ويكتب؟
ا بركة الوقت اليت حتدث للصاحلني واملتقني يف كل وقت وحني   .إ

 ذات مــرة يف َّوأكــرب شــيء اعتــز بــه يف حياتــه وكــان يفــاخر بــه؛ أنــه جــاءه النــيب 
ً فكان معجبا غاية اإلعجاب ألن الـذي مسـاه ))َّاقرأ علي  شيخ احلديثَّاقرأ علي  شيخ احلديث((: املنام، وقال له ُ

  .يخ احلديث هو رسول هللا ش
ـــيب  ـــصائص للنـــ ــــذه اخلـــ ــــع هــ ــــارك مجــ ـــل املبــ ــــذا الرجـــ ـــدء، ويف هــ ــــه يف البـــ َُّ وألمتــ

ــه يف حــــوايل أربعــــة أجــــزاء،  ُالتــــشريعات، ويف احليــــاة الدنيويــــة، ويف احليــــاة األخرويــــة ومجعــ
  .والكتاب مطبوع ملن أراد أن يطالعه وينظر ما فيه

، ومـا يالئـم زماننـا، ألن لكـل زمـان ُ نقتـبس منـه مـا يالئـموحنن حبمـد هللا  ُ عـصر
َّعلم خاص خص به النيب  ٌأهل هذا الزمان .  

ـــيب  ــن خـــــصوصية النــ ـــدرس الـــــسابق عـــ ـــد تكلمنـــــا يف الــ ـــصالة، وقــ ـــه يف الــ َُّ وأمتــ
ة هلـذه األمة، وتـشريفا  ـا دون األمـم الـسابقة مزي ًواخلصوصية يعين األشياء الـيت اختـصوا  َّـ ًَّـ ُ ُ

  .ات ريب وتسليماته عليهَّلنيب هذه األمة صلو

ام شهر رمضان ة ص   خصوص

َّ وأمتــه يف شـــهر رمــضان، وصـــوم ونــتكلم يف هـــذا الــدرس عـــن خــصوصية النـــيب 
َّـشهر رمضان أمر فريد اختص هللا به هـذه األمة، ومـا يف شـهر رمـضان مـن الفوائـد واملـزا  َّ ٌ ٌ

لنذر اليسري   .ال يعد وال حيد، ولكننا نكتفي منها 
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َُّـوحيدة اليت فرض عليها صيام شهر رمـضان بعينـه هـي أمة رسـول هللا َّفاألمة ال ُ ،
  : عن ذلكًواختصها هللا تعاىل بصيام هذا الشهر املبارك، وقال معربا 

                                ))البقرةالبقرة١٨٥١٨٥((   
  .ألنه الشهر الذي ابتدأ نزول القرآن فيه

َُّ للنـــيب وأمتـــه ألنـــه الكتـــاب اجلـــامع لكـــل مـــا يف كتـــب األنبيـــاء والقـــرآن خـــصوصية
ــلوات ريب  ـــه صـــ ــــرين وأمتــ ـــني واآلخـ ـــسيد األولــ ــــة بــ دات خاصـ ـــــسابقني، وز ـــلني ال َّواملرســ

  .وتسليماته عليه
ــرآن،  ـــزال القـ ن ـــذي اختـــصنا  ًفكـــان يف األصـــل صـــيام شـــهر رمـــضان شـــكرا  ال ُ

  .العظيم، وهذه واحدةًوجعلنا أهال هلذا الشرف الكبري وهذا الفضل 

  تالوة القرآن  شهر رمضان

ي شـــأن الـــروح، ويكـــون يف ذلـــك فتـــوح ملـــن يقـــرأ  ِّـــوألن الـــصيام يرقـــق القلـــب، ويعل ُ ُ
ِّكتــاب هللا بتــأن وتــدبر، فــإذا كنــا صــائمني أخــذ يف تــالوة كــالم رب العــاملني بتــأين وتــدبر،  ٍ

ُّوال نعد، فعامة املسلمني يعـدون ختمـات ويقـول مـت هـذا الـشهر مخـس ختمـات، أ خت: ُ
ُفهل نعد على هللا الذي ال يعـد علينـا آالءه ونعمـاه؟!! أو عشر ختمات ُ ُهـل يعـد علينـا !! ُ

ــا !!ُالـنعم لنعــد األعمــال الــيت عملناهـا؟ ، يف حــني أن هــذه األعمــال الـيت نعملهــا ال نقــوم 
  .ُإال بتوفيق هللا، ومعونة هللا، وحول هللا، وطول هللا جل يف عاله

ـار الـصيام أو ليلـه مـع فإ ذا قـرأ اإلنـسان القـرآن يف شـهر رمـضان وهـو صـائم، يف 
نيــة  ًالتــدبر، كــان أهــال لنــزول األنــوار القرآنيــة، واإلشــراقات اإلهليــة، واألســرار العلميــة الر

  .َّاليت بثها هللا تبارك وتعاىل يف حنا وثنا كتاب هللا 
ً أحيــا ميــضي فقــد كــان النــيب ولــذلك كــان شــأن أصــحاب النــيب كــشأن النــيب، 

ُ، آية واحدة يكـرر فيهـا، ويعيـد فيهـا !الليلة كلها يف ترديد آية واحدة ال جياوزها إىل غريها ُ
، ملـــاذا؟ لتكـــرار املـــشاهد الـــيت يـــشهدها فيهـــا، !مـــن بعـــد صـــالة العـــشاء إىل مطلـــع الفجـــر

ـ ا والـيت يراهـا فيهـا، ألن هللا واألسرار اليت يبثها هللا يف فؤاده فيها، واخلفا اليت ال حنـيط 
 قــال لــه  :                    ))والــواو واو املعيــة، يعــين أنــت تقــرأ القــرآن ))العلــقالعلــق٣٣ 
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م مع حضرة هللا مع هللا    .، يف حضور 
 صيام شـهر رمـضان ككـل عبـادات املـؤمنني، فـأي عبـادة فرضـها هللا وجعل هللا 

  .ن فيها عند عملها أن يغفر هللا له ما تقدم من ذنبهعلينا أدىن ما حيصل للمؤم
  :فقال 

ْمن { َصام َ رمضان َ
َ َ َ مانا َ َإ

ا ِ سا َواح ِ
ْ َغفر َ ِ

ُ
َتقدم َما ُله  َّ َ َ

ْمن 
ه ِ ِذن ِ

ْ َ
 {٤٢٧ 

  :ُ يف مسندهويف رواية أخرى عند اإلمام أمحد 

ْمن { َصام َ رمضان َ
َ َ َ مانا َ َإ

ا ِ سا َواح ِ
ْ َغفر َ ِ

ُ
ت َما ُله 

َ
َقدم َّ َ
ْمن 
ه وما تأخر ِ َذن ْ َ ََ َ

ِ ِ
ْ

 {٤٢٨  

  : وهذا من فضل هللا
                                               ) ) احلديداحلديد٢١٢١((.  

ــــح المسك ب عند هللا من ر ة خلوف فم الصائم أط   خصوص

 يف اآلخـرة، فالـصائم يف  عالمة يف الدنيا، وعالمـة هلـموجعل للصائمني عند هللا 
العادة تكون رائحة فمه غري مقبولة ألن الطعام خيـرج مـن اجلـوف إىل الفـم مباشـرة، ولكنـه 

َّحرصـــا علـــى أن ال يتـــأذى مـــسلم مـــن صـــيام مـــسلم جعـــل خلـــوف   فـــم - يعـــين رائحـــة -ً
  :الصائم عند هللا أطيب من رائحة املسك

ُلخلوف{  ُ
ِفم 

َ
ِالصائم  ِ

ب َّ ُأط َ عند ْ
َ ْ

ْمن ِا ِ
ــح ِ ــ ِالمسك  ر ْ ِ{٤٢٩  

ُوإذا كــان يــوم القيامــة يعــرف الــصائمون يف أهــل املوقــف برائحــة املــسك الــيت ختــرج 
م !من أفـواههم ء وجـه هللا يف هـذه احليـاة الـدنيا،  ابتغـاً، مثـرة للـصيام الـذي صـاموه لـر

هلـدي النبـوي  ٌوليس معىن ذلك أن الصائم يرتك غسل أسنانه، بـل إنـه مطالـب  يف ذلـك، ُ
يجمــــع ًفبعــــد أن يتــــسحر يغــــسل أســــنانه مبعجــــون األســــنان، أو الــــسواك، أو مهــــا معــــا، ف

ُوله أن يغسل أسـنانه، أو يـستاك يف النهـار إىل صـالة الظهـر، حـىت ال يكـون ... ُاحلسنيني 
ُله عذر يف ترك هذا العمل الذي يزكيه النيب  ٌ ُ.  

                                                           
خاري ومسلم عن  ٤٢٧ رة ال   أ ه
رة  ٤٢٨   مسند أحمد عن أ ه
رة  ٤٢٩ خاري ومسلم عن أ ه   ال
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ــ م احلديثــة ظهــر يف الــصيدليات عب ُوة ختــرج رزازا يف الفــم تطيــب ُوحنــن يف هــذه األ ً ُ َّ
سـتخدامها هـو وزوجتـه قبـل النـوم، وإذا كـان  ًبه رائحة الفم، وأ أنـصح دائمـا األحبـاب 

ًخارجا للصالة، أو خارجا الجتماع، أو خارجا لصالة اجلمعة ً ً.  
حـت اسـتخدام هـذا الـرزاز  واللجنة الدائمة لإلفتاء يف اململكـة العربيـة الـسعودية أ

ر وال يــؤثر يف صــيام الــصائم، وضــغطة واحــدة منــه : مــضان، وقالــتيف شــهر ر ِّــهــو ال يفط ُ
ُتطيـــب رائحـــة الفـــم، فلمـــاذا حنـــن كمـــسلمني ال نكـــون كالغايـــة العظمـــى الـــيت ينـــشدها هللا 

؟ورســوله   ال مــانع! هــل ستــشرتي واحــدة كــل أســبوع؟ !ومــاذا تكلفنــا؟ !! يف كــل أمــور
ٌولكن املهم أال يتـأذى أحـد مـين،  !! ُوال يـدير وجهـه للجهـة األخـرى بـسبب الرائحـة الـيت َّ ُ

َّخترج من فمي، أو أصلي فأجد من يصلي جبواري يتأذى مين ُ ُ!!   
حتها الشريعة اإلسالمية، وال تبطل أجر الـصائم وال تفـسد  ُفهذه حلول عملية، وأ ُ

 بعـد أن صيامه كما أفىت السادة العلمـاء األجـالء يف اململكـة العربيـة الـسعودية، وإفتـاؤهم
إن رزازهـا ال يـدخل إىل اجلـوف، ولكنـه يتطـاير يف الفـم، ومـا دام ال : ًحبثوها علميا، وقـالوا

ِّيدخل إىل اجلوف فال يفطر ُ.  
ــل هللا  ـــستغفر للمــــسلم وجعـ ـــبط إىل األرض وت مجعهــــم  ـــسماوات   مالئكـــة ال

كــة الــصائمني طــوال صــومهم، منــذ بــدء الــصيام مــع مطلــع الفجــر إىل وقــت الفطــور مالئ
ــب هــــذا يف صــــحيفة حــــسناتك ــك، ويكتــ   : يـــستغفرون هللا لــ                      

                             ))الشورىالشورى٥٥((.  

ام ة صالة الق   خصوص

َّوإذا صليت صالة القيام فإن هناك مالئكة خمصوصني ومعظمني يقول فيهم  ُ:  
إن {

َّ
ِ ِ َتعـــا ِ

َ
َحـــول  ْ ْالعـــرش َ ِموضـــعا َ

ْ َّـــس َ َ ة ُ حظـــ
ُ َ ِ

القـــدس، َ
ْ ُ

َوهـــو  ُ َمـــن َ
ِ 

النــور
ُّ

َفيهــا 
ئكــة ِ م

ٌ
ِ

َ َ 
َ

ِحــ 
ْ ْعــددهم ُ ُ َ َ إ َ

َّ
َتعــا ُا ِ

َ
ــدون  ع

َ ُ ُ ْ ــادة  َا َ ع
ً َ َ ِ 

َ
 

ون ـــ فــ
َ ُ ُ ْ ـــاعة، َ ســ

ً َ ـــإذا َ فــ
َ
ِ
َ

ــان  ـــ
َ

ــــا  ـ ِل
ـــهر َ ْشــ َ

ـــضان  رمــ
َ َ َ ــــتأ َ اسـ

َ ذنواْ
ُ َ

ــم  ــهـــ ْر ُ َّ أن َ
ْ

ــــوا  لـ ي
ْ  ِإ َ

ْاألرض، َ ْ
ـــصلون  ف

َ َ ُ َ
َمـــع  ِبـــ َ

َآدم، َ لـــون َ في
َ ْ َ َ

لـــة َّـــل  ٍل َاألرض ْ ْ َ ْ
ـــل  ُّف َ

ْمـــن  ْمـــسهم َ ُ َّ  ْأو َ
ُمسوه ُّ سعد َ

َ
ِ سعادة َ

ً َ َ َ 
َ

ش 
َ ْ َعدها َ َ ْ دا َ   ٤٣٠} َأ

                                                           
اء والمرسل للسمرقندي عن ع بن أ طالب ٤٣٠ د األن ث س أحاد ه الغافل  ب    ت
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  صالة القيام، وما النتيجة؟ال يفرتون ساعة يعين ال ميلون حلظة، فيحضرون معنا 
ًمن مسهم أو مسوه سعد سعادة ال يشقى بعدها أبدا ُّ   :ُ، ويصبح من!!َّ

                   ))ال شقاء له يف الدنيا وال يف اآلخرة))هودهود١٠٨١٠٨ .  

ل الفطر وتأخ السحور ة تعج   خصوص

ـــا النـــيبوجعـــل هللا  ـــصيام، فـــسن لن ــل  َّ هلـــذه األمـــة خـــصوصيات يف ال  تعجيـ
ا عـن صـيام الوصـال، فقـد كانـت األمـم قبلنـا يفطـرون سـاعة  خري السحور، و ُالفطر و
كلــون وال يــشربون إىل اليــوم التــايل، لكــن هللا خفف عــن  َّــالغــروب، مث ينــوون الــصيام وال 

  :هذه األمة وقال 

} 
َ

ُتزال  َ ِأم َ
ْخ َّ

َ
َّعجلوا َما ِ َاإلفطار، َ َ ْ

ِ
ْ

ُوأخر  َّ َالسحور واَ ُ ُّ {٤٣١ 

ِّـلكن يف هذا الزمن أصـبح الكثـري يعجل الـسحور، وخاصـة الـشباب، وهـذا خمـالف  ُ
خري السحور، ملاذا؟ َّللسنة، لكن السنة  َُّ ُ  

  .))ُسريوا على قدر ضعفائكمُسريوا على قدر ضعفائكم((: كما ورد يف األثر
ــن أعلــــم أوالدي وبنــــايت، واألوالد والبنــــات الــــصغار  ـــوم مبفــــردي، ولكــ ُفــــأ ال أصـ

م شـــديدة احلــرارة الــيت يكـــون فيهــا رمــضان أن نـــؤخر هلــم وجبـــة حيتــاجون و ُخاصــة يف األ
  .السحور حىت ميكث الطعام يف بطنهم مدة طويلة

ــم يف الــسحور، فــال بــد أن يكــون يف الطعــام  ًوال بــد أيــضا لألطفــال أن نــستوصي 
ِّتكـسر مادة بروتينية ولو حـىت بيـضة، ألن هـذا يبـين جـسمه، فـإذا نفـد الطعـام فـإن املعـدة  ُ

ُمـن خــال اجلـسم لتغــذي بقيــة األعـضاء، وهــذا فيــه خطـورة علــى الولــد، فـال بــد أن نــؤخر  ُ
  :السحور، وحىت لو مل يكن يل شهية للطعام، لكن كما قال 

ُسحروا{  َّ َ َ
فإن 

َّ
ِ
َ

ُالسحور ِ  ة َّ بر
ً َ َ {٤٣٢  

  :خذ بركة السحور، ولو كنت غري قادر على الطعام فكما قال 
                                                           

   مسند أحمد عن أ ذر الغفاري ٤٣١
س ٤٣٢ خاري ومسلم عن أ    ال
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 }
َ

ْوا ولوُرَّحَس ٍ ماءْنِ مٍةَرعَجِ َ َ{ ٤٣٣  

َّيعــين ولــو بكــوب مــاء تــشربه، املهــم أن تنفــذ ســنة النــيب  ُ ُ ففيهــا الغــذاء، وفيهــا 
مر هللا تبارك وتعاىل   .الشفاء من كل داء 

 - ومــشى عليـه، لكــن الـبعض وخاصــة يف القــرى وتعجيـل الفطــر أمـر بــه النـيب 
ــــذه العــــادة  ــن أتــــوا    ...د املــــؤذن، َّال نفطــــر إال إذا تــــشه: لــــون يقو-وال أعــــرف مــــن أيــ

ذا؟   !!فمن أين أتوا 
  .لكن مبجرد غروب الشمس ووجوب وقت األذان ال بد أن نفطر على الفور

ـــدي النـــيب، فقــد كـــان - ملـــن اســـتطاع -ُويستحــسن   يفطـــر علـــى  أن يقتــدي 
ًرطب، وهو البلح الطازج إذا كان موجودا، أو على متر مبلول يف لنب أو  َ يف مـاء، فاجلـسم ُ

  .ُحيتاجه يف هذه اللحظات، مث يقوم لصالة املغرب، وبعد صالة املغرب يكمل الفطور
، لكــن إذا كــان عنــدي صــبية صــغار وال يــستطيعون اإلنتظــار،  وهــذا الكــالم يل أ
فــأفطر معهــم وأؤجــل صــالة املغــرب حلــني االنتهــاء مــن اإلفطــار، ملــاذا؟ ســريوا علــى قــدر 

  .ضعفائكم
كلوا حىت أنتهـي مـن صـالة املغـرب؟لكن هل أقو ، !!ل هلؤالء األوالد انتظروا وال 

كلـوا وذهبـت للـصالة رمبـا يـستحوا وينتظـروين، لـذلك أفطـر  ال يصح ذلك، ولو تـركتهم 
  .ُمعهم وأطعمهم، مث أصلي املغرب ووقتها ممتد للعشاء

هـذه هـي املهم أنين بعد اإلفطار ال أنشغل عن صـالة املغـرب حـىت أذان العـشاء، و
  .ًالكارثة الكبرية، ولكن بعد اإلفطار مباشرة أقوم إىل الصالة

! ًهيـا نـصلي املغـرب أوال وبعـدها نفطـر؟: كذلك إذا جاءين ضيوف فهـل أقـول هلـم
ًإذا كــانوا حيبــون ذلــك، وهــم جــاهزون لــذلك فــال مــانع، لكــن رمبــا يريــدون اإلفطــار أوال، 

ُفماذا أفعل؟ أفطر معهم أوال، وبعد ذلك نصل   .ي املغربً
ــن النـــيب  ــر ســـنة عـ ـــل الفطـ َّفتعجي ُ ــري اهلـــدي هـــدي ســـيد رســـول هللا ، ، وخـ

كــرام هللا تبــارك وتعــاىل، فــإن اإلنــسان يف آخــر  وأثبــت ذلــك الطــب احلــديث بفــضل هللا و
  .اليوم يكون يف حالة إرهاق يف كل أعضاء اجلسم

                                                           
ان عن ابن عمر ر هللا عنهما٤٣٣    صحيح ابن ح
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جاج أو غـريه، فـإن فإذا أكل اإلنسان يف بداية طعامه أي بروتني مثل اللحـم أو الـد
ُاجلسم حيتاج إىل ساعتني حىت يصل هـذا الغـذاء إىل األعـضاء وينـشطها، وإذا أكـل دهـون 
ــضم  ُكــسمن أو زبــدة أو قــشدة وغــري ذلــك فــإن اجلــسم حيتــاج إىل أربــع ســاعات حــىت 

  .وتصل إىل األعضاء لتنشطها من اخلمول اليت هي فيه
  ًلكن ما الذي ينشط األعضاء فورا يف دقائق؟

َّي شـــيء ســـكري، أو أي عـــصري ســـكري، وأفـــضلهم وأحـــسنهم الـــذي كـــان عليـــه أ َُّ ُ
ًحـضرة النــيب وهـو التمــر املبلـول يف املــاء أو يف اللـنب، ملــاذا؟ ألنـه فــورا يـصل إىل األعــضاء 
إلضــافة إىل أن التمــر فيــه أليــاف، وهــذه األليــاف مفيــدة ملعــدة اإلنــسان فــال  وينــشطها، 

إلمساك، أو عسر هضم ُيصاب    .، وهذا كان هدي النيب ُ

ام من الفجر إ غروب الشمس ة الص   خصوص

  :َُّومن فضل هللا تبارك وتعاىل على هذه األمة 
ـج الـسابقني، فكـان الواحـد  - م يف بداية فـرض الـصيام كـانوا يـصومون علـى  أ

  ..و مستيقظ جيوز له الطعام والشراب منهم يفطر عند أذان املغرب، وطاملا ه
ُم يف أي وقت يكون قد بدأ الصيام لليوم التايل، وال يباح لـه إتيـان  لكن إذا  -

م ألن هذا ممنوع يف الصيام   .زوجته إذا 
  :أصحاب رسول هللا كانوا مباركني

ًفأحــدهم عــاد مــن عملــه وكــان متعبــا، ودخــل البيــت عنــد أذان املغــرب، فمــن شــدة 
م ومل يفطـر، فلمـا اســتيقظ وجـد أنـه ال جيـوز لــه الط ُعـام، وعليـه أن يكمـل الــصيام التعـب 

 بعــد أن صــلى وســيد عمــر ، إىل اليــوم التــايل، فــذهبت زوجتــه تــشكو لرســول هللا 
ُأ منـــت وال جيـــوز يل ذلـــك، لكنـــه مل : املغـــرب وأفطـــر أراد أن ينـــام مـــع زوجتـــه فقالـــت لـــه
تـه يف  يشكو له، فـأنزل هللا يستطع أن يغلب نفسه، فجامعها، مث جاء للرسول   آ

ايتـــه إىل غـــروب ك ــر، و ف عـــن املـــسلمني، وجتعـــل بدايـــة الـــصيام مـــن الفجـ ـــتـــاب هللا ختف ِّ ُ
ئمـا يبـاح لـه الـشراب،  ُالشمس، وما بني غروب الشمس إىل الفجـر سـواء كـان قائمـا أو  ً ً

ُويباح له الطعام، ويباح له النساء ُ :  
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                             ))البقرةالبقرة١٨٧١٨٧((.  

 أنفــسكم وتقعـوا يف احملظــور، فخفــف هللا وختتـانون يعــين ال تـستطيعون التغلــب علـى
ًعلينا عن األمم السابقة، وأصبح الصيام مبسطا وسهال للمؤمنني ً.  

ام الوصال ة الن عن ص   خصوص

م يـــصومون فيهـــا صـــيام الوصـــال، وصـــيام  كانـــت بعـــض األمـــم الـــسابقة عنـــدهم أ
م بدون إفطـار وال سـحور، فـأراد أصـحاب النـيب  ء الوصال يعين ميكث عدة أ  األقـو

ـــصومون صـــيام الوصـــال، فنهـــاهم النـــيب  ـــصنعوا ذلـــك، وي ـــادة أن ي ، واألشـــداء يف العب
  :وقال

م{  ا ْإ َّ
َوالوصال، ِ َ قالوا َ

َ
َفإنك:  َّ

ِ
َ

ُتواصل  ِ
َ ُ

ا  َرسول َ َقال ِا َُ َ
إ: 

ِّ
ُلست ِ م، ْ ت ْكهي ِْ

َ َ 

إ
ِّ
ت ِ ُأب

ِطعم ِ
ُ ِ

ْ ِّر ُ سقي َ ِو ِ ْ َ َ {٤٣٤  

  :رواية أخرىويف 

إ {
ِّ
ت ِ ُأب

عند ِ
َ ْ

ِّر ِ ِطعم َ
ُ ِ

ْ ِّر ُ َ ، سقي ِو ِ ْ َ َ {٤٣٥  

ًوطبعــا هــذه فيهــا أســرار وأنــوار حتتــاج قلــوب األطهــار واألبــرار، ليفقهــوا ســر النــيب 
  .املختار مع هللا تبارك وتعاىل يف هذا األمر

ــن: يعـــين مبعـــىن ـــذي خيـــرج مـ ـــام ال ــل؟ الطع ـــا الـــذي حيتاجـــه اجلـــسم ليأكـ   :  األرضم
                             ))البقرةالبقرة٢٦٧٢٦٧(( ..  

 عندما يبيـت عنـد ربـه، هـل يبيـت جبـسمه وما الذي حيتاجه لريتوي؟ املاء، لكنه 
كل حلما أو ما شابه ذلك؟    ..ال!! ًأم بروحه؟ بروحه، فإذا كان بروحه هل 

 ة، من اجلنة العاليـة، فكـان ، أطعمة نورانية جنانيبل شيء خاص برسول هللا 
دة إكرام له بني رسل هللا وأنبيـاء هللا صـلوات هللا  وهو يف حياته الدنيا يتمتع بنعيم اجلنة ز

  . يشعر جبوع وال عطشعليهم أمجعني، ولذلك مل يكن 
                                                           

رة  س ال٤٣٤ ج أ عوانة عن أ ه   بيه ومستخ
رة ٤٣٥ اذي عن أ ه ال حر الفوائد لل    
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طنه ث وضع الن للحجر ع    تصحيح حد

الـسادة العــارفون وأريـد أن أوضـح يف هـذا البــاب روايـة حيكيهـا الــبعض، وصـححها 
ً كان من شدة اجلـوع يـضع حجـرا علـى بطنـه، ويربطـه مـن أن النيب : واحلكماء، يقولون

ًوكيـف يـضع حجـرا مـن !! ؟))ُأبيـت عنـد ريب فيطعمـين ويـسقيينُأبيـت عنـد ريب فيطعمـين ويـسقيين((: اجلوع، لكـن كيـف يقـول
  !!.شدة اجلوع؟

: لكــن العلمــاء احملققــون حققــوا يف النــصوص احلديثيــة فوجــودوا أن الــنص الــصحيح
ًيــضع حجــزا علــى بطنــهكــان كــان (((( ُ ًيــضع حجــزا علــى بطنــهُ ُ ُ وحجــز يعــين حــزام كــان يربطــه علــى بطنــه، وهــو احلــزام ))))ُ ُ

ًاملوجود يف امللبس النبـوي، والـذي يلبـسه العلمـاء الكبـار والـسادة القـراء وغـريهم، تـشبها 
  .حلزام الذي كان يضعه رسول هللا على بطنه

جلــــو ـــى بطنــــه، ولـــيس هلـــذا شـــأن  ـــه عل ــزام مـــن القمــــاش، وكـــان يلف ــو حـ ع وال ٌوهـ
  .ُلعطش، ألن هللا يطعمه ويسقيه على الدوام صلوات ريب وتسليماته عليه

لة القدر ة ل   خصوص

َّ اطلـع َّوأكرب خصائص هذه األمة يف شهر رمضان ليلة القدر، سيد رسول هللا 
ذات مرة يف ملفات األمم السابقة، وملفات األعمال موجودة كلهـا يف ديـوان حتـت عـرش 

  .ٌن ضمنهم، فكل واحد منا له ملف هناكالرمحن، وحنن م
  : س رضي هللا عنهما قالابن عبا عنف

ذ{ 
ُ

ل  رجل منر لرسول هللا  ائ حمل السالح ع عاتقـه   ب إ

ل هللا ألف شهر، فعجب رسول هللا  :  لذلك وتم ذلـك ألمتـه، فقـالس

ـــارا(( ـــ األمـــــم أعمــ ـــ أقــ ــا رب جعلـــــت أمــ ــة ؟ فأعطـــــاهً وأقلهـــــا أعمـــــاــ لـــ  هللا ل

ــة القــــدر خــــ مــــن ألــــف شــــهر: (القــــدر، فقــــال لــ ائــــ  ا)ل لــــ حمــــل فيهــــا اإل

امة ل هللا، لك وألمتك إ يوم الق   ٤٣٦ }السالح  س
  : ، فأنزل هللاول هللا تظلم للحكم العدل اللطيف اخلبري َّقدم رس

                                                           
غوي٤٣٦    تفس ال
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          ))ًبـا، وهـي ليـست  وألف شهر تعـادل ثالثـة ومثـانون سـنة وأربعـة أشـهر تقري))القـدرالقـدر

  .كألف شهر، ولكنها أفضل من ألف شهر يف اجلهاد يف سبيل هللا، ويف طاعة هللا 
لليلـة، فحـدث  .... مىت تكون ليلة القدر؟ ُسيد رسول هللا خرج ليخرب أصـحابه 
  :ُبني بعضهم مشادة فقال هلم

إ {
ِّ
ُخرجت ِ ْ َ َ

م  ْألخ َ
ِ
ْ ُ

لة ِ ِل ْ
القدر، ِ

ْ َ
نه  ُو َّ

ِ
ت َ

ََ َ
ن  ف

ٌ َ ُ
ن،  وف

ٌ َ ُ ْفرفعت َ َ
ِ
ُ َوع َ َ َ 

أن
ْ

ون 
َ ا َ ْخ

َ
م    ٤٣٧}ُل

وسيد رسول كله رمحة مهداة، ودعوته كلهـا تيـسري علـى عبـاد هللا، فمـاذا قـال لنـا 
  هللا كلنا؟                                ))قال ) ) احلجاحلج٧٨٧٨:  

ْمن { َقام َ َ
لة  ل

َ قدرال ْ
ْ َ

مانا  َإ
ا، ِ سا َواح ِ

ْ َغفر َ ِ
ُ

َتقدم َما ُله  َّ َ َ
ْمن 
ه  ِ ِذن ِ

ْ َ
{٤٣٨  

خــذ أجــرا أكثــر مــن عمــل ألــف  ًوهــذا غــري األجــر، فيغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، و ُ
  :شهر، وأين هي  رسول هللا؟ قال

لة القدر  الوتر من الع األواخر{  ِتحروا ل ِ
َ َْ ْ َ ْ ْ َ َ

ِ
ْ َ ْ َّ َ{ ٤٣٩  

عــين الليــايل الفرديــة، ليلــة احــدى وعــشرون، وليلــة ثــالث وعــشرون، وليلــة مخــس ي
  وعشرون، وليلة سبع وعشرون، وليلة تسع وعشرون،

إن رمـــضان يف بلـــد خيتلـــف عـــن بـــالد أخـــرى، والليـــايل : الـــبعض يتفلـــسف ويقـــول
  !!مالفردية عند غري الليايل الفردية يف بالد أخرى، وفتاوى الناس كثرية يف هذه األ

ُلكن  أخي أنـت تتبـع بلـدك والكـرمي يكرمـك ألنـك نفـذت أمـر هللا، وهللا يعطيـك 
  . َّعلى قدر نيتك ألنك تنفذ أمر هللا وتقتدي بسيد رسول هللا 

م الفردية كلها؟ م العشرة كلها، أو األ   من يستطيع احياء هذه األ
  :َّ يسر علينا وقال لناالنيب 

                                                           
ادة بن الصامت ٤٣٧ ان عن ع خاري وابن ح    صحيح ال
رة ٤٣٨ خاري ومسلم عن أ ه    ال
شة ر هللا عنها٤٣٩ خاري ومسلم عن عا    ال
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ْمن { العشا َص َ
َ

ٍجماعة، ِ َءِ
َ َ ان َ

َ
ام  ِكق

َ ِنصف ِ
ْ

لة، ِ ٍل ْومن ْ َ َالعشاء َص َ َ
ِ 

َوالفجر ْ َ ٍجماعة، ِ َ
َ َ ان َ

َ
ام  ِكق

َ لة ِ ٍل ْ {٤٤٠  

فلو حافظت يف العشر األواخـر مـن رمـضان علـى صـالة العـشاء يف مجاعـة والفجـر 
ل أجــر قيــام ليلــة القــدر، ويغفــر يل مــا تقــدم مــن ُ ذنــيب، وأكــون قــد أخــذت ُيف مجاعــة، فــأ

  . يف هذا الفضل اإلهليُحظي من األجر، ألنين نفذت ما أشار به الرءوف الرحيم 
ل من حيييها؟   !!ُفما 

  .هذا له مزيد من األجر، ومزيد من الثواب، ومزيد من التكرمي
م  ق واحـــدا منـــا وحييـــي ليلـــة القـــدر، يعـــين يـــصلي يف العـــشرة أ ُفعنـــدما يوفـــق املوف ُ ً ِّـــ

مــة العــش نــه عبــد هللا عبــادة مقبولــة  َاء والفجــر يف مجاعــة، خيــرج لــه شــيكا آخــر الــشهر  ََ ً
  .أفضل من عمل ألف شهر

  .رب العاملني  ... ومن الذي يكتب هذا األجر؟ 
ا ألن كل أعمال الصيام حىت املالئ   ..ٌكة الذين معنا ليس هلم شأن 

لعمل الصاحل لي    ..ِّسجلوه ويقيموهفاملالئكة الذين معنا معهم بيان 
جر الصيام، قال    :ٌلكن ليس هلم شأن 

ِعمل ُّل {
َ َآدم ْابن َ ُضاعف َ َ َ الحسنة ُ

ُ َ َ ُع َ ْ َأمثالها َ
ِ
َ عمائة ِإ ْ س

َ
ِ ْ ٍضعف، َ

ْ
َقال ِ َ

 

إ:  ُا
َّ
َالصوم ِ ْ ُفإنه َّ َّ

ِ
َ

 ، وأنا ِ
َ ِه  ْأجزي َ ِ{٤٤١  

وهــو الــذي يــضع املكافــآت، ولــيس   ...ىلهــذا أمــر خــاص بــرب العــزة تبــارك وتعــا
ذا   .ٌللمالئكة شأن 

ًويغفـر هللا لــه مــا تقـدم مــن ذنبــه، فلـو عــاش مــثال أربعـني ســنة حيــافظ علـى قيــام ليلــة 
ن عنـده مثـانني سـنة  القدر، فعندما يلقى هللا، ختـرج لـه شـهادة الوفـاة مـن مكتـب الـصحة 

  ! ُعمره أربعة آالف سنة، كيف؟ :ًمثال، ولكن مكتب الصحة عند رب العاملني يقول
  .َّهذا من فضل هللا على هذه األمة بفضل ليلة القدر

                                                           
ان عن عثمان بن عفان ٤٤٠    مسند أحمد وصحيح ابن ح
رة  ٤٤١ خاري ومسلم عن أ ه   ال
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ام الفاضلة ام األ   ص

م مباركةوجعل لنا هللا    : مع ليلة القدر أ
  :كيوم عرفة

ُفلــو صــمناه غفــر لنــا ســنة قبلــه وســنة بعــده، ويــوم عاشــوراء لــو صــمناه يغفــر هللا لنــا 
م فا   :ضلة، قال ذنوب سنة ماضية، فكلها أ

عده، {  له، والسنة ال  فر السنة ال ق سب ع ا أن  ام يوم عرفة أح ُص َ ْ َ ُ َ َ َ
ِ ِ

َ َ ََ ََّ ََّ ُُ ْ ََ َ َِّ َْ
ِ ُ

ِ
ْ َ

ِ
ْ

ِ

له فر السنة ال ق سب ع ا أن  ام يوم عاشوراء، أح ُوص ْ ََ
ِ

َ َ َّ َ ِّ َُ َ َ َْ
ِ ُ

ِ
ْ َ َ ُ

ِ
ْ ُ َ

ِ{ ٤٤٢  

م يف ش   :هر شوال متتاليني أو متفرقنيولو صمت ست أ
  :ُأكتب عند هللا طوال العام صائم رغم أنين آكل وأشرب، قال 

ْمن{  َصام َ رمضان َ
َ َ َ َّثم َ

ُ
عه  ُأت َ َ ٍّست ْ

ِ ْمن ِ
ٍشوال ِ

َّ َ
أنما  َف َّ َ

َصام  َالدهر َ ْ َّ {٤٤٣  

م شــوال ومل أســتطع الــصيام،  والــدهر يعــين الــسنة، فــإذا كانــت عنــدي ظــروف يف أ
  :قال 

ُصوم{  ْ ْشهر َ
َ

 ، ْالص ثة َّ ِوث
َ ََ

ام  ٍأ
ْمن َّ

ْشهر، ِّل ِ
َ

ُصوم  ْ ْالدهر  َ َّ
{٤٤٤  

م من كل شهر   :يعين من صام شهر رمضان، وثالثة أ
  .كان كمن صام السنة كلها

م البيض م من كل شهر :ًوليس شرطا أن أصوم الثالثة أ   !بل أي ثالثة أ
ًفأكتــب طــوال الــسنة صــائما   ُ، مــع أنــين مفطــر، وآكــل وأشــرب، وأعمــل مــا ُ

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه ... !.ُأريد   َّوصلى هللا وسلم و

                                                           
سا عن أ قتادة ٤٤٢    صحيح مسلم وال
  س أ داود وابن ماجة عن أ أيوب  ٤٤٣
رة  ٤٤٤ ان عن أ ه   مسند أحمد وابن ح
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 النفخ  الصور  

 شأة األخرى   ال

  ه   ح

 مقام الرسالة 

 المقام المحمود  

 الشفاعة العظ  

 ةاألعمال ال توجب الشفاع  

 مقام التج والشهود  

 مواطن تواجده  اآلخرة  

 مفتاح الجنة  

 وثر   حوض ال

 لة لة الوس  م
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  الفصل الثالث ع

 ٤٤٥  اآلخرة خصائص الن

ا على اخللق أمجعني، حـىت النبيـني واملرسـلني  حتدثنا عن خصائص النيب اليت انفرد 
 الكـون، وعـن خصائـصه  يف بدايـة واملالئكة وكل أهل عالني، فتحدثنا عن فضائله 

ــا هللا يفعنــد والدتــه، وعــن خصائــصه   حياتــه  يف رســالته، وعــن خصائــصه الــيت حبــاه 
ــــدنيا  ـــا .... الـ ـــا نبينــ ــ ــــا هللا  ـــيت حبـ ــ ـــصائص ال ــــع اخلــ ـــة قـــــصرية مـ ــــا وقفــ   ...  ٌواآلن لنـ

  .يف الدار اآلخرة
ـا هللا نبينــا؛ لــنعلم علـم اليقــني أن  َّوحنـن عنــدما نــتكلم عـن خــصائص خــص  كــل مــا ٌ

التباع حلـضرته عليـه أفـضل  َّخص هللا تعاىل به نبينا من فضل ومن إكرام فهو لنا أمجعني؛ 
  .الصالة وأمت السالم

  النفخ  الصور

لـنفخ يف الـصور، والـنفخ  اية الدنيا، فنهايتها تكـون  َّإذا قدر القدير تبارك وتعاىل 
 هـو العـامل احملـيط بكـل عـوامل ، والـصوريف الـصور يكـون ثـالث مـرات ذكرهـا كتـاب هللا 

  .السماوات واألرض وما بينهما، وامسه الصور احمليط
مـر هللا  لنفخ وهـو إسـرافيل  ُ جيـري هـذه ، فـإن هللا فإذا نفخ امللك املوكل 

ــــرب ـــا أخـ ــــستثنيهم هللا كمــ ــن يـ ـــــسفلية، إال مـــ ـــة وال ــ ـــوامل هللا العلوي ــن يف عــ ــل مـــ ــــة لكـــ ُالنفخـ ُ  
ت القرآنية   .يف اآل

َّة تسمى نفخة الصعقأول نفخ ُ :  
                                                           ))الزمرالزمر٦٨٦٨((  

ُهذه النفخة تصعق فيها كل األرواح احلية يف وقتها، والـصعق يعـين فقـدان الـوعي 
ت املوت اإلهلي والقهري، قال   : والغيبة عن احلس، وهو بدا

                                                           
ي – المقطم – القاهرة ٤٤٥ ن الخ   م٢٨/٣/٢٠١٩ه ١٤٤٠ من رجب ٢١ مسجد مجمع الفائ
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فيق {  ون أول من  امة، فأصعق معهم، فأ صعقون يوم الق ُفإن الناس  ُ
ِ ِ ِ
ُ َ ََ َ َ ََ َّ ْ َ ُْ َ َّْ َُ ُ َ َّ

{٤٤٦  

، ويف هـــذا إشـــارة ُأول مـــن يـــصعق يف عـــامل الـــسماوات واألرض هـــو رســـول هللا 
جلية ألهل القلوب التقية النقيـة، فـإن الـصعق ال يكـون إال لألحيـاء يف وقتهـا، وإذا فقهنـا 

ً حي عند ربه حياة أكملية علمنا أن النيب اإلشارة ٌّ.  
ــم يرزقــون، فهــو ســيد الــشهداء وإمــام الــشهداء  ُوإذا كــان الــشهداء أحيــاء عنــد ر ٌ

  :صلوات ريب وتسليماته عليه، فقد قال 

ل عام، فهذا أوان انقطعت أبهري {  لة خي تعاود   َما زالت أ ْ ْ َْ َ ُ
ٍ

ِّ ُْ ُ ٌَ َ
{٤٤٧  

ً ومـــن معـــه شـــاة يهـــود عنـــد فـــتح خيـــرب أرســـلت إىل النـــيب إحـــدى النـــساء مـــن ال
ُ ومـــن معـــه، وكـــان حيـــب الـــذراع، يعـــين مـــشوية، ووضـــعت فيهـــا الـــسم، وجلـــس النـــيب 

لذراع وقال  :الكتف، فأمسك 

ت أنها مسمومة {  م؛ فإنها أخ د ارفعوا أ
ٌ َْ َُ ْ َّ َّ

ِ َ َ ْ َ
ِ ُ َ

{٤٤٨  

ٌم سريع النفاذ، ومـع ذلـك ُبعض أصحابه أكل فمات يف الوقت واحلال ألنه كان س
ــر هــو  ــره، واأل ُحــىت يــربر لنــا النــيب شــهادته ذكــر أن هــذه األكلــة تعــاوده حــىت قطعــت أ ُ ُ
ن الرئيسي لنا أمجعني يف القلب والذي إذا قطع مات اإلنـسان فـورا،  ًاألورطى وهو الشر ُ ُ

ًفبهذا النص يكون قد مات شهيدا، بل هو أعلى الشهداء منزلة عند هللا  ً.  
  :وبعد ذلك النفخة الثانية

                                    ))قال ))الزمرالزمر٦٨٦٨ :  

مو آخذ {  فيق فإذا أنا  ون أول من  امة فأ صعقون يوم الق الناس 
ٌ

ِ ِ ِ َِ ُ َ
ِ

َ َ
ِ
َ َُ ُ ْ َ ََ ََ ََّ ُْ ََ ْ ُ ُ َّ

قائمة من قوائم العرش، ف أ
َ َ ْ َ

ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ َ
صعقة الطور ِ ُّدري أفاق ق أم جوزي 

ِ
َ ْ َ

ِ
َ ُ ْ

ِ
ْ َ َ َ ْ{٤٤٩  

  : ُموسى صعق على جبـل الطـور               ))فهـل أفـاق قبـل  ))األعـرافاألعـراف١٤٣١٤٣
 أم جـوزي بنفخـة الــصعق فكـان ممـا اســتثناه هللا !! ... ًضرة النـيب؟ وال يكـون ذلــك أبـداحـ

                                                           
د الخدري ٤٤٦ خاري ومسلم عن أ سع    ال
شة ر هللا عنها ٤٤٧   صحيح الجامع عن عا
رة ٤٤٨ م  المستدرك عن أ ه    س أ داود والحا
د الخدري ٤٤٩ خاري ومسلم عن أ سع    ال
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فقـد سـكت عنـه رسـول .... وبنـا وال أرواحنـا ، وألن هذا األمر ال تدركه عقولنا وال قل
  :، ألنه كان يقول لنا أمجعنيهللا 

اء فال {  عوها، وحد حدودا فال تعتدوها، وحرم أش إن هللا فرض فرائض فال تض
َ َ َ َ ََ َ ََ َِّ َ ََّ َ ََ ُ ََ َُ ُ ََّ ُُ َ

ِ
َ َّ

ِ
ان فال ت س م من غ  اء رحمة ل تهكوها، وسكت عن أش ت
َ ً ََ

ٍ ِ ِ
َ َ ََ َ َ َ َ َ َ

ِ
َ

َحثوا عنها  ََ ُ
{٤٥٠  

ـــسأل عنهــــا  ــيت ســـكت هللا عنهــــا ال ن ـــا ال تــــدركها العقــــول وال  .....األمـــور الــ أل
  .القلوب وال األرواح

  : يف احلديث الذي رواه أبو هريرة قال  :َّ بني ما بني النفختنيوهللا 

عون {  ما ب النفخت أر
َ ُ َْ َْ َْ َ ْ َّ َ َ{٤٥١  

  :فاحلاضرون قالوا له

ا{  َا أ عون يوما؟ قالَ رة، أر َ ه ُ َْ ْ َ َ َْ َ َ َ ت، قال: ُ َأب َ ُ ْ عون سنة، قال: َ َأر ُ َْ ً َ َ َ ت،: َ ُأب ْ َ  

َقال َ
عون شهرا، قال:  َأر ُ َْ ْ َ َ ت : َ ُأب ْ َ{٤٥٢  

ذا األمر، فكمـا مسعتـه مـن النـيب هكـذا ومل أسـأل وال يـصح أن  ُيعين ليس يل شأن 
ُأجيــب مــن عنــدي، وال أفــسر كــالم النبــوة بعق ــه كمــا مسعــتم، ُ لــي وال بفكــري، ولكــن أروي

ٌأربعــون يومــا، أو أربعــون ليلــة، أو أربعــون ســاعة، فهــي أمــور ال يــدريها إال رب العــزة  ً ،
ِّ أخفاها عنا لعلوها عن مداركنا أمجعنيواحلبيب  ُ.  

شأة األخرى   ال

ز األرض إلخــراج بـــين اإلنــسان للعـــرض واحلــساب علـــى  َّـــفيمــا بـــني النفختــني تتجه
ن، فالنــاس مــاتوا، ومــنهم مــن دفــن يف الــرتاب، ومــنهم مــن أكلتــه األمســاك يف حــضرة  ُالــد

حلـرق ومل يتبـق مـن ظـاهره  َّالبحار، ومنهم الذي دخل يف بطون السباع، ومـنهم مـن مـات 
  . بني النفختنيشيء، لكن كل هذا سيجمعه هللا 

                                                           
ة الخش ٤٥٠    س البيه والدارقط عن أ ثعل
رة ٤٥١ خاري ومسلم عن أ ه    ال
رة ٤٥٢ خاري ومسلم عن أ ه    ال
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ــا األربــع، وتــشتد صــدمات ُفريســل هللا  هــذا اهلــواء ً هــواء علــى األرض مــن جها
ح حىت حتـول اجلبـال إىل كثبـان رمليـة، يعـين أكـوام  حا، وتشتد صدمات الر ُحىت يصري ر ً

  : من الرمل                      ))ومهيال يعين رمل متهايل))املزملاملزمل١٤١٤ ً.  
ــضمه َّوقـدر هللا  ن ال يبلــى، وال يفـىن، وال  ٌ أن يف كـل إنــسان جـزء وضــعه الـد

مر احلفيظ تبارك وتعاىل، قال    :ُبطون السباع، وال حيدث له شيء، بل حيفظ 

ب {  ه ير اب إ عجب الذنب منه خلق وف له ال أ ُل ابن آدم  ََ ُ َ ْ
ِ ِ ِِ

َ َ ُ ُ ُْ
ِ

َ َّ ْ َُ َّ
ِ

َ ُّ َ َ ُّ{٤٥٣  

َّوعجب الذنب وهو اجلزء األخري يف العمود الفقـري يف اإلنـسان والـذي يـسمى يف  ُ
ــاطيس الـــذي اللغـــة العا ُميـــة العـــصعص، فـــال يبلـــى وال يفـــىن وال يهـــضم، ملـــاذا؟ ألنـــه املغنـ ُ ُ

  . لعودة األبدانَّستتجمع حوله عناصر اإلنسان يوم تقدير القدير 
مــر هللا  كــل حقــائق اإلنــسان ُجتمــع علــى عجــب الــذنب اخلــاص بــه، وبعــد اجلمــع 

مر السماء أن متطر، ماذا متطر؟ قا ُاهلواء أن يتوقف، مث    :ل ُ

قل {  ت ال ما ي بتون  م الرجال، في ل ا ماء من السماء  ُثم ي َ ُ َ ُ َ َ َ َّْ ُْ ْ َْ َ َُ ُ َ
ِ

َ ِّ ِّ ِ ِ َّ ِ ً َ ُ ُ ُ
{٤٥٤  

ِّالنطفــة الــيت خلــق منهــا اإلنــسان يقــدر هللا  ُ ُ ،هلــا ملكــا يقــسمها إىل ثالثــة أقــسام ً َ َ
ُقـسم ينـزل يف بطـن األم يتكـون منـه اإلنـسان، وقـسم يوضـع يف احل ٌ ُفـرة الـيت سـيدفن فيهــا، ٌ

َ كان ميشي يف البقيع ومر جبنازة عند قـرب فـقالسيد رسول هللا و َ َ ٍْ ََ َ ْ ِ ٍَ ِِ َّ َ:  

ق من هذا؟ فقالوا{ 
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ، فقال رسول ا : َ ا رسول ا ِفالن الح  ُِ َ َُ َُ ََ َ َُ ُّ ِ

َ َ ٌ
 : ِال إله إال ِ

َ

، سيق  ، ال إله إال ا َا
ِ

ُ ُ
ِ ِ
ته ال منها خلق َ َمن أرضه وسمائه إ ت

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ْ

ِ
َ ْ ُ

ِ
َ َ َ

ِ
ْ ْ{٤٥٥  

ـــاك، ويقـــدر مـــسبب  ـــذهب هنـــا وهن ـــذي أنـــشئ منهـــا ال بـــد أن يرجـــع إليهـــا، وي ِّال ُ
َّاألســـباب األســـباب ليوضـــع يف تربتـــه الـــيت تكـــون منهـــا مـــن الـــرتاب  يف حـــديث قـــال ، ُ

  :آخر

َما من مولود إال وقد ذر ع{  َّ ُ ْ َ َ
ِ ٍ

ْ َ َْ
ه من تراب حفرته ِ ِل ِ ِِ

َ َْ ُ
ِ

ُ ْ ْ{٤٥٦  

                                                           
رة  صحيح مسلم وأ داود عن ٤٥٣   أ ه
رة ٤٥٤ اء والمرسل للسمرقندي عن أ ه د األن ث س أحاد ه الغافل  ب    ت
د الخدري ٤٥٥ م  المستدرك عن أ سع    الحا
رة ٤٥٦ ر عن أ ه ـــخ دمشق البن عسا ـ م، وتار اء أل نع ة األول    حل
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َُّكل آدمي ذر عليه من تراب حفرتـه الـيت سـيدفن فيهـا، والقـسم الثالـث يـصعد إىل 
ُعــامل امللــك، لينــزل عنــدما متطــر الــسماء، ليعيــد هللا اإلنــسان مــرة أخــرى كمــا كــان، وهــذه  ً ُ

  .ُامسها النشأة األخرى
  .ُد أن متطر السماء يتكون اإلنسانبع

  : كــون اإلنــسانوبعــد أن يت                                  ))الزمــرالزمــر٦٨٦٨(( 
ــا الــدنيا، وال  فتنــزل األرواح مــن مــستقرها إىل األجــسام الــيت كانــت تــسكن فيهــا يف حيا

هذه األراوح عندما خترج تكون كمـا توه عن جسمها الذي كانت تسكن فيه، توجد روح ت
  : وصـــفها هللا                 ))ًرواح دفعـــة واحـــدة كأســـراب اجلـــراد ختـــرج األ))القمـــرالقمـــر٧٧ 

مر   ...  الذي ال يغفل وال ينام وتذهب لألجسام لتحيت 
 سـيد رسـول هللا  من أول من يفيق مـن الـصعق، وحيتيـي احليـاة األبديـة األزليـة؟

  :قال 

عث{  أنا أول الناس خروجا إذا 
ُ
ِ
ُ َ

ِ
ُ ُ َّ ُ َّ َ

  ٤٥٧}وا 

ا هللا    . حبيبه ومصطفاه َّفهذه خصائص خص 

ه    ح

  : كما حكى كعب األحبار سيد رسول هللا 

ــــشة فـــذكروا رســــول ا { ـــار عــــ عا ِ فقـــد دخــــل كعــــب األح َ َ ُْ ُ َ َ َ َ
ِ

َ َ َ َ ُ َ َ
 فقــــال ،َ َ َ

ٌكعب عون ألفا من ال: ْ ل س طلع إال و َما من فجر  َ َ ْ
ِ ِ

َ ُ ُْ َ َْ َ
ِ

ُ ْ ْ َ
ق  حفوا  ْمالئكة، ح  َ

ِ
ُّ ُ َ َّ َ

ِ ِ َ

ـــ  ـــ النــ ـــصلون عــ ــ ـــــأجنحتهم، و ون  ـــ ــ ـــول هللا،  ِّرســ
ِ
َّ َ َ ََ َُ ُ َْ

ِ ِ ِ
َ ْ

ِ
ْ

 ـــ إذا أمـــــسوا ْ، حــ َ ْ َ
ِ

َّ َ

ـصلون  ـأجنحتهم ف ون  ـ  ، ـالق حفـوا  عون ألفا حـ  ط س عرجوا، وه
َ َ ََ ْ َُ ْ ْ ََ

ِ ِ ِ
َ ُْ َ َ

ِ ِ
ُ َ َْ ََ ُّ َّ ُ َ َ ُ َ َ

ـــ عــــ النـ
َّ َ ِّ

ِ ــــشقت ـــ إذا ا النهــــار، حـ عون ألفــــا  ـــ ـــل وسـ ـ الل عون ألفــــا  ـــ ِ، سـ
َّ َ ْ َ

ِ
َّ َ َ َّ

ِ ِ
َ َُ ُْ ْ َْ ََ

ِ
ع ألفا من المالئكة يزفونه  ج  س ُاألرض خ َ ُّ ُ َ َ

ِ ِ َِ َْ
ِ َ

ِ
َ َ َ ُ ْ َ{٤٥٨  

                                                           
س ٤٥٧ مذي والدار عن أ    جامع ال
، ول٤٥٨ ، وشعب البيه ار  س الدار   بتذكرة للقرط عن كعب األح
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ًهل يذهب راكبا أو ماشيا؟ قال  ً:  

اء {  اق فأختص بها دون األن ِأح أنا ع ال ُّ
ِ

ُ ُ َ
{٤٥٩  

  :الرباق الذي ركبه يف اإلسراء من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى
ــا ليــست مــن عــوامل  وهــي دابــة ملكوتيــة، وكلمــة ملكوتيــة إذا ذقــت اإلشــارة يعــين أ

  :ً واصفا لهاألرض، ولذلك قال فيه 

ل، فوق الحمار، ودون{  ض، ط ة أب اق، وهو دا ال ت  أت
َ ُ ََ َ َُ ٌ َِ ِ

َ ْ ََ َ ُ ْ ٌَّ ُ
ِ

َ
ِ

ضع ُ غل،  ُ ال َ َ
ِ

ْ َ

ِحافره عند منت طرفه  ِ ِِ
ْ ََ َ َ ْ ُْ َ ُ َ{٤٦٠  

ًآخر ما يصل البـصر إليـه يـضع خطوتـه، فهـو لـيس كـائن أرضـي، بـل أنـه كـان كائنـا  ُ
 ومعـه األمـني جربيــل، أخـذ يــرقص مـن شــدة يفقـه ويعقـل، فعنــدما وصـل إىل رســول هللا 

ٌ مـا ركبـك أحـد أفـضل عنـد هللا مـه  بـراق، وهللا: الفـرح، فقـال لـه األمـني جربيـل كمـا ورد
ً، يعين لك احلق أن ترقص، فانفض عرقا وسكن، فركبه رسول هللا !!منه َّ.  

ـــب الـــــرباق ـــدمني : ... وكـــــان مـــــن عجائــ ــوي القــ ــاعدا جلبـــــال يطـــ ٍأنـــــه إذا كـــــان صـــ ً
ً مـستو علـى طهـره، فـإذا نـزل مـن األماميتني، واخللفيتني كمـا مهـا، حـىت يظـل احلبيـب 

ًلقدمني اخللفيتني وتبقى األماميتني كمـا مهـا ليظـل ظهـره مـستو حـىت ال جبل يطوي ا على
  .ُيؤذي النيب 

  ... يوم القيامة هذا الرباق هو الركوبة اليت سريكبها رسول هللا 
  :ٌوهو ذاهب إىل املقام احملمود 

                                                           ))اإلسراءاإلسراء٧٩٧٩((.  
ًاملقام احملمود الكالم فيه واسع جدا ال نستطيع أن نوفيه ٌ...   

  :أن هناك  .... لكن غاية االختصار فيه
 . يف الدنياًا حممودًامقام -

                                                           
رة ٤٥٩ ـــج الحافظ السل عن أ ه ـ ي وعزاه لتخ   ذكره الط
س بن مالك ٤٦٠ خاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أ    ال
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  . يف اآلخرةًا حممودًاومقام -

  مقام الرسالة

  :املقام احملمود يف الدنيا 
 يــستجيب لــه دعوتــه يف  برســالته، وكــان هللا َّهــو مقــام الرســالة عنــدما كلفــه هللا 

ًكل وقت وحني، فكان أي واحد مـن أصـحاب حـضرة النـيب يتمـىن شـيئا علـى هللا يـذهب 
  .ُإىل حبيب هللا ومصطفاه يظفر منه بدعوة فيحقق هللا له مناه

  المقام المحمود

  :أما املقام احملمود يف اآلخرة 
ُنبيــاء واملرســلني وأممهــم، حــىت أهــل هــو الــذي ســيحمده عليــه كــل اخلالئــق وكــل األ

ُالكفـــر والـــشرك وأهـــل العـــذاب، ألن هللا عنـــدما جيمـــع اخلالئـــق يف أرض احلـــساب، وتبـــدأ 
ٌتظهـر هلـم تلوحيــات مـن جهــنم ومـن صـنوف العــذاب، فالكـل سيــستغيث، ويتمـىن أن يبــدأ 

  :هللا احلساب، حىت قال 

لجمه العرق يوم الق{  افر ل ِإن ال ِ
َ َ ُ َ ََ ُ َ ُ

ِ
َّ
قولِ ُامة، ف ُ َ ََ

ِ
، ولو إ النار : َ أرح

َّ
ِ

َ
ِ{٤٦١  

o ملـا !!َّيتمىن أهل املوقف أن يبدأ احلساب ولو كانوا سيدخلون جهنم ،
يرونـــه مـــن الـــشدات واآلالم وأنـــواع العـــذاب الـــيت ال أريـــد أن أذكرهـــا 

ِّحىت ال أعكر عليكم صفاءكم ُ.  
o ة عمــن ينقــذها مــن هــذا الغــم واهلــم، فيــذ ُتبحــث كــل أم هبون إىل آدم َُّــ

ُلست هلـا، فيـذهبون إىل : ُلست هلا، فيذهبون إىل نوح، فيقول: فيقول
ُلست هلا، فيذهبون إىل سـيد : إبراهيم، وموسى وعيسى وكلهم يقول

  :، فيقولدمحم 

َأنا لها {  َ
{٤٦٢  

                                                           
د هللا بن مسعود ٤٦١ ع عن ع ان ومسند أ     صحيح ابن ح
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o  وحيمـد هللا مبحامـد  .... ويسجد حتت العرش ... فيذهب إىل العرش
ا يف تل   :ُفيقال له .. ك الساعةُيلهمه هللا تعاىل 

شفع {  سمع لك، وسل تعط، واشفع  ْا محمد ارفع رأسك، وقل  ْ ْ َّْ ََ ُ ْ َ َ ََ ْ َ ُْ ْ َ ْ ََّ َ َُ َْ ُ ُ َ ُ َ َ{٤٦٣  

  الشفاعة العظ

  :ُ العظمى ألهل املوقف أمجعني يف بدء احلسابفتكون شفاعته 
نبيــني ً مــن كــان حاضــرا يف املوقــف مــن الكــافرين واملــشركني والُّ، فكــلِّوهــي للكــل

لــشفاعة العظمــى لرســول هللا  ُوأممهــم، كلهــم ســينجيهم هللا مــن هــذه املــضايق  ِّ ُ للنجــاة 
  ملاذا ذكر لنا سيد رسول هللا ذلك؟ !!!! .... من أهوال املوقف
o ،ــن ذاك ــث عــ ــىت ال نتــــوه مــــع مــــن يتــــوه، ونــــذهب هلــــذا، ونبحــ    ..حــ

شفيعنا هـو ، وحىت نطمئن أن إمامنا ونبينا وحبيبنا وَّفنحن نعرف السر
لـشفاعة  ُالذي سـينقذ وسـينقذ العـوامل كلهـا مـن هـذه الغمـة الكـربى  ُ ُ

  .ُالعظمى يف بدء احلساب
o  ورســـول هللاـــشفاعة ــري هـــذه ال ُّ ال تعـــدٌ شـــفاعات؛ لـــه غـ ُّ وال حتـــدُ ُ ،

 :لكننا سنذكر أمهها

  ُفرســول هللا سيــشفع يف أقــوام تعرضــوا للحــساب ليخفــف هللا 
  : املثال قال عنهم احلساب، وعلى سبيل

ال شفعت له {  انه، فإن رجح و ه حاجة كنت واقفا عند م ُمن ق ألخ َُ ُْ َ ََ َ
ِ
َ ََ َ َْ

ِ
َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ْ ً َ َ َ ْ{٤٦٤  

  س حياســـبون حـــسا ًهـــذه شـــفاعة يف ختفيـــف احلـــساب، فهنـــاك أ ُ
س حياسبون حسا عسريا، فيشفع لنا ليكـون مـن كـان  ًيسريا، وأ ًً ُ

ًحسابه عسريا يصبح يسريا ً.  
  وشفاعته ن يـدخلوا ً يف أقوام أخذوا من اجلبار تعاىل أحكامـا 

ًجهــــنم نتيجــــة أعمــــاهلم، ويقــــضون مــــددا يف جهــــنم، فيــــشفع هلــــم  َ ُ
                                                                                                                                                    

س ٤٦٢ خاري ومسلم عن أ    ال
س ٤٦٣ خاري ومسلم عن أ    ال
اء أل٤٦٤ ة األول م عن ابن عمر ر هللا عنهما حل    نع
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َليخفف عنهم مددهم، ويستجلب من هللا العفو هلم، قال  ُ ُ:  

لهمـــ محامــــد أحمــــده بهـــ{  ــتأذن عــــ ر فيــــؤذن  و َفأسـ ْ
ِ

ُ ُُ ََ ُ ُِ
َ َ ْ

ِ ِ
َ

ِ
ُ َُ ْ َ َِّ َ َ

ِ
َ

ــه  ــر لــ ُا، وأخــ ُّ ِ
َ

قــول ُسـاجدا، ف ُ َ َ
ِ

ــسمع لـك، وســل تعـط، واشــفع : َ ْـا محمــد ارفـع رأســك، وقـل  ْ َْ ْ َ َ ََ ْ َ ُْ ْ َ ْ ََّ َ َُ َْ ُ ُ َ ُ َ َ

ُـــشفع، فـــأقول ُ َ ْ َّ َ ُ
قـــول:  ، ف ُـــا رب، أمـــ أمـــ َُ َ َ

ِ ِ
َّ َّ ِّ ـــان  : َ ج منهـــا مـــن  ِانطلـــق، فـــأخ

َ ْ َ َ ْْ
ِ ِ

ْ َ ْ َ ْ

ـــ ة مــ ــــع ــــال شـ ـــــه مثقـ ِقل ِ ٍِ
َ ِ

َ َُ ْ
ِ

َ
ــــود فأحمـــــده بتلـــــك  ــم أعـ ــــل، ثـــ ـــأنطلق فأفعـ ــان، فــ مـــ َن إ ُ

ِ ِِ
ُ ُْ َ َّ ُ َْ َ ْ َ َُ ُ َ ُ َ ْ

ٍ ِ
قال ُالمحامد، ثم أخر له ساجدا، ف َ ُ َّ ََ

ِ
َ ُ ُّ ِ ِ

ُ
ِ

ـسمع لـك، : َ َا محمد، ارفـع رأسـك، وقـل  َْ َْ ْ َّْ ُ ُ َ َ َُ َْ ُ َ َ

شفع، فأقول ُوسل تعط، واشفع  ُْ َ ْ َّْ ََ ُ ْ َ ََ ُ ْ َّا رب، أم أم: َ َّ
ِ

ِّ َ قولَ ُ، ف ُ َ َ
ج : ِ ْانطلق، فـأخ ْ َ ْ

ِ
َ ْ

ـــأنطلق  ـــه، فــ مـــــان، فأخرجــ ــه مثقـــــال ذرة أو خردلـــــة مـــــن إ ـــ ـــان  قل ــ ــن  ـــا مـــ ُمنهــ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ

َ ْ َ َُ ْ َْ َ
ٍ

َ
ِ

ْ َْْ ْ ْ
ٍ
َّ َُ َ

ِ
َ

ِ
َ َ ْ

قــــول ــر لــــه ســــاجدا، ف ــم أخــ ــم أعــــود فأحمــــده بتلــــك المحامــــد، ثــ ُفأفعــــل، ثــ َُ َ َّ َ َ َّ َُ َ ْ َُ
ِ

َ ُ ُّ ِ ِ ِ
ُ ُ

ِ
َ َ ُ

ِ
ُ ْ ــــا : ُ َ

َمح ــشفع، فــأقولُ ــسمع لــك، وســل تعــط، واشــفع  ُمــد، ارفــع رأســك، وقــل  ْ َ ُْ َُ َْ ْ ْ َّْ ََ ُ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ْ ََّ ََ َْ ُ ُ
ــا :  َ

قول ، ف ُرب، أم أم َُ َ َ
ِ ِ
َّ َّ ـه أد أد أد مثقـال : ِّ ـان  قل ج مـن  ِانطلق، فـأخ

َ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َْ ْ ْ
ِ

َ
ِ

َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ

مان  ة خردل من إ ٍح
َ َّ

ِ
ْ

ِ ٍِ
َ ْ َ   :لمث يقو، ٤٦٥}َ

ِّما زلت أشفع إ ر {  َ َْ
ِ

ُ َ ُ
شفع ح أقول شفع وأشفع و َ و ُ َّ َ

ِ ِ
ُ ُِّ َ َِّ َُ َُ َ َُ ْ

ِأي رب شفع : 
ْ َِّ َ ِّ ْ

قول ، ف من قال ال إله إال ا ُف َُ َ ََ ُ
ِ ِ
َ َ ْ

ِ : ، ا محمد وال ألحد، هذه  ست لك  ِهذه ل ِ ِِ ٍ ِ
َ ََ ََ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ْ

ْوعز وجال ورح ََ َ َ َ
ِ ِ

َّ
قول ال إله إال هللا ِ ُم ال أدع  النار أحدا  ُ َ َ

ِ
َّ ُ َ

ِ
َ{٤٦٦  

  ــيهم بعــذاب يف جهــنم، بــشفاعته ُفيخــرج هللا أقوامــا قــد قــضي عل ً ُ
  .صلوات ريب وتسليماته عليه

  َّويشفع ألقوام يف دخول اجلنة، وحنن نعلم أنه قال لألمة كلها مـن
  :بدئها إىل ختامها

م من أحد {  ُما من ْ
ٍ

َ
ِ ِْ ْ دخله عمله الجنة، قالواَ

َ َ َّ َ ُ َُ َ
ِ

ْ
؟:  ا رسول ا َو أنت  َُ َ َ ْ َ َ  

                                                           
س ٤٦٥ خاري ومسلم عن أ   ال
س بن مالك ٤٦٦ مة والسنة البن أ عاصم عن أ    صحيح ابن خ
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َقال َ
ُو أنا، إ أن يتغمد ا برحمة منه :  ْ

ِ ٍ َ َّْ َ
ِ

ُ
ِ
َ َ َ َ ْ َّ َ

ِ
َ َ{٤٦٧  

  ولكن سندخل بـشفاعة احلبيـب، ٌوبعـد دخـول اجلنـة يـود أقـوام
م م، وأن جيمعهــم هللا علــى أحبــا  الــذين يف اجلنــة أن ترتفــع درجــا
 يف كـانوا معهـم يف الـدنيا، فتـأيت الـشفاعة اخلامـسة لرسـول هللا 

عمــاهلم، ولكــن بــشفاعة  رفعــة أقــوام درجــات يف اجلنــة مل ينالوهــا 
  .النيب صلوات ريب وتسليماته عليه هلم

 حـــىت أنـــه ... رية شـــفاعات كثـــ يطلـــب مـــن هللا تعـــاىل أن جيعـــل 
  :بعض املؤمنني يشفع يف بعض

  ُفيعطــي هللا  ســا مــن األمــة الــشفاعة يــشفعون لغــريهم، مــنهم ًأ
ـــنهم  ــ ـــة، وم ــــذلك املالئكــ ــرآن، وكـ ـــة القـــ ـــنهم حفظــ ــــشهداء، ومــ الـ

ذن، والعلمـــاء، ومـــنهم الـــصاحل ٍن وغـــريهم، كـــل هـــؤالء يـــشفعون 
  .ًألن الشفاعة ال تنبغي إال ملن أذن له الرمحن ورضي له قوال

ذا اإلذن؟ تيه    ومن الذي 
ذن الاحلبيب  تيه    :ٍشفاعة، ليشفع يف قوم آخرين، ولذلك قال  

م، {  قه  الجح قول  الجنة ما فعل صد فالن؟ وصد ِإن الرجل ل ِ ِ
َ َ

ِ ِ
ُ ُ ُ

ِ َِ َ ٌَ َُّ َ
ِ

َ َ ََ َُ َّ ُ َّ
ِ

قول ا تعا ف
َُ َُ ُ َ َ

قول من :  قه إ الجنة، ف َأخرجوا له صد ِ
َ ْ َ ُ ُ ََ َ ِ

َّ َ
ِ
ُ ُ

ِ َ ُ ْ
فما لنا : " 

َ َ َ

من ش
َ ْ

م ِ ٍافع وال صديق حم ِ
َ

ٍ ِ َ َ َ
ِ ُقال الحسن} " ِ َ َ َ َ

وا من األصدقاء :  ِاست
َ

ِ ْ َ َ
ِ ُِ

َ ْ

امة ، فإن لهم شفاعة يوم الق ِالمؤمن ِ ِ
َ َ ْ َُ ْ َ ً َ َ َ ُ َّ

ِ
َ َ

ِ
ْ٤٦٨  

  األعمال ال توجب الشفاعة

ـا َّوبني النيب  ً أن هناك أصنافا من أمته عملوا أعماال يف احلياة الدنيا استوجبوا  ُ ً
 : لنا وللمسلمني أمجعنيشفاعته، فقال 

                                                           
رة ٤٦٧    مسند أحمد عن أ ه
د هللا ٤٦٨ غوي عن جابر بن ع ل تفس ال    معالم الت
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، فإنه من ص {  قول، ثم صلوا ع َإذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما  َْ ََ َ َُ َّ
ِ
َ ََّ َ َّ َ ُ ُُ ُ ُْ ُْ

ِ
َ ِّ ََ ُ

ِ ِ
لة، فإنها م ا، ثم سلوا ا  الوس ه بها ع ة، ص ا عل ع ص
ْ ًَ ََ ََ ََّ

ِ ِ
َ َ َ

ِ َِ
ِ

َ َُّ ُْ ْ َ َ ِلة  ََّ
ٌ

ون أنا هو، فمن سأل   ، وأرجو أن أ اد ا د من ع ِالجنة،  ت إ لع
َ ْ ََ ْ َْ َ ْ ََ َ ُ َ َ ْ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ

َّ َ
ِ ِ

ْ َ َّ َ

لة؛ الوس
َ

ِ  حلت له الشفاعة َ
ُ َ َ َّ ُ ْ سمع النداء، {  : ويف رواية، ٤٦٩}َ َمن قال ح  َ ِّ ُ ََ ْ َ

ِ َ َ ْ َ

َاللهم رب هذه الدعو ْ َّ
ِ ِ

َ َّ َ َّ لة ُ لة والفض ة القائمة آت محمدا الوس ة التامة والص
َ َ َ

ِ
َ َ َّ َ

ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ ُ َِّ
َ َّ

ِ
عثه مقاما محمودا الذي ِوا

ُْ ْ َ ََ ُ َ ْ ُ وعدته؛َ َ ْ َ امة َ ِ حلت له شفاع يوم الق ِ
َ َ َ ْ َ

ِ
َ َ َ ُ ْ َ{٤٧٠  

o  ــك يوضــــع يف أول كــــشوف ــــى ذلــ ــن يواظــــب عل ـــفاعة مؤكــــدة، فمــ ُشـ
  .الشفاعة عند حضرة النيب 

o  َّوبـــني النـــيب أن مـــن حـــافظ علـــى الـــصالة عليـــه عـــشر مـــرات بعـــد ٍ
  :ٍالفجر، وعشر مرات بعد املغرب وجبت له الشفاعة، قال 

ا {  م ع ا، وح  صبح ع من ص ع ح 
ْ َْ َ َ

ِ ْ ُ ُ َْ َ
ِ ِ

َ ْ َُ
ِ

َّ   ؛َ

امة  ته شفاع يوم الق ِأدر ِ
َ َ َ ْ َ

ِ
َ َ َ ُ ْ َ ْ{٤٧١  

م الشفَّوبني    :اعة فقال  مبن يبدأ 

قيع {  ر، ثم عمر، ثم آ أهل ال شق عنه األرض، ثم أبو  ِأنا أول من ت َ َ َّ َ َّ َّْ
ِ

ُ ُ ُُ ُ َ ََ ُ ُْ ْ َُ ْ ُ ْ ُّ ْ َ َ َّ َ

ة ح أح ب الحرم  ، ثم أنتظر أهل م ون م ح ْف َْ َ ََ َُ َْ َ َ َُ َْ ََّ َ َ َّ ُْ
ِ

َ ْ ُ
ِ

َ َ
{٤٧٢  

ـــول هللا  ـــ ــــع رســ ـــ ــــدخلون مـ ـــ ــــة يـ ـــ ــــؤالء يف البدايـ ـــ ــلوات ريب فهـ ـــ ــــفاعته صـــ ـــ    يف شـ
  .وتسليماته عليه

  مقام التج والشهود

  ً:واملقام احملمود أيضا

                                                           
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٤٦٩ مذي عن ع   صحيح مسلم وال
د هللا  صحيح ا٤٧٠ مذي عن جابر بن ع خاري وال   ل
ا والصالة ع الن البن أ عاصم عن أ الرداء ٤٧١    معجم الط
م  المستدرك عن ابن عمر ر هللا عنهما٤٧٢ مذي والحا    جامع ال
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ى هلـــم هللا   َّـــمقـــام التجلـــي والـــشهود ملـــن أكـــرمهم هللا بـــدخول دار اخللـــود، وجتل
ي ....  مـــشكاة أنـــواره ومـــصدر أســـراره، نـــواره، وجعـــل احلبيـــب املـــصطفى  ِّـــفهـــذا جتل

ٍويشهدون وجه هللا بال كـم وال كيـف ..... حلبيب، يشهدون فيه وجه ا.... شهودي  ٍّ ....
نوار تعالت معنوية   .ٍولكن 

  :ٌأما املقام احملمود اخلاص حبضرته، والذي ال يشاركه فيه أحد من الربية
 فــوق عــالني، وجتــاوز ســدرة مقــام قــاب قوســني أو أدىن، عنــدما أخــذه هللا  -

  :ر كما قال رب الربيةاملنتهى، وجتاوز كل العوامل العلوية، حىت صا
                                                 ) ) النجمالنجم((.  
ٌوهذا مقام خاص مل يفز به أحد من النبيني، وال املالئكة املقربني، وال أحـد مـن  - ٌ ُ

مام األنبياء وسيد امل ٌالناس واخللق أمجعني، ولكنه مقام خاص    .رسلني ٌ
ا يوم القيامة، فقال أعطا النيب    : عالمة نعرفه 

دي لواء الحمد و فخر،{  امة و فخر، و د ولد آدم يوم الق َأنا س َْ َْ ََ ََ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َِّ ُ َ ِْ ِ ِِ
َ ََ ََ َ ُ َ

  

ِوما من ن يومئذ آدم فمن سواه إ تحت لوا 
َ َ ِْ ِ ِ ِ

َ ْ َ َّ
ِ
ُ ْ َ َْ َ ُ َ

ٍ َ ٍَّ
ِ
َ َ{٤٧٣  

َ العلمواللواء يعين َ.  
ــث هنــــاك عــــن صــــاحب ا َلعلــــم لنعرفــــه، فبيــــده لــــواء احلمــــد فنبحــ  وكــــل النبيــــني ..َ

ً أمـرهم مجيعـا أن يؤمنـوا حبــضرته، وأن ، وهـو إمــامهم ألن هللا واملرسـلني حتـت لوائـه 
َّ تقــدم  دمحم: ُيــصلوا خلفــه عنــدما كــان يف املــسجد األقــصى، فأخــذه جربيــل بيمينــه وقــال

م فأنت إمام لسجود فقال هم، ِّفصل    :ًوأيضا يوم القيامة يؤذن للناس 

امة {  السجود يوم الق ِأنا أول من يؤذن له  ِ
َ ََ َ ْ َ ُ ْ

ِ
ُ ُّ

ِ
ُ ُ َ ْ ُ َّ َ

{٤٧٤  

  :والسجود هناك يكشف املخلصني من املنافقني
ــن يف اآلخــــرة    َّفاألعــــضاء يف الــــدنيا تطيعنــــا حيــــث شــــئنا، ألن هللا ســــخرها لنــــا، لكــ

  . األرض والسماء َّربُال تطيع األعضاء إال 
                                                           

د الخدري ٤٧٣ مذي ومسند أحمد عن أ سع    جامع ال
م  المستدرك عن أ الدرداء٤٧٤     مسند أحمد والحا
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ــانوا يــــصلون ويــــسجدون ويعبــــدون هللا معنــــا يف الــــدنيا، ــــم كــ   َّفاملنــــافقون يــــدعون أ
خللـق أمجعـني، : ُلكن عندما ينادى يوم القيامة ِّالصالة جامعة، ويتقـدم رسـول هللا ليـصلي  ُ

مر هللا، فري ُفإن الذي كان يصلي يف الدنيا خملصا طائعا  تطيعه األعضاء  ً ً   .كع ويسجدُ
ــــر ـــ ـــ ــــا اآلخـ ـــ ـــ   : أمـ                                           

َّ حيــاول أن يــسجد فاألعــضاء ال تطاوعــه، فيظهــر أنــه كــان منافقــا، ألن كــل،،))القلــمالقلــم٤٢٤٢((  شــيء ً
  : سيظهر هناك                            ))النبأالنبأ٤٠٤٠((.  

 سيد رسول هللا، ألنـه سيـسجد حتـت - كما قلنا -فأول من يسجد بني يدي هللا 
ُالعــرش أوال ليــشفع الــشفاعة العظمــى لبــدء احلــساب، مث يف الــشفاعات املتتاليــات، وهــو  ً

  . العاملني ِّكذلك سيؤم اخللق أمجعني للصالة لرب
عة األنبيــاء ولـذلك نقــول أن شــفاعة سـيد رســول هللا عامــة لكــل اخللـق، لكــن شــفا
ِّاآلخــرين كــل واحــد ألمتــه، وكــل واحــد لقومــه، أمــا شــفاعة رســول هللا فلكــل م، فهــو ُ  األ

م صلوات ريب وتسليماته عليه   .وحده الشفيع العام جلميع األ

  مواطن تواجده  اآلخرة

ُ وورثته اليت تبني الغاية العظمـى مـن عظمتـه، أن األنبيـاء من مجلة شفقة احلبيب  ِّ
ــابر مــن نــور قــدواملرســل َّني ينــصب هلــم من ام عــرش الــرمحن يــوم القيامــة، وكــل واحــد مــنهم ُ

.. ًجيلس على منربه، واملنـرب الوحيـد الـذي يكـون خاليـا هـو منـرب سـيد رسـول هللا، ملـاذا؟ 
  : قالسيد أنس بن مالك ... ألنه يبحث عنا يف كل فجاج اآلخرة، 

َّسألت الن { 
ِ
َّ ُ َ شفع ِ أن 

َ َ ْ َ ْ
امة، فقال َ يوم الق َْ َ

ِ َِ َ َ ُأنا فاعل، قلت: َ ُ ٌ ِ
َ َ

 : ، ِا رسول ا َ ُ َ َ

ك َفأين أطل ُْ ْ َ َ
َ، قال؟ َ

اط، قال:  َاطلب أول ما تطلب ع ال ََ
ِ َ ِّ َ

ِ ِ
ُ ْْ َْ َ ُقلت: َّ ُ

َفإن لم ألقك :  َ ْ ْ
ِ
َ

اط؟ قال َع ال َ
ِ َ ِّ ان، قل: َ فاطلب عند الم

ُ
ِ ِ

َ
ِ

َ ْ
ِ ْ ْ َ

ان؟: ُت ِفإن لم ألقك عند الم
َ

ِ
َ ْ

ِ
َ َ ْ ْ

ِ
َ

  

َقال َ
ث المواطن :  َفاطلب عند الحوض فإ  أخ هذه الث

ِ ِ َِ ُ َْ ََّْ َِّ َ
ِ ِ

َ ْ
ِ
َ ََ َ ْ

ِ
ْ{٤٧٥  

ــا،  ــد أن يطمــئن علين ــزان، أو الــصراط، أو احلــوض، ملــاذا؟ يري ــد املي يعــين يكــون عن
 العــاملني أن يبــدأ بنــا ِّريح مــن ربحــىت نــسرتيح، وهــو مــن البدايــة مل يــسرتح حــىت أخــذ تــص

                                                           
س بن مالك  ٤٧٥ مذي ومسند أحمد عن أ   جامع ال
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 ، .. ًاحلـــساب أوال، مـــع أننـــا آخـــر األمـــم يف الـــدنيا، واملفـــرتض أن يكـــون حـــسابنا يف دور
  .ًلكنه ال يريد أن ننتظر فبدأ احلساب بنا أوال

لعــدل، لــذلك  لفــضل، أمــا حــساب األمــم األخــرى فــسيكون  ُوحــسابنا ســيكون 
م شـــديد   : حـــسا                                                        

خذ األمور احلسنة، واألخرى يتجاوز عنها، بربكة سيد األولني واآلخـرين ))األحقـافاألحقـاف١٦١٦((   ،
  :ولذلك يقول 

ون أول من{  اط ب ظهرا جهنم، فأ ْب ال َ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُْ َ َ َ ِّْ َ ُُ َ َ أمته ْ جوز من الرسل   ِ ِ َِّ
ِ ِ

ُ ُّ َ ُ ُ َ{٤٧٦  

  :والصراط لتقريب حقيقته ولكي تعرفوه
هــو ســبعة جــسور علــى جهــنم، وكــل جــسر ألــف عــام صــعود، وألــف عــام اســتواء، 

، وهـــذا الـــصراط !!وألـــف عـــام هبـــوط، فيـــستغرق املـــرور عليـــه واحـــد وعـــشرون ألـــف عـــام
ُّيكون للكافر أرق من الشعرة، وأحد من السيف، لكـن ا َّـلـذي ميـشي عليـه مـن أمة رسـول َ

  :هللا وهم قلة قليلة يكون كما أخرب حضرة النيب 

ام {  ة ثالثة أ ون عرضه مس اط ألم ح  سع ال ٍي
َ َ ََ َ َ ِ ِ

َ َُّ ُُ َ ََّ َ
ِ

ُ
ِ

ُ{٤٧٧  

م، وهذا ملن ميشي عليه    ..العرض قدره مسرية ثالثة أ
   !!!ولكننا نريد أن ال منشي عليه

ه كــالربق اخلــاطف، أو حــىت كــالريح املــسرعة، أو حــىت كالــذين بــل نريــد أن منــر عليــ
   ... حيملهم سيد جربيل على جناحه

ألن سيد جربيل يف ليلة املعراج عندما وصل عنـد سـدرة املنتهـى ووقـف، فقـال لـه 
ومـا منـا إال : أهاهنا يرتك اخلليـل خليلـه  أخـي  جربيـل؟ فقـال لـه: كما ورد ببعض األثر

َلوم فـأ لـو تقـدمت قـدر أمنلـة الحرتقـت، وأنـت لـو تقـدمت الخرتقـت، فقـال ٌوله مقام مع ُ ُ
 يعــين -ٌأ منــذ خلقــين هللا تعــاىل وأ خــائف مــن مقــام عظمتــه : ألــك حاجــة؟ قــال: لــه 

  :  فنزل قول هللا تبارك وتعاىل-أريد األمان                   ))الشعراءالشعراء١٩٣١٩٣((.  

                                                           
رة ٤٧٦ خاري ومسلم عن أ ه    ال
   ك العمال  س األقوال وأألفعال للمت الهندى٤٧٧
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ـذا، فأضـع جنـاحي علـى الـصراط لتعـرب : فقـال لـهأعطاه هللا األمان،  ُإين أكافئـك 
  .عليه أمتك

ُحىت يرد اجلميل يضع جناحه على الصراط وحيملنا للجهـة األخـرى علـى الفـور إن  ُّ
  .شاء هللا رب العاملني

  مفتاح الجنة

، ًال أحـد يـدخلها أبـدا قبـل رسـول هللا لكـن مـن الـذي يفتتحهـا؟  ! ُواجلنة جمهزة
  :لولذلك يقو

قول الخازن{  امة، فأستفتح، ف اب الجنة يوم الق آ 
ُ َ ُ ُ َ ََ َُ

ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ َ ْ َ ََّ َ َ

ُمن أنت؟ فأقول: ِ ُ َ َ ْ ْ َ :

قول ُمحمد، ف ُ َ ََّ ٌ َ لك : ُ َك أمرت،  أفتح ألحد ق ََْ َ
ٍ

َ َ
ِ ُ َ ْ ُ ْ ِ ِ{٤٧٨  

ُلــك أمــرت أن أفــت: ُوانتبــه للعبــارات النبويــة الدقيقــة والرقيقــة، فلــم يقــل اخلــازن ح، ُ
يعين هو املفتاح الذي يفتح اجلنة، ألنه لو كان له فيكون املفتـاح شـيء ) بك: (ولكن قال

ُبك أمرت أن أفـتح، فاملفتـاح هـو رسـول هللا : آخر، ولكنه قال ُ ، ت االلكرتونيـة البـوا
ـا فـوق االلكـرتوين،  ُيف الدنيا ال متيـز، فـأي إنـسان يظهـر أمامهـا تفـتح لـه، لكـن اجلنـة أبوا

  :وبعد ذلك قال .. تح ألي إنسان، إال عندما ترى رسول هللا فال تف

ُقال{  َ من من : ُ اب األ ْا محمد أدخل من أمتك من ال حساب عليهم من ال ْ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ََّ

ِ ِ
َ ََ ََ َ َّ ُْ ُ

ما سوى ذلك من األبواب  اء الناس ف ِأبواب الجنة، وهم  ِ
َ َ َْ ْ َْ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َّْ َُّ َ ُ ُ َ َ{٤٧٩  

ب خمـصوص يـدخلون منـهفهـم هلـ - ًويـدخلون أيـضا مـن األبـواب األخـرى  .. ٌم 
  .إن أرادوا ذلك

  ...وأول من مير على الصراط هو وأمته ... ُفأول من حياسب أمته -

  .وأول من يدخل اجلنة هو وأمته -

                                                           
س  ٤٧٨   صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ
رة ٤٧٩ خاري ومسلم عن أ ه    ال
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وثر   حوض ال

  :ًهيك أن يوم القيامة سيكون يوما عصيب ومقداره كما قال هللا
                                   ))وكلنـا نقــف فيـه مــن البدايــة ))املعـارجاملعـارج٤٤ 

ُإىل النهايـــة، ولـــيس هنـــاك مـــاء، وال أمـــاكن يـــشرب منهـــا املـــاء، والعـــرق شـــديد مـــن شـــدة 
احلــرارة، فمــاذا نفعــل؟ ســيد رســول هللا أكرمــه هللا حبــوض كبــري امســه حــوض الكــوثر، مــا 

  :ال حجم هذا احلوض  رسول هللا؟ ق

ب من المسك، {  حه أط ، ور ض من الل ة شهر، ماؤه أب ِحو مس ْ ِ
َ َ ْ ُ

ِ ِ
ُ َ َْ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َْ ََ ُ َ ِ ِ ْ

دا  ظمأ أ ب منه ف  انه كنجوم السماء، من  َو َ َْ َََ َ ْ ُ
ِ ِ

َ َُ ِ َّ
ِ

ُ ُ َ َ{٤٨٠  

ـــر  ـــر يف اجلنـــة امســـه  تيـــه مـــاؤه مــن  طولــه مـــسرية شـــهر، وطولـــه وعرضــه ســـواء، 
ُر، فيصب يف حوض النيب وهو حوض الكوثر، وعليه كيزان بعدد جنـوم الـسماء كمـا الكوث

أخــرب حــضرة النــيب، والكــوز يعــين الكــوب الــذي لــه يــد، ومكتــوب عليــه اســم مــن يــشرب 
منه، يشرب منه شربة فيمـر عليـه يـوم القيامـة كلـه وال يـشعر بعطـش وال ظمـأ وال جـوع ملـا 

  .ركني، أو املالئكة املقربنيشربه من يد رسول هللا، أو صحبه املبا

لة لة الوس  م

والوســيلة يعــين الدرجــة القريبــة : أمــا يف اجلنــة، فــأعلى درجــة يف اجلنــة امسهــا الوســيلة
ًجـــدا مـــن فـــضل هللا، وإكـــرام هللا، وعطـــاءات هللا، وتنـــزل منهـــا خـــريات هللا وعطـــاءات هللا 

  :لعباد هللا، وهي اليت قال لنا فيها رسول هللا 

َثم س{  َّ ُ
اد  د من ع لة  الجنة،  ت إ لع لة، فإنها م ِلوا ا  الوس َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ

ْ
ٍ َ َّ َ

ِ ِ
ْ َ ٌ ََّ َ

ِ ِ ِ
ْ َ َ َّ َ َ َ

ون أنا هو  ، وأرجو أن أ َا ُ َ َ ْ ُ ْ َ ِ{٤٨١  

فهـــو صـــاحب الوســـيلة، وصـــاحب الفـــضيلة، وصـــاحب املقـــام احملمـــود، وصـــاحب 
ــوم ال ينفــــع ُاحلــــوض املــــورود، وصــــاحب الــــشفاعة العظمــــى اإلنــــسان إال شــــفاعة النــــيب  يــ

                                                           
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما٤٨٠ خاري ومسلم عن ع    ال
د هللا بن عمرو ر هللا عنهما صحيح مسلم وا٤٨١ مذي عن ع   ل
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ن،  ــا مــن الــذين يــشربون مــن حوضــه نــسأل هللا العــد ــا بــشفاعته، وأن جيعلن ُ أن يكرمن
ًشربة هنيئة مريئة ال نظمأ بعدها أبدا ً ً.  

ونــسأله أن نكــون مــن أهــل املنــازل العاليــة قــدام عــرش الــرمحن، ومــن الــذين تتنــزل 
لنظـر إىل وجـه احلنـان علينا يف اجلنة سحائب الرضوان، وم ًن الذين يتمتعـون دائمـا وأبـدا  ً

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم. املنان   َّوصلى هللا و
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 امة شق عنها األرض يوم الق   َّأول أمة ت

 اء وأممهم   الشهادة ع األن

 لة الشفاعة  م

 لهم نوران  

 اءإخوة   األن

 امة   األولون يوم الق

 لهم منابر من نور  

 دخل الجنة   أول من 

 ن   جزاء الصاب

 ا   عذابها  الدن

 أنواع االبتالءات  
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  الفصل الرابع ع

 ٤٨٢  اآلخرةخصائص أمة الن 

ـــيت أعطاهـــا إن هللا  ــى هـــذه األمـــة املباركـــة جعـــل خـــصوصياته ال ُ مـــن فـــضله علـ
ة، اكرامـــا حلـــضرته، ورفعـــا لقـــدره، وتعطـــريا لبعثتـــه ً خـــصوصية هلـــذه حلـــضرة النـــيب  ًاألم ً َُّـــ

  .ودعوته وسريته صلوات ريب وتسليماته عليه
ال أنه قيل لرجل من الصاحلني   :وأذكر يف هذا ا

ُيقال أنه تكرم من أجل عني ألف عني، فهل جند ذلك يف كتاب هللا  ُ؟  
  :  قــــال نعــــم                             ))ـــع ))األنفــــالاألنفــــال٣٣٣٣  مــــا الــــذي رفـ

ُعـــنهم العـــذاب؟ رســـول هللا الـــذي كـــان فـــيهم، فألجـــل عـــني تكـــرم لـــيس ألـــف فقـــط بـــل 
  .مليارات األعني، من أجل حبيب هللا ومصطفاه 

 منـذ خصائـصه لذلك لـو الحظـتم سـتجدوا أننـا يف حـديثنا عـن خـصائص النـيب 
ـــدرس  ـــه، ويف ال ـــة نتبعهـــا خبـــصائص أمت َُّاألولي ـــسابق حتـــدثنا عـــن خـــصائص النـــيب ُ  يف ال

ة النـــيب  ـــا عليهـــا يف َُّـــاآلخـــرة، ويف هـــذا الـــدرس ســـنبني خـــصائص أم َّ الـــيت تفـــضل هللا 
  .اآلخرة

هيك بـشكرها، فكيـف فإن هللا  َّ قد من علينا مبنن نعجز عن حصرها وعدها،  َّ
  !!.ُ على هذه النعم العظمى؟نشكر هللا 

شق عنها األرض امةَّأول أمة ت    يوم الق

ة تنــشق عنهــا األرض يــوم القيامــة  ة هــي أول أم َّــأول هــذه اخلــصائص، أن هــذه األم َُّــ ُ
ٌّبعد النبيني واملرسلني، وهـذا إكـرام مـن هللا مـا بعـده إكـرام، ألن التقـدمي لـه سـر عظـيم مـن  ٌ

َّحـــضرة الكـــرمي، ال يعلمـــه إال نـــيب كـــرمي، أو مـــن خـــصه هللا  ٌّ ببيـــان أســـرار تنزيـــل قرآنـــه 
  :ً مبينا ذلكحلكيم، قال ا

                                                           
ي – المقطم –القاهرة  ٤٨٢ ن الخ ان ١٩ مسجد مجمع الفائ  م٢٥/٤/٢٠١٩ه ١٤٤٠ من شع
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قيع {  ر، ثم عمر، ثم آ أهل ال شق عنه األرض، ثم أبو  ِأنا أول من ت َ َ َّ َ َّ َّْ
ِ

ُ ُ ُُ ُ َ ََ ُ ُْ ْ َُ ْ ُ ْ ُّ ْ َ َ َّ َ

ة ح أح ب الحرم  ، ثم أنتظر أهل م ون م ح ْف َْ َ ََ َُ َْ َ َ َُ َْ ََّ َ َ َّ ُْ
ِ

َ ْ ُ
ِ

َ َ
{٤٨٣  

  .))من تنشق عنه األرض يوم القيامة أميتمن تنشق عنه األرض يوم القيامة أميتأول أول ((: وكما ورد ببعض األثر
ُولكن بعد النبيـني واملرسـلني، ألن هـؤالء هلـم الدرجـة الكـربى والعظمـى مـن احلظـوة  ُ ُ

  .عند رب العاملني 

اء وأممهم   الشهادة ع األن

ة  ة تفــضل هللا عليهــا بربكــة ســيد األم َّــوهــذه األم ََّّــ ُ فجعــل هللا هلــم كمــاالت تــوازي 
  : فـــالنبيون شـــهداء علـــى أممهـــمكمـــاالت النبيـــني،                               

                          ))فهــو شــهيد علــى األنبيــاء وأممهــم، هــذه املرتبــة ))النــساءالنــساء٤١٤١ ٌ
مـن أمـة َّيقول هللا تبارك وتعاىل فيها لنا أمجعني وإن كانت ألهل اخلاصة من أكـابر املقـربني 

  : ســيبد املرســلني، وليــست للعــوام                                       
                           ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣((.  

بـل أعظـم، ألن األنبيـاء سيـشهدون علـى أممهـم، وحنـن ! هل هي نفس املرتبة أم ال؟
  : األنبياء وأممهم، قال سنشهد على

ء {  ــ ء النــ ومعــه الــرجالن، و ــ امــة ومعــه الرجــل،  ء النــ يــوم الق ُــ ُ ُ
ِ ِ ِ

َ َ َ ََ َ َ
ِ

ُ َّ ُ َُ ََ َ َُّ ُّ
ِ ِ
َّ َّ

ِ َِ َ ْ

قــــال لــــه ــــ مــــن ذلــــك وأقــــل، ف ثــــة، وأ ــه الث ُالنــــ ومعــ َُُّ ََ ُ َُّ َ َ َ ََ
ِ ِ
َ ُْ ُ َ َ َ َ ُّ

ِ
َّ

لغــــت قومــــك؟ :  َهــــل  َ ْ َ َ ْ َ ْ َ

قــــول ُف ُ َ َ
ـــ:  َنعـ
َ

قــــال ــــد قومــــه، ف ُم ف َ ُ ُ َْ َُ ُ ْ َ َ ْ
قولــــون:  ــــم؟ ف لغ هــــل 

َ ُ َ ْ َْ َ َ قــــال: َ ُال، ف َ ُ َ
ــن :  ْمــ َ

قـول ُـشهد لـك؟ ف ُ َ َ َ ُ َ ْ قـال: َ ُمحمـد وأمتـه، فتــد أمـة محمـد، ف َ ُ َّ ََّ َ
ٍ

َ َُ َّ َّ ُُ َ ْ ٌُ ُُ لـغ هــذا؟ : َ هـل 
َ َ ََ َ ْ

قولــون ف
َ ُ َ َ

قــول:  ُنعــم، ف َُ َ َْ َ
ــذلك؟ :  ــم  َومــا علم

ِ ِ
َ
ِ

ْ ُ َ قولــونَ ف
َ ُ َ َ

ــذلك، أن :  ينــا  نــا ن أخ
َّ َ

ِ
َ
ِ

َ ُّ
ِ
َ َ َ َ ْ

لغــوا فــصدقناه، قــال َالرســل قــد  َ ْ َُ ََ َّ َْ َ ُ َ ُ م قولــه تعــا: ُّ َفــذل َ ُ ْ َ ْ ِ
َ َ

م أمــة : "  ــذلك جعلنــا و
ً َّ ْ َ َ َ َ

ِ
َ َ

دا  م شه ون الرسول عل ونوا شهداء ع الناس و وسطا لت
َ

ِ
َ ُْ ْ َ َُ ُ ََّ َ َ َ ََّ َ َ ُ َ

ِ "{٤٨٤  

                                                           
م  المستدرك عن ابن عمر ر هللا عنهما٤٨٣ مذي والحا    جامع ال
د الخدري ٤٨٤    س ابن ماجة ومسند أحمد عن أ سع
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، والعــدول هــم الــذين وصــلوا َّــوالــذين يــشهدون هــم العــدول مــن أمة رســول هللا 
م، ويف كــل مــن  إىل مقــام العدالــة التامــة يف أنفــسهم، ويف أهلــيهم، ويف ذويهــم، ويف أقــار
ُحــوهلم، ال أهــواء عنــدهم، وال أغــراض تــسيطر علــى أحكــامهم، وإمنــا حيكمــون يف كــل أمــر 

  .ُمبا يرضي هللا تبارك وتعاىل
وأيـن : نعـم، فيقـول هللا تعـاىل: َّـهـل بلغ رسـويل؟ فيقولـون: فيسأهلم هللا تبـارك وتعـاىل

ت املباركات من كتاب هللا القـرآن الكـرمي الـيت يتحـدث فيهـا هللا عـن  ذلك؟ فيذكرون اآل
َّنبوة هذا النيب ورسالته ألمته، فهذه منزلة من املنازل العظمى هلذه األمة َُّ ُ.  

لة الشفاعة   م

ـــ ـــه، والرســـول كـــل ن َّيب يـــشفع ألمت ٍّ ــه شـــفعاء ــق أمجعـــني، ومـــن أمتـ ُ يـــشفع للخلـ َّ
م، والصادقني يف اتباع احلق، والنـاهجني علـى  ِّأعطاهم هللا لواء الشفاعة ليشفعوا يف أحبا

  :ج حبيبه معهم، قال 

د ادخل الجنة فإنما{  قول هللا للعا امة  ان يوم الق َإذا  ََّ
ِ
َ َّ

ِ
ُ ْ َ َ ََ ُ ُ َ

ِ ْ َ َ
انت منفعتك ِ  

ُ َ َ َ

انت منفعتك للناس  شفع فإنما  قال للعالم اشفع  لنفسك، و
َّ َُ َ َّ ََ َ ََّ

ِ
َ ُ ْ ََ ُ ُ َ َ

ِ{٤٨٥  

ذنـه،  ذن من هللا، ألنه ال ينبغي ألحـد الـشفاعة إال  ِفيكون للعامل شفاعة عند هللا 
 جـاء وال ينبغي ألحد أن يـشفع إال فيمـا علـم أن هـذه الـشفاعة ترضـي ربـه، وال ختـالف مـا

  :والشهداء هلم شفاعة، قال ، يف كتابه، أو على لسان نبيه 

ته {  ع من أهل ب شفع  س د  ِالشه ِ ِ
ْ َ ْ

ِ
ْ َ ُ

ِ ْ َ
ِ

َ ْ ََّ ُ
ِ{٤٨٦  

  :وقارئ القرآن العامل به له شفاعة، قال 

ة م{  ِمن قرأ القرآن، وحفظه أدخله ا الجنة، وشفعه  ع ٍِ
َ َ ََ

ِ
ُ ُ َُ َّ َ َُ ََ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ته َ ِن أهل ب ِ

ْ َ ْ
ِ

ْ

َلهم قد استوجبوا النار  َّ ُ َْ ُْ َ ْ ِ
َ

{٤٨٧  

  : جعل لكل مؤمن شفاعة، فقال بل إن النيب 
                                                           

غدادي  ال٤٨٥ ب ال س  أورده الخط ه والمتفقه عن أ اءفق  ، وورد  اإلح
ان عن أ الدرداء ٤٨٦    س أ داود وابن ح
  س ابن ماجة وأحمد عن ع بنأ طالب ٤٨٧



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
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م، {  قه  الجح قول  الجنة ما فعل صد فالن؟ وصد ِإن الرجل ل ِ ِ
َ َ

ِ ِ
ُ ُ ُ

ِ َِ َ ٌَ َُّ َ
ِ

َ َ ََ َُ َّ ُ َّ
ِ

قول ا تعا ف
َُ َُ ُ َ َ

قه :  ُأخرجوا له صد َُ
ِ َ ُ ْ

قول من  َإ الجنة، ف ِ
َ ْ َ ُ ُ َ َ ِ

َّ َ
ِ : فما لنا 

َ َ َ

من ش
َ ْ

م ِ ٍافع وال صديق حم ِ
َ

ٍ ِ َ َ َ
ِ ِ { ُقال الحسن َ َ َ َ

وا من األصدقاء :  ِاست
َ

ِ ْ َ َ
ِ ُِ

َ ْ

امة ، فإن لهم شفاعة يوم الق ِالمؤمن ِ ِ
َ َ ْ َُ ْ َ ً َ َ َ ُ َّ

ِ
َ َ

ِ
ْ٤٨٨  

ـــدره،  ـــى قــ ــــفاعة علــ ــه شـ ـــ ــــا ل ــــد منـ ــل واحـ ـــين كـــ ــــا اآل.... ٍيعــ ــــرأمـ ـــونوخـ   :ن فيقولـــ
                                    ))ـــفاعة،  ))الــــــــــــــشعراءالــــــــــــــشعراء ـــ ـــ ـــ ـــم شــ ـــ ـــ ـــ ـــيس هلــ ـــ ـــ ـــ   .... لــ

 .َّألن الشفاعة خصوصية هلذه األمة احملمدية

  لهم نوران

َّـ لكـل نـيب نـور واحـد خـاص بـه، وجعـل لكـل رجـل مـن أمة رسـول هللا جعـل هللا  ٍّ
  : نوران                                                        ))احلديداحلديد١٢١٢(( 

م، خصوصية وأفضلية ومزية هلذه األمة احملمدية ميا   .َّنور يسعى بني أيديهم، ونور 
ــن رمحتـــــه ــري كفلـــــني مــ   : وهــــذا غــ                                      

                        ))احلديداحلديد٢٨٢٨((.  
  ، وهـــذا الـــرأي األصـــوب،النـــور الـــذي يـــسعى بـــني أيـــديهم هـــو نـــور رســـول هللا 

ــاب الــذي  يــديهم هــو نــور الكت ــور الــذي  ــور العمــل الــصاحل كمــا قــال الــبعض، والن أو ن
ليمني   : يتلقونه من حضرة الوهاب                            ))احلاقةاحلاقة١٩١٩((.  

اء   إخوة األن

َّـ رفـع أفاضـل هـذه األمة وخاصـة أهـل الـزمن األخـري الـذي حنـن فيـه اآلن، النيب 
ُوجعلهم يف درجة األخوة حلضرته، فكان يقول عن األنبياء   .إخواين من األنبياء: ُ

 رسول هللا أمل يغفر لـك هللا مـا : ُكان يقوم الليل حىت تتورم منه األقدام، فيقال له
خر؟ وهـذا الكـالم كـرر يف أكثـر مـن حـديث، ولكـل حـديث إجابـة،  ُتقدم من ذنبك وما 

  :ة يقولَّحسب حال احلاضرين والسائلني، فمر
                                                           

د هللا ٤٨٨ غوي عن جابر بن ع ل تفس ال    معالم الت
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 )٣٦٥             (  اآلخرة                   خصائص أمة الن :  الرابع عالفصل

دا شكورا {  ون ع أف أحب أن أ
َ ْ َ َ ْ ُّ

ِ
َ َ

{٤٨٩  

ــــول  ـــرة يقــ ــــر... ومـــ ــــبعض األثــ ــــا ورد بــ ــــاء   ((: كمــ ــن األنبيــ ـــ ــــواين مـ ــــاء إخــ ــن األنبيــ ـــ ــــواين مـ ــــد أن إخــ ــــد أن ُال أريــ   ُال أريــ
لعمل لعمليسبقوين    .))  يسبقوين 

  :ويقول يف األمر اجلامع

، ودينهم واحد {  ت، وأمهاتهم ش اء إخوة من ع األن
ٌ

ِ ِ
َ َ َْ ْ َُ ُ َُ

ِ
َّ َ ٌُ َّ ٍ

َّ َْ ْ َ ْ
ِ
ُ

ِ
ْ َ

{٤٩٠  

َّعالت يعين أبناء عمومة، فاألنبياء إخوة، مث يقول لنا وهذا الذي نستبشر بـه علـى 
  :الدوام

ت إ{  ِوددت أ لق
ُ

ِ
ِّ ُ ْ

ِ
، فقال أصحاب الن َ ِّخوا

ِ
َّ ُ َ ْ َ َ َ

ِ
َ ْ

 : س نحن إخوانك؟ َأول َ ََ ْ
ِ

ُ ْ َ ْ َ

َقال َ
ن إخوا الذين آمنوا  ولم يرو :  ، ول ِأنتم أصحا

ْ َ َ َْ َ َ ْْ ْ
ِ ِ

ُ َ ِ ِ
َ ْ

ِ ِ
َ ُ ْ

{٤٩١  

 !!.النيب يشتاق لرؤيتنا، لفرط رمحته وشفقته وحنانته 

إخـواين، فقـد وضـعنا يف نفـس الدرجـة : من هـم إخوانـه؟ األنبيـاء، فعنـدما يقـول عنـا
  :ونفس املنزلة، وقال 

ض ع الجمر، للعامل فيهن مثل {  اما الص فيهن مثل الق م أ ُإن من ورائ ْ ْ ُ ْْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َّ َّ َّ ْ
ِ ِ ِِ

َ ََ َ َ ُ ْ َّ َ َّ

ل م، ق عملون مثل عمل َأجر خمس رج  ْ َ َ َ ِْ ِ ِ
َ ْ َ ًْ ََ ُ َْ

ِ
َ

، أ:  ِا رسول ا َ َُ َجر خمس َ
ِ ْ َ ُ ْ

َمنا أو منهم؟ قال َ ْ ُ ْ َّ
ِ ِ

م تجدون ع الخ أعوانا : ْ م ألن ل أجر خمس من
َ ََّ ْ َْ َ َ ُ

ِ
َ ْ ْ ْ ْْ

ِ
َ

ِ
َ ُ ْ َ  

جدون ع الخ أعوانا  و 
َ َ ْ َْ ََ َ ُ

ِ
َ َ َ{٤٩٢  

كـــم أن أحـــدا تـــضحك عليـــه  ا إىل أعلـــى الرتـــب، إ ًوطبعـــا حنفـــظ األدب ولـــو رق َّـــ ً
ُ، فلـم يقـل !احلـديث يقـول كـذا، فـنحن أحـسن مـن الـصحابة، ال، ارجـعأن : نفـسه ويقـول

ـم كـانوا  الواحد منكم خبمسني منهم، ولكن أجر الواحد منكم خبمسني منهم، والـسبب أ
ــوا وأنـــتم ال جتـــدون، فالعمـــل مـــضاعف يف األجـــر، ومـــضاعف يف  ًجيـــدون علـــى احلـــق أعـ

                                                           
شة ر هللا عنها٤٨٩ خاري ومسلم عن عا   ال
رة ٤٩٠ خاري ومسلم عن أ ه    ال
س  مسند أحمد ٤٩١   عن أ
ة الخش ٤٩٢ مذي وأ داود عن أ ثعل    جامع ال
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 )٣٦٦             (  اآلخرة                   خصائص أمة الن :  الرابع عالفصل

يف هــذا الزمــان، ومل تكــن يف الــزمن الثــواب، ملــا حنــن فيــه مــن الفــنت واإلحــن الــيت انتــشرت 
ن  م النيب العد   .الفاضل أ

ُ يف منزلــة األنبيــاء يف األخــوة يف هــذا اللفــظ املبــارك الكــرمي الــذي فجعلنــا النــيب  ُ
ـــرحيم  ـــرءوف ال ـــشر بـــه ســـيد رســـول هللا ال ، َّجـــاء يف هـــذا احلـــديث العظـــيم الـــذي ب

  :ام يف هذا املقولذلك يقول اإلمام أبو العزائم 
ـــب لــــــذاتنا ــــتاق احلبيـــ ــــا اشــ ـــشرى لنــ ـــب لــــــذاتنابـــ ــــتاق احلبيـــ ــــا اشــ ـــشرى لنــ  بـــ

  
ـــراح ـــ ـــ ـــ ـــول صـــ ـــ ـــ ـــ ــرآ بقـــ ــــ ـــ ـــ ـــىن يـــ ــــ ـــ ـــ ٍومتــ ُ ـــراحٍ ـــ ـــ ـــ ـــول صـــ ـــ ـــ ـــ ــرآ بقـــ ــــ ـــ ـــ ـــىن يـــ ــــ ـــ ـــ ٍومتــ ُ ٍ 

ــــه   ـــ ـــ ـــ ــــ ــرون لدينـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه والناصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــهإخوان ـــ ـــ ـــ ــــ ــرون لدينـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه والناصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  إخوان
  

ـــــاح ـــ ـــ ـــ ـــ ــــضرة الفت ـــ ـــ ـــ ـــدون حبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاحواملرشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــضرة الفت ـــ ـــ ـــ ـــدون حبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  واملرشـ
  ً:ويقول أيضا  
ــلكم إىل ــــشوق أوصــــ ــــثلكم والــ ــن مــ ــلكم إىلمــــ ــــشوق أوصــــ ــــثلكم والــ ــن مــ  مــــ

  
ــــحاب ـــ ـــب األصـ ـــ ـــوة مطلــ ـــ ـــر األخــ ـــ ُســ ــــحابُ ـــ ـــب األصـ ـــ ـــوة مطلــ ـــ ـــر األخــ ـــ ُســ ُ 

؟     َّمن نكون حنن حىت أن رسول هللا بذاته يتمىن أن يرا
                            ))ــــن هللا ))املائـــــــدةاملائـــــــدة٥٤٥٤ ـــضل مـــ ـــة  فــــ ـــ ــــا مجاعـ  علينـــ

  .املؤمنني بربكة سيد األولني واآلخرين 

امة   األولون يوم الق

  :فإذا كان يوم القيامة قال 

امة، نحن أول الناس دخو الجنة {  نحن اآلخرون، األولون يوم الق
َّ ََّ ْ ًْ ُ ُ ُ َّ َُّ َ َُ َ

ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َ ََ ُ{٤٩٣  

ــاس يف البعــث حنــن اآل خــرون يف الــدنيا، األولــون يف كــل مواقــف القيامــة، فــأول الن
ة  ـــصحف األم ـــاس يف تطــــاير الـ ــــسوبة للحــــضرة احملمديــــة، وأول النـ ة اإلســــالمية املن ـــاألم َّـ َُّــــ ُ
ة احملمديـــة، وأول النـــاس يف احلـــساب  َّـــاحملمديــة، وأول النـــاس يف املـــرور علـــى الــصراط األم

َّـيف دخول اجلنة األمة احملمديـة، حـىت أننـا سـيكون لنـا األغلبيـة َّاألمة احملمدية، وأول الناس 
  :يف هذا اليوم الكرمي، قال 

ون ومائة صف أنتم منها ثمانون صفا {  امة ع َأهل الجنة يوم الق َ ََ َُ َْ ْ َ َُ َ ْ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ

ُ ٍّ ُ َ
ِ

ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ{٤٩٤  

                                                           
رة ٤٩٣   صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ ه
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 )٣٦٧             (  اآلخرة                   خصائص أمة الن :  الرابع عالفصل

                       ))؟ ال أحد  كم مقدار هذا الصف))الكهفالكهف٤٨٤٨  
ٌمنــا يـــستطيع أن يفــيت، وال يتحـــدث، وال يبـــني، ألن هــذه أمـــور غيبيــة مـــا دامـــت مل  ُ ُ

ــة، فــنحن مجيعــا نقــول   : ًتتعــرض هلــا ومل تــشرحها الــذات احملمدي                   
        ))فال أمخن، وأكون كما مشى الصحابة على هذا املنهاج، قـال سـيد))آل عمـرانآل عمـران٧٧ ِّ  أبـو ُ

  :ً وأرضاه موضحا لنا املنهج األمثل يف ذلكهريرة 

عون، قالوا{  ب النفخت أر
َ َ ُ َْ َْ َْ َ ْ َّ عون يوما؟ قال: َ رة، أر ا ه َا أ ُ َْ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ت، قالوا: ُ أب

َ ُ ْ َ :

عون سنة، قال َأر ُ َْ ً َ َ َ ت، قالوا: َ أب
َ ُ ْ عون شهرا، قال: َ َأر ُ َْ ْ َ َ ت : َ ُأب ْ َ{٤٩٥  

ِبيـــت يعـــين ال أعـــرف، فـــأ مسعـــت النـــيب يقـــول ذلـــك ومل يفـــصل، فـــال يـــصح أن وأ ِّ ّ ُ ُ ُ
لتفـــصيل مل يبـــني، فيكـــون هنـــاك حكمـــة يف عـــدم البيـــان، لـــذلك  ُأفـــصل، ألن الـــذي أذن  ُ ُِّ

ن يف أدبه مع حضرة الرمحن    .جيب أن يلتزم اإلنسان مبا كان عليه النيب العد
ذلك صــفوف األنبيــاء يف بيــت املقــدس، فكــم مقــدار الــصف؟ ال نعــرف، وكمثــال لــ

ــم صــفوا  ُّفاألنبيــاء عــددهم مائــة وأربعــة وعــشرين ألــف نــيب ورســول، وتــذكر األحاديــث أ ُ
 يف بيـت املقـدس، عنـدما أمـسك األمـني جربيـل بيـده وقـال سبعة صـفوف خلـف النـيب 

م فأنت اإلمام هلم: له   .ِّتقدم وصل 
َكــم كــان عــدد الــصف؟ ال يــصح أن أقــول نقــس م مائــة وأربعــة وعــشرين ألــف علــى ِّ

ٌّ، لكــن هــم كــانوا ســبع صــفوف، قــد يكــون صــف فيــه نــيب واحــد، وصــف فيــه مائــة !ســبعة ٌّ
ــة، وال ينبغــي أن نــرتك العقــال للعقــول  ــا أمــور غيبي ــذا األمــر، أل ٌألــف، فلــيس يل شــأن  ٌ

هــذا اإلنــسانية أن تتحــدث يف هــذه األمــور الغيبيــة، ألن العقــل عقــال ال يــستطيع أن يلــج 
ال، ألنه جمال عايل عن العقول   .ا

  .فنحن اآلخرون األولون يف كل مواقف القيامة إن شاء هللا تبارك وتعاىل
ننـــا األمـــة الوحيـــدة الـــيت َّخـــصنا هللا   دون ســـائر األمـــم يف هـــذا اليـــوم الكـــرمي، 

لــسجود، فــاآلخرين   : ُيــؤذن هلــا                             ))لكــن ))القلــمالقلــم٤٢٤٢ 
لسجود يف هـذا اليـوم حلـضرة هللا تبـارك وتعـاىل اكرامـا  ًحنن األمة الوحيدة اليت سيؤذن هلا  ُ

  .لرسول هللا وحبيب هللا 
                                                                                                                                                    

د هللا بن مسعود ٤٩٤ م  المستدرك عن ع    مسند أحمد والحا
رة ٤٩٥ خاري ومسلم عن أ ه    ال
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  لهم منابر من نور

واألنبياء سيكون هلم منابر من نور قدام عرش الرمحن يوم القيامة لينظروا إىل أممهـم 
   كـــذلك ســيكون لنـــا منــابر مـــن نــور قـــدام عــرش الـــرمحنيف املوقــف ويــشفعون هلـــم، وحنــن

ـــرمحن ـــور قـــدام عـــرش ال ــن الن ـــابر مـ ــى من ـــذين سيجلـــسون علـ ــن هـــؤالء ال   يـــوم القيامـــة، مـ
  :يوم القيامة؟ قال 

ـــــاء {  طهم األن ـــ غـ ـــاء و شــــهداء  ـ أن ـــم  ـــا هـ ـــاد ا ألناســــا مـ ـ ُإن مــــن ع َ ََ ُ َ ْ َ
ِ ِ
ْ ْ ََ ُْ َ َُ َُ

ِ
ْ َ َْ ُ َ

ِ
ُ َ ِ ِ ِ ِ

َّ
ِ

ُوالشهداء َ َ ُّ ، قالواَ انهم من ا تعا م امة   يوم الق
َ َ َ

ِ
َ َ

ِ ِ ِ ِْ َ َ
ِ ِ

َ َ نا من : ْ ، تخ ْا رسول ا ََ َُ ُ
ِ ِ
ْ ُ َ َ

ــــال ــــم؟ قـ َهـ َ ْ ــــوال : ُ ـــنهم، و أمـ ــ ـــام ب ـــ أرحــ ـــ غــ ـــروح ا عــ ـــابوا بــ ــــوم تحــ ـــم قـ ٍهــ
َ ْْ َ ََ ْْ ُْ ْ ََ َ ُّ

ٍ
ْ ِ

َ ُ
ِ

َ َ ٌ َ ُ

ْيتعاطونهـــا، فـــوا إن وجـــوههم ُ ُ ََ ُ َّ
ِ ِ َ َْ َ َ َ َ خـــافون إذا خـــاف َ نهـــم عـــ نـــور،   َ لنـــور، و َ َ

ِ
َ ُ َ َ َ ُ ََّ ْ ُ

ِ
َ ٌ ُ

ـــــة ـــاس، وقـــــرأ هـــــذه اآل حزنـــــون إذا حـــــزن النــ النـــــاس و 
َ ََ َْ َ

ِ ِ
َ َ َ َ َُ َُّ ََّ ََ

ِ
ُ َ ـــاء ا ال : " ْ ــ ِأال إن أول َ َ

ِ
ْ َّ

ِ
حزنـــون  خـــوف علـــيهم وال هـــم 
َ ُ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ

ِ
َ ٌ ْ َ

ُيتحـــابون بـــر{  :ويف روايـــة أخـــرى، ٤٩٦}" 
ِ

َ ُّ ََ َ
ِوح ا 

  ،ــن لؤلــــؤ قــــدام الــــرحمن جعــــل لهــــم منــــابر مــ َجعــــل ا وجــــوههم نــــورا، و ْ ُ ْ ُْ ُ ُ َُّ ََ َُّ ُ ْ َْ َ َ
ِ ِ

َ َ َْ َْ ُُ َ

خافون  خاف الناس وال  فزعون، و ع الناس وال  ف
َ َُ َ ََ َ َ ََ َ َُ َُّ َُّ ُ َ ْ ُْ َ{٤٩٧  

س من أمة رسول هللا  َّهم أ ٌ ُ من قبائل شىت وبلدان شىت، تـوادوا ُّ بـروح هللا علـى َّ
ـا فيمـا بيـنهم، يعـين لـيس بيـنهم شـركة يف مـال وال يف  غري أرحام بيـنهم، وال أمـوال يتعاطو
ــور،  جتــارة وال يف حــسب وال يف نــسب، وإمنــا أحبــاب يف هللا لوجــه هللا، هــؤالء وجــوههم ن
وهم على منابر من نور قدام عرش الرمحن يـوم القيامـة، يفـزع النـاس وال يفزعـون، وخيـاف 

  :ناس وهم اآلمنونال
                                                 

                                                

                                               ))يونسيونس((.  

                                                           
   س أ داود والبيه عن عمر بن الخطاب ٤٩٦
  مالك األشعري  األسماء والصفات للبيه عن أ ٤٩٧
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دخل الجنة   أول من 

  : هــؤالء سيــشفعون يف بعــضهم، فيــذهبون حلــضرة هللا يف وفــد                
                 ))خذ بيد أخيه))مرميمرمي٨٥٨٥   . يعين مجاعة مع بعضهم، والناجي 

  : أمـــا اآلخـــرين فكـــل واحـــد مـــنهم مبفـــرده                             
          ))األنعاماألنعام٩٤٩٤((.  

خـذ بيـد أخيـه، ويـدخلون اجلنـة مـع بعـضهم،  يـدي بعـضنا، والنـاجي  خـذ  لكننا 
  :ٌفوج خلف فوج، قال 

قول الخازن{  امة، فأستفتح، ف اب الجنة يوم الق آ 
ُ َ ُ ُ َ ََ َُ

ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ َ ْ َ ََّ َ َ

ْمن أ: ِ ُنت؟ فأقولَ ُ َ َ ْ
 :

قول ُمحمد، ف ُ َ ََّ ٌ َ لك : ُ َك أمرت،  أفتح ألحد ق ََْ َ
ٍ

َ َ
ِ ُ َ ْ ُ ْ ِ ِ{٤٩٨  

  :ويقال لرسول هللا 

من من أبواب {  اب األ ِا محمد أدخل من أمتك من ال حساب عليهم من ال ِ
َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ََّ
ِ

َ ََ ََ َ َّ ُْ ُ

اء الناس ف ِالجنة، وهم  ِ
َّ َُّ َ ُ ْ ُ َ ِما سوى ذلك من األبواب َ

َ َْ َْ
ِ ِ ِ

َ َ َ{٤٩٩  

ب خمـصوص وهـو البـاب األميـن، وحيـق لنـا أن نـدخل مـع األمـم األخـرى  ُيعـين لنـا  ٌ
  : عندما سأله سيد أبو بكريف سائر األبواب، ولذلك قال 

، قال{  ا رسول ا لها أحد  د منها  َهل  َ ََ
ِ ُ َ ٌُ َْ َ َ ْ

ِ
َ ْ ْنعم : َ َ َ

،  

وأرجو أن 
ْ ُ ْ ر َ ا  ا أ ون منهم  َت َ َ ْ ُ ْ

ِ
َ َ

{٥٠٠  

  :هذه األبواب يقول فيها 

ه {  ه يوم يزاحم عل أت عل ع عاما، ول ا الجنة مقدار أر ِإن ما ب م ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ََ َ ََ َ ُ َ َ ٌَ ْ َّ َ ََ َ ْْ َِ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ َّ
ِ

خمس ظماء  ل وردت  ًازدحام اإل َ ِْ
َ
ِ ِ

ْ َ َ َ
ِ ِ ِ

َ
ِ
ْ

{٥٠١  

                                                           
س ٤٩٨    صحيح مسلم ومسند أحمد عن أ
رة ٤٩٩ خاري ومسلم عن أ ه    ال
رة ٥٠٠ خاري ومسلم عن أ ه    ال
د هللا بن سالم ٥٠١ ا عن ع   معجم الط
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بعـــني ســنة، ومـــع ذلــك فـــإن األكتـــاف لتنخلــع مـــن شـــدة ســعة البـــاب قــدر ســـفر أر
ــا لنــا خــصوصية ومزيــة، فنــدخل أوال، وبعــد أن  ًالزحــام عليــه، وهــذا لألمــم األخــرى، لكنن ُ

يت الباقني خلفنا أمة وراء أمة َّنسكن وجنلس يف الشرفات ونتنعم بنعيم اجلنة،  َُّ ُ.  
  : فقال النيب ووعد هللا 

َإن ر أعطا س{ 
ِ

َِّ ْ َ َّ
غ حساب، فقال عمرِ دخلون الجنة  ُع ألفا من أم  َ ُْ ََ َ َ

ٍ
َ ِ ِ

ْ َ
ِ

َ َّ َ َ ُ ْ
ِ
َّ ْ َ ا : ِ َ

دته؟، قال ، فه اس َرسول ا ََ ُ َ ْ َ َ ْ َُّ َ َ ِ ع ألفا، : َ ل رجل س دته، فأعطا مع  َقد اس َ َ ِْ ْ ِّ
ٍ

ُ َ َ
ِ

َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ

ُقال عمر َ ُ َ َ
دته؟ قال:  َفه اس َ ُ َ ْ َ َ ْ َّ َ ذا : َ دته، فأعطا ه قد اس

َ َ
ِ

َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
{٥٠٢  

العـــدد هـــذا ال يعـــين احلـــصر، ولكنـــه يعـــين : وقـــال بعـــض الـــسادة العـــارفني األجـــالء
َّ، فالعرب مل تكن تعـرف الـسبعني ألفـا، فكلمهـم علـى !الكثرة اليت يعجز احلصر عن عدها ً

ـــذي ـــشري الن ـــة الب ــن أم ــرا كثـــري مـ ــن غـــري حـــساب نفـ ــه ســـيدخل مـ ًقـــدرهم، ولكنـ   ...، ر ُ
  .نسأل هللا أن نكون منهم أمجعني

ن   جزاء الصاب

ًولــو نظــر إىل كتــاب هللا لوجــد ســببا يــدخل منــه عامــة أهــل هــذا الزمــان مــا دامــوا 
ـى هللا، يقـول هللا لسنة والقرآن، وحمافظني على طاعات هللا، ومنتهني عما عنه   :َُّعاملني 

                                   ))الزمرالزمر١٠١٠((.  
وهذا اجلزء اللطيف اإلهلي الـذي يـرد علـى سفاسـف النـاس يف هـذا الزمـان، يـتكلم 

كيــف نكــون مــسلمني ومــؤمنني ونطيــع هللا ونــصلي ونــصوم وحنــج، وجيعــل : أحــدهم ويقــول
 هـل تريـد!! هللا الكافرين أحسن منا يف املعيشة، وحنن عند األمراض والفقر وغـري ذلـك؟

خذ اإلثنني معا؟   .إما هنا أو هناك!! ًأن 

ُّ فإذا الن  {:ً دخل يوما على سيد رسول هللاسيد عمر بن اخلطاب 
ِ
َّ َ

ِ
َ

 

نه و األرض إال  س ب فا، ول ِراقدا تحت رأسه وسادة من أدم محشوة ل
ْ َ ََ َ ْ َ ََ َ ُْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ

ٌ ٌَّ ُ ْ َْ َ
ٍ
َ َ َ َ

، وأثر الحص ُالحص ُِ ِ
َ ََ َّ ه، فلما رأى ذلك عمر ذرفت عيناه، فقال َ َ  جن ََ َ َ َُ َ ْْ َ ََّ ُ َْ

ِ
َ َُ ِ ِ ِ

َ

                                                           
كر ٥٠٢ د الرحمن بن أ  ار عن ع    مسند أحمد وال
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ِرسول ا  ُ َُ: ا عمر؟، قال ك  َما ي َ ُ َ ُْ ََ ُ
ِ

ى وق عدوا : َ ، ك َّا رسول ا َُ َ ُ ََ ُْ َ ْ ِ ِ َ َ َ

ه و ه وصف ر وأنت ن اج والح شان الدي ف َا  َ َ َ َُ ُُّ ُّ َِ ِ
َ َْ َ َ َ ِّ

ِ
َ َ ْ َ

نك و األرض ِ س ب ْل َ َ ْ ََ ََ َ ْ َْ

فا ِإال الحص ووسادة محشوة ل
ٌ ٌَّ ُ ْ ََ ََ َ ُ ِ ــح، فقال رسول ! ِ ــ ة فيها ر ُوعند رأسه أه َ َ َُ َ َ ٌ َ

ِ ِ ِ ِ
ٌ َ ْ َ ْ َ

ا : ِا اة الدن اتهم  الح َأولئك عجلت لهم طي َ ْ َ ِّ ْْ ُّ
ِ ِ

َ ِّ
ِ

ُ َُ ُُ َ ْ{٥٠٣  

ًرج أحدهم من الدنيا يكون رصـيده صـفرا، يعين ما هلم عند هللا أخذوه، حىت إذا خ
ا   .ًوليس له حسنة يطالب 

َِأما حنن أجل هللا عز جل لنا اخلري والرب والفـضل إىل يـوم القيامـة، فقـه ذلـك سـيد  َّ
  : ما مل يفقهه سواه سر قوله أبو بكر من النيب 

بته  صدر {  ء إال وص ِما صب ا  صدري  ِ
ْ َْ َ َ َ َُ ُ ْ َ

ِ
َ ُ َّ ر َ َأ 

ِ{٥٠٤  

، كــان يــستبعد املهــاجرين  اخلالفــة بعــد رســول هللا ملــا تــوىل ســيد أبــو بكــر 
سـات واألعمـال الـيت فيهـا مظـاهر دنيويـة  ت والر ُاألولني أهل بدر، وأهل أحد من الوال

ــــه ــالوا ل ــــة، فقــ ت : ومكاســــب فاني ــوال ـــن الــ ـــدر مـ ــل بـ ـــت أهــ ـــة رســــول هللا منعـ مل  خليفـ
ًما أعطى هللا عبدا حظا مـن الـدنيا إال وانـتقص مثلـه مـن : فقال ! نيا؟واإلمارات يف الد ً

  .ُحظه يف اآلخرة، فأردت أن خيرجوا من الدنيا وحظهم موفور عند هللا
ًأ أحبهم، ولو جعلت أحدهم أمريا فسينتقص مـن حظـه مـا متتـع بـه يف اإلمـارة مـن  ُ

  .حظه يوم الدين عند رب العاملني 
م  قادر أن جيعـل املـسلمني يف -ٌادر على كل شيء  وهو ق-ولذلك هللا  الـدنيا كـأ

  :يف اجلنة، لكن قال يف حديثه القدسي

ا {  ، إذا أمن  الدن ، و أجمع له أمن دي خوف َوعز  أجمع ع ع َ ْ َْ ُّ
ِ

َ َ
ِ
َ َ
ِ ِ

َ
ِ

ْ َ ْ َْ ُ ُ ُْ َْ ََ ْ َ
ِ ِ

َّ

ذا خاف  امة، و ِأخفته يوم الق ِ
َ َ ََ

ِ
َ

ِ ِ
َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ

امة  ا أمنته يوم الق ِ الدن ِ
َ ََّ ََ ْ َ ُ ُ ْ ْ ُّ

{٥٠٥  

  : ًفــال ميكـــن أبــدا أن جيمـــع اإلثنـــني                                 

                                                           
شة ر هللا عنها٥٠٣ ى البن سعد عن عا قات ال    الط
ا الفوائد الم٥٠٤  جموعة للشو
رة ٥٠٥ ان والبيه عن أ ه    صحيح ابن ح
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ــــشرط ــن بــ ـــ     :ولكـ                          ))ــــذا ))الــــــشورىالــــــشورى٢٠٢٠ ـــى هــ ــق علـــ ـــ ـــل نوافـ  هـــ
 يف املــأل حلــظ األوىف والكــرم األكــرب يــوم لقــاء هللا ال، ألننــا نريــد أن يكــون ا!! الــشرط؟

  .األعلى إن شاء هللا
ٌ جعــل هللا يف هــذا العــصر فــنت كثــرية، وأمحــال ثقيلــة يتحملهــا -كمــا قلــت-لكــن  ٌ

املسلمون واملؤمنون، فـإذا صـربوا ألمـر هللا ومل يـشكوا هللا إىل خلـق هللا، ومل يتربمـوا لقـضاء 
ألسباب، كانوا من الذين يـدخلون اجلنـة بغـري َّهللا، ورضوا مبا قضى هللا وقد ر، مع األخذ 

  .سابقة سؤال وال حساب
جلنة وهو يف الدنيا؟ اجلنـة املفـرتض أن ال  ُمن الذي أمر هللا حضرة النيب أن يبشره 
ُيعرفهــا أحــد إال الــذي ســافر مــن الــدنيا، لكــن هنــاك مجاعــة أمــر حــضرة النــيب أن يبــشرهم 

  :  يف الــدنيالنجــاح وهــم ال يزالــون                                    
                               ))ـــي))البقـــــــرةالبقـــــــرة ـــــدوا معــــ ـــاذا؟ عــ ـــــدنيا، مبــــ ــــشرهم يف الــ ُّ يبـــ ُ :  
                                                            ))ــــذا ))البقـــــــرةالبقـــــــرة١٥٧١٥٧  هـــ

م يدخلون اجلنة أيضا بغري سابقة سؤال وال حساب اكراما من هللا  ًغري أ ًهلذه األمة َّ.  
أما اإلكرام األعظم ألمة احلبيـب األكـرم فـسيكون يف املتعـة العليـة يف جنـة الـشهود 

  .ية، مبا يقويهم به رب الربية بعد دخول اجلنة لألنوار اإلهلية، وللحضرة القدس
ــدون فقــط اجلنــة ــسابقة كــانوا يري   : معظــم األمــم ال                      

               ))َّــ لكننــا ال نريــد ذلــك، رجـل مــن األمة امســه الــشيخ عمــر بــن ))آل عمـرانآل عمـران١٨٥١٨٥ ٌ
 الــدنيا واإلقبــال علــى اآلخــرة،  وأرضــاه، وهــو يف اللحظــات األخــرية مـن وداعالفـارض 

  :رأى قصوره يف اجلنة فقال 
ـــدكم ــ ــــب عن ـــزليت يف احلـ ــك منــ ـــإن تـــ ُفــ ـــدكمُ ــ ــــب عن ـــزليت يف احلـ ــك منــ ـــإن تـــ ُفــ ُ 

  
ـــي مــ ــــيعت أ ـــد ضـ ـــت فقــ ـــد رأيــ ــــا قــ ُمـ ـــيَُّ مــ ــــيعت أ ـــد ضـ ـــت فقــ ـــد رأيــ ــــا قــ ُمـ َُّ 

ــــا   ـــ ــ ـــا زمن ـــ ـــ ــــسي  ـــ ـــرت نفــ ــــ ــة ظفــ ـــ ـــ ًأمنيـ ٌ ــــاُ ـــ ــ ـــا زمن ـــ ـــ ــــسي  ـــ ـــرت نفــ ــــ ــة ظفــ ـــ ـــ ًأمنيـ ٌ ُ 
  

ـــالم ـــ ــــغاث أحـــ ـــ ــــا أضــ ـــ ـــوم أرءآهــ ـــ ـــ ـــالموالي ـــ ــــغاث أحـــ ـــ ــــا أضــ ـــ ـــوم أرءآهــ ـــ ـــ  والي
  

ًإذا كانت منزليت هذه القصور اليت أراهـا، فقـد ضـيعت عمـري هبـاءا، ألنـه يريـد أن  ُ
  : ل يفيـــدخ                                  ))ولـــذلك ســـيد رســـول هللا ))القيامـــةالقيامـــة 

  :حيكي عن هؤالء فيقول
َإذا دخــل أهـــل الجنـــة الجنـــة، قـــال{  َ َ ََّ ََّ َ

ِ ُ َْ َ َ
ـــارك وتعـــا: ِ قــول ا ت

َُ ََ ََ َ َ ُ ُ ئا : َ ـــدون شـــ ُْت َ َ ُ

قولون م؟ ف د أز
َ ُ َ َْ ض وجوهنـا، ألـم تـدخلنا الجنـة، وتنجنـا مـن النـار؟ قـال: ُ َألم ت َ َّ َ َ َّ َ ََ

ِ ِ
ِّ َ ُُ َ ُ َُ ُْ ْ ِّ َْ ْ َ :
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ــهم  ئا أحب إليهم من النظر إ ر شف الحجاب، فما أعطوا ش ْف ْ ْ َ َ
ِ ِ

ِّ َْ َ
ِ ِ

َّ َ
ِ ِ

َّ َ َ َْ ُ َ َُ
ِ{٥٠٦  

ى وال أجلى وال ألذ وال أحلى من  ُما رأوا نعيما أزهى وال أ لذة النظـر إىل وجـه هللا ً
وهـذه اخلـصوصية سـتكون يف جنـة عـدن، وجنـة   ...َُّ، وهذه خصوصية ألمة رسول هللا

  .ُعدن فيها كثبان من املسك األخضر، يعين أكوام، وهي ملن حيظى برؤية هللا 
، ومـنهم مـن يـراه كمثـل كـل  ..فمن الناس من حيظى برؤيـة هللا كمثـل كـل مجعـة مـرة

م الــد نيا مــرة، ومــنهم مــن يــراه كمثــل عمــره يف الــدنيا مــرة، ومــنهم مــن ال يغيــب ســنة مــن أ
لنظر إىل وجه هللا، ويتلذذ برؤية مجاالت وكماالت حـضرة هللا  ملرة، فيتمتع  عن حضرته 

 وهي أعظم خصوصية لألمة احملمدية، وللثلة املباركة الذين قال هللا فيهم حلبيبه ،ُ َّ:  
                                                            ))الكهفالكهف٢٨٢٨((  

  .يريدون من هذا كله وجه هللا 

ا   عذابها  الدن

ـــبعض ة يف اآلخـــرة؟ ... :قـــد يتـــساءل ال ـــملـــاذا فـــضل هللا هـــذه األم َُّ وجعلهـــم أول  !َّ
ُالنـاس خروجـا إذا بعثــوا؟ ليمــني؟وأول النـاس يف تل !ً وأول النـاس يف عبــور ! ُقــي الـصحف 

؟! الصراط؟ ـم أول النـاس حـسا م ميرون على الصراط كالربق اخلـاطف، وأ وأول  !ًبل إ
ة ونبيهـــا ألن هللا  .... !ًالنـــاس دخـــوال للجنـــة؟ ه هلـــذه األم َّـــ مـــن حب أزاح مـــا .... ، ِّـــ

  :عليها من األثقال يف احلياة الدنيا، قال 
ِأم هذ{ 

َ
ِ
اَّ س عليها عذاب  اآلخرة، عذابها  الدن َه أمة مرحومة ل ْْ ُّ

ِ ِ
َ َ ََ َ ْ ُُ َ َ

ِ
َ ِْ ِ

ْ ٌ َ ٌ ٌَ َ َّ  
زل والقتل  ُ الف والز ْ َ َ َُ َ َّ ُ َ

ِ{٥٠٧  

ـــاذا؟ ـــدنيا، ملـ ــيت حتــــدث يف الـ ــ ـــور ال ـــذه األمـ ــــذنوب  ... هـ ول ال ـــي أوال  ــىت متحـ ًحــ ُ
ً مـرض اإلنـسان مـثال، وصـرب، فـإذا، والعيوب اليت علينا وحياسبنا عليهـا عـالم الغيـوب 

  :ُومل يضجر، ومل يشك هللا إىل خلقه، قال 

فر ذنوب ثالث سنة {  مرض يوم 
ً َُ َ ََ

ِ
َ َ ُ ُ َِّ ُ َ

ٍ
ْ ُ{٥٠٨  

                                                           
ب الرو ٥٠٦ مذي عن صه    صحيح مسلم وال
س ٥٠٧ د هللا بن ق م  المستدرك عن ع    س أ داود والحا
شة ر هللا عنها٥٠٨ غدادي عن عا ب ال غداد للخط ـــخ  ـ    تار
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م زكـام ورشـح وبـرد؟ تيـه كـل سـنة ثالثـة أو أربعـة أ ُفكـل يـوم يكفـر  ! ومن منـا ال 
  :، وهللا تبارك وتعاىل يقول يف احلديث القدسي!ذنوب ثالثني سنة

ـشك إ عـواده أطلقتـه مـن أسـاري، {  دي المؤمن، ولـم  ت ع َإذا ابتل ْ َ ْ
ِ ِ

ُ ُ َْ ْ َ
ِ َّ َُ َ

ِ ِِ
ْ ْ ُ ْ َْ

ِ
ْ

ِ
ُ َ

ـستأنف العمـل  ا من دمه، ثـم  ا من لحمه، ودما خ دلته لحما خ َثم أ َ َّ ََّ ُ َ َ ُْ ُ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َْ ْ ْْ َ َْ َ
ِ

ْ ْ ُ َ
{٥٠٩ ،

ــــيطه ِّ ـــدريُرُ ول وال نـ ـــ!ً هللا أوال  ــــدا : قــــول هللا {  :ال ، قـ ــــت ع ْإ إذا ابتل َْ ُ َ ْ َ
ِ ِ

ِّ

ـادي فحمــد عـ مـا ا َمؤمنـا مـن ع َُ
ِِ

َ
ِ

َ َ
ِ َ ِ ِ

ْ ْ
ُبتليتــه ُ َْ قـوم مــن مـضجعه ذلـك مــن ؛ْ ْ فإنـه  ْ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ

ِ
َ ْ َ ُ ُ ُ َّ

ِ
َ

َالخطا َ
ــــه ــــه أمــ ــــوم ولدتــ ــــا كيــ ُــ ُُّ ْ َ َ

ِ
ْ َ ــــول الــــــرب  ،َ قــ ُّو َّ ُ ُ َ َ :ـــدي وابتل ـــ ـــدت ع ـــ ـــا ق أنـــ

َ ْ َ ِ ْ ََّ ُ ْ َ َ
ــــه ُيتــ ُ   ؛ْ

ما كنتم ْفأجروا له  َُ ْ ُ ُ ْ َ
ٌ تجرون له وهو صحيح   ُ

ِ
َ ََ ُ َ ُ ْ ُ

{٥١٠   

ُيعين كل ما كان يعمله وهو صحيح يكتبون له أجره وهو مـريض، مـثال كـان يـصلي  ً
اكتبـوا لـه األجـر كأنـه : ُيف املسجد، ومرض فلم يستطع أن يـصلي يف املـسجد، فيقـول هلـم

لفطـر، فـإن أو كـان يـصوم شـهر .املسجدُيصلي يف   رمـضان، لكنـه مـرض والطبيـب أمـره 
مر املالئكة أن يكتبوه صائم  ، ًو كـان صـحيحا سيـصوم، ألن هللا هو الذي منعه، ولـًاهللا 

  :   يقول فيه عجيب وغريب عن رب العزة حديث قدسىولذلك هناك 

ـــد أن أرحمـــه حـــ أو  َّزَّزوعـــوعـــ{ {  ا وأر ـــدا مـــن الـــدن ج ع ـــد أن أرحمـــه حـــ أووجـــال ال أخـــ ا وأر ـــدا مـــن الـــدن ج ع فوجـــال ال أخـــ
ِّ
ف
ِّ

ـــه ـــه 
انل ل  انخطيئة  قا    خطيئة  ة  أهلـه وولـده أو ضـ قا  عملهـا سـقما  جـسده أو مـص ة  أهلـه وولـده أو ضـ عملهـا سـقما  جـسده أو مـص

ـــارا قتــ ـــــشته و ـــارامع قتــ ـــــشته و ء     مع ــه  ـــ ـــ عل ــ ـــإن  ـــــل الـــــذر فــ لـــــغ منـــــه مثاق ـــ أ ــه حــ ء ّرزقـــ ــه  ـــ ـــ عل ــ ـــإن  ـــــل الـــــذر فــ لـــــغ منـــــه مثاق ـــ أ ــه حــ ّرزقـــ

ـــه المـــوت حــ ـــه المـــوت حــشــددت عل   ::يقـــول هللا يقـــول هللا  وىف املقابـــل  وىف املقابـــل  } }لقـــا كيـــوم ولدتـــه أمــهلقـــا كيـــوم ولدتـــه أمــه  شــددت عل
ـــدا مـــــن{ {  ــ ج ع ـــ ـــدا مـــــنّوعــــز وجـــــال ال أخـ ــ ج ع ـــ ـــ  ّوعــــز وجـــــال ال أخـ ــه حـ ـــ ـــــد أن أعذ ا أر ـــدن ـــالـ ــه حـ ـــ ـــــد أن أعذ ا أر ـــدن ـــــل الـ ــه  ـــ ـــــل  أوف ــه  ـــ  أوف

غـَرزقـه وَررزقـه ور  حسنة عملها صحة  جسده وسـعة حسنة عملها صحة  جسده وسـعة 
َ

غـ
َ

ـه  ـشه وأمنـا   دا  ع
ـه َ ـشه وأمنـا   دا  ع
َ

ــل الــ لــغ منــه مثاق ــل الــحــ أ لــغ منــه مثاق ءذذحــ أ ــ  ٌءر فــإن  ــ  ض َّوَّوهه؛ ؛ ٌر فــإن  قــ ــه المــوت حــ  ض نــت عل قــ ــه المــوت حــ  نــت عل
س له حسنة واحدة  س له حسنة واحدة إ ول   ..٥١١  }}ت بها النار ت بها النار ييإ ول

  . علينالنعرف فضل هللا 

                                                           
رة ٥٠٩ م  المستدرك واالبيه عن أ ه    الحا
ا عن شداد بن أوس  مسند أ٥١٠   حمد والط
ــب،  ٥١١ ه ــب وال غ ــد الوهــاب مــا أ المواهــبأوردهوالحــديثان أخرجهمــا المنــذرى  ال الــشعرا بــن أحمــد  ع
أحوال المو وأمور اآلخرة(اة َّ تذكرة القرط المسم مختعنه    .)التذكرة 
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  أنواع االبتالءات

                                                               
              ))ــــــــــرة١٥٥١٥٥ ــــــــــرةالبق ــــان))البق ـــ ــن االمتحـــ ـــ ـــ ــ ــــد م ـــ ـــ ـــا، وال ب ــــ ـــ ـــواد امتحانن ـــ ـــ ـــــذه مـ ـــ   :  هــ
                                                                   

                                              ))العنكبوتالعنكبوت((.  
وما مواد االمتحان؟ مخس مواد، اخلوف، واجلوع، ونقص من األمـوال، ونقـص مـن 

  :األنفس، ونقص من الثمرات، فإذاخرج من الدنيا وبقي عليه شيء، قال 

ج من قبورها {  ــها، وتخ ذن َأم أمة مرحومة، متاب عليها، تدخل قبورها  َُ ُ ُ ُْ ُْ
ِ

ُ َ َ ُُ ْ َ َ ٌ ٌَ
ِ

ُ ُ
ِ

َ ُ ْ َ ٌ َ ُ َ َ َّ َّْ ِ
استغفار المؤمن لها  ــها  َال ذنوب عليها، تمحص عنها ذن َ َ ََ

ِ ِِ
ْ ُْ َ َْ ْ ْ

ِ
ُ ُ ُُ ُ َُ َُّ َّ َ{٥١٢  

هذا يدعو له، وهذا يقـرأ يدخل القرب وعليه أكوام من الذنوب، فهذا يستغفر له، و
يت يــوم  القيامــة فــال لــه مــا تيــسر مــن القــرآن، وهــذا يتــصدق عنــه، وهــذا حيــج عنــه، حــىت 

  :ُفمن سيحاسب من هذه األمة؟ قال  .... ًيكون عليه شيء أبدا

ن {  َل أم معا إ المجاه
ِ

َ ُ َُّّ
ِ

ً َ ُ َّ
ِ{٥١٣  

ملعاصــ ُلــن حياســب مــن هــذه األمــة ــا،  إال الــذي جيــاهر  ــا، ويفتخــر  ي ليتبــاهى 
لكــن مــن رمحــة هللا بنــا جعــل لنــا ختفيــف  ... ومل يتــب منهــاويظــل ال يتــوب حــىت يلقــى هللا 

تينـــا مـــن فـــضل إخواننـــا  الـــذنوب واخلـــروج مـــن أوضـــارها، مبـــا حيدثـــه لنـــا يف الـــدنيا، ومبـــا 
ين، لــيس لــذلك ســنكون أول النــاس يــوم القيامــة طــاهر... ،  وحنــن يف عــامل الــربزخاملــؤمنني

ركهـا حـىت َّعلينا ذنوب، وال لنا عيوب، ليس لنا إال حسنات مضاعفات، مناهـا هللا   و
ُأنك لو تصدقت بتمرة جتدها يوم القيامة كجبل أحد،    :قال َ

ما ير {  م  يها ألحد مينه ف أخذها ب ل الصدقة و ق حانه وتعا  إن هللا س
ل أ م فلوه ح اللقمة لتص مثل ج   ٥١٤ }حدأحد

  .فهذا فضل هللا علينا بربكة رسول هللا 
                                                           

س ٥١٢ ر عن أ ا وابن عسا    معجم الط
خاري ومسلم ع٥١٣ رة  ال   ن أ ه
اختالف ألفظ ومع واحد ٥١٤ خارى ومسلم مثله  ج ال رة، وأخ مذى عن أ ه  . أخرجه ال



تاب                   فوزى دمحم أبوزد        الخاتمخصائص الن   ١١٤ال
  

  
 )٣٧٦             (  اآلخرة                   خصائص أمة الن :  الرابع عالفصل

  بقي لنا بعد ذلك شفاعة رسول هللا، والشفاعة ملن؟
  :قال 

ائر من أم {  ِشفاع ألهل ال ِ
َّ ْ

ِ ِ َ
ِ

ْ َ
ِ َ َ َ

{٥١٥  

الذين أخذوا أحكام وذهبوا لينفـذوها يف الـسجون اإلهليـة يف جهـنم ومـا يتبعهـا ومـا 
ُ هلـم عنـد هللا ليخفـف عـنهم األحكـام، وخيرجـون إىل اجلنـة يليها، فيرتافـع عنـد هللا، ويـشفع

  :مر هللا، ولذلك قال 

عضها  النار، إ أم فإنها  الجنة {  عضها  الجنة و ِما من أمة إ  ِ ٍ ِ
َ َّ ََّّ َ

ِ ِ ِ
َ ََّ َّ ْ ْ َّ ََّ َُّ َُ ْ{٥١٦  

 يـدخل النـار ، ملـاذا؟ ألنـه حـىت مـنَّلن تكون أمة كلها يف اجلنة إال أمة رسـول هللا 
لـشفاعة، وبـذلك  َّلـن يكـون أحـد مـن أمتـه يف النـارسيخرج  ً فـضال مـن هللا واكرامـا مـن هللا ٌ ً

  :حىت قال  زء منهم يف اجلنة وجزء يف النارن يكون جو لكن اآلخرحلبيبه ومصطفاه 

ُإذا دخل الموحدون النار أماتهم فيها، فإذا أراد أن {  ْ ََ ََ ََ َ َ
ِ
َ َ ُ ِّ

ِ ْ ُ ََ َّ ُ َ َ
ْخرجهم منها أمسهم ِ ُْ َ ُ ََّ َ ْ

ِ
ْ

ألم العذاب تلك الساعة 
َ َ ََّ ِ ِ

َ َ َ{٥١٧  

ُيعـين عنــدما يـدخلون النــار مييــتهم حـىت ال يــشعرون بــشيء، إال عنـدما خيــرج يــشعره  ُ
  .ًبوقع العذاب، وهذا اكراما للحبيب األعظم والنيب األكرم 

  : نسأل هللا 
ُأن حيسن أخالقنا، وأن يعيننا على ذكره ِّ  وشـكره وحـسن عبادتـه، وأن يرزقنـا التوبـة ُ

م، وأن يرزقنـا  النصوحة على الدوام، وأن حيفظنا حبفظه من مجيـع الـذنوب واملعاصـي واآل
 وآل بيتـــه الكـــرام، والـــصاحلني أمجعـــني إىل يـــوم الزحـــام، وأن جيعلنـــا مـــن شـــفاعة النـــيب 

ـــا ـــذين إذا أســـاءوا اســـتغفروا، وإذا أحـــسنوا استبـــشروا، وأن جيعلن ــن اال ـــذين ال خـــوف  مـ ٌل
  ..ن عليهم وال هم حيزنو

رك على سيد دمحم وعلى آله وصحبه   .َّوصلى هللا وسلم و
قه**********  حمد هللا تعا وحسن توف  ***********َّتم 

                                                           
س ٥١٥ مذي وأ داود عن أ    جامع ال
ا عن ابن عمر ر هللا عنهما٥١٦    معجم الط
رة ر هللا عنه٥١٧ اذي عن أ ه ال حر الفوائد لل    
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ذة عن المؤلف د: ن لة الشيخ فوزي دمحم أبوز  فض
 ـذة لته  : ن ر ١٨ولـد فـض تـ ه ١٣٦٧جــة  مـن ذى الح١٥م، الموافـق ١٩٤٨ أ

س  ـــسا ـــة، ج م ع، وحـــصل عـــ ل ة، مركـــز الـــسنطة، غ ـــالجم
ــــة دار العلــــوم مــــن جامعــــة القــــاهرة  ــــة ١٩٧٠ل ال م، ثــــم عمــــل 

ـــــــة طنطـــــــا  مدي م حـــــــ وصـــــــل إ منـــــــصب مـــــــدير عـــــــام  والتعلـــــــ
ة، وتقاعد سنة  م   .م٢٠٠٩التعل

 ــــشاط ــــة العامــــة للــــدعوة إ هللا : ال ــــسا للجمع عمــــل رئ
، وا ــــ ٢٢٤لمــــشهرة بــــرقم مــــ  ١٠٥ شــــارع ١١٤ ومقرهــــا الرئ

القــــاهرة، ولهــــا فــــروع  ــــة المعــــادى  مــــا .جميــــع أنحــــاء الجمهور  ،
ـــــاء المثـــــل  ح ة، و الم ـــــ الـــــدعوة اإل ة ل الم ـــــة واإل مـــــ والـــــدول الع ُيتجـــــول  ســـــ ســـــ

مـــة والموعظـــة الحـــسنة الح ـــة؛  مان ـــات الهادفـــة . واألخـــالق اإل تا افة إ ال اإل ضـــهـــذا 
ة والوســـــــــائط المتعـــــــــددة إل ثـــــــــ ة ال الت الـــــــــصوت ـــــــــسج الم، مـــــــــن ال ســـــــــادة مجـــــــــد اإل عـــــــــ

ـــضا مـــن خـــالل  ائط واألقـــراص المدمجـــة، وأ ات والـــدروس واللقـــاءات عـــ الـــ للمحـــا
كة  ة www.Fawzyabuzeid.comموقعــه عــ الــش الم ــ المواقــع اإل ســ وهــو أحــد أ

امـل عـ  ه وجارى إضافة تراث الشيخ العل ال ا مـدى خمـسة وثالثـ عـام مـضت،  
ـــة  اإلنجل ـــة وجـــارى إضـــافة المواضـــيع  اللغـــة اإلنجل وقـــد تـــم إفتتـــاح واجهـــة للموقـــع 

تب جمة والمواضيعوكذا ال   . الم
ــــــذ التعــــــصب والخالفــــــات، والعمــــــل عــــــ جمــــــع الــــــصف -١: دعـــــــوته ــــــدعو إ ن  

ة، والـــــتخلص مـــــن األحقـــــاد  الم ـــــاء روح اإلخـــــوة اإل ح ، و ال ســـــاإل واألحـــــساد واألثـــــرة ســـــ
هــــا مــــن أمــــراض الــــنفس،  ــــة وغ ــــة -٢واألنان ــــة الروح ال ــــه  ا ــــة أح حــــرص عــــ ت  

ــهم ة قلـــ ب نفوســـهم وتـــصف عـــد تهـــذ ة  ـــة التـــصوف ممـــا -٣، .الـــصاف عمـــل عـــ تنق  
ـــاء التـــصوف الـــسلو المبـــ عـــ القـــرآن  ح ـــدة عـــن روح الـــدين، و ع ه مـــن مظـــاهر  شـــا

ة  راموالسنة وعمل الصحا   .ال
 ــــــــ األخــــــــالق :  هدفــــــــه ــــــــة، و مان عــــــــث الــــــــروح اإل ال ب ســــــــإعــــــــادة المجــــــــد اإل

ة ادئ القرآن سيخ الم ة، و الم   . ساإل
ون ف اإلذاعة والتل ة للشيخ    : مساهمات الشيخ الدع

ــــــون  قنــــــوات التلف لهــــــا و اإلذاعــــــات  ــــــ مــــــن أن تحــــــ  لته أ ومــــــساهمات فــــــض
ــأن ى المتعــددة مــع العلــم  امج الخاصــة أو بــرامج التــوك شــو الــ المــ  الــشيخ يــرفض الــ

، وهــو يرحــب  ــب الــرأى واســتغالل الحــوادث أو تــأجيج الفــ لــة واإلثــارة وتأل ل تهــدف لل
ــــ الــــدعوة  هـــا مــــن الــــ تعمـــل جــــادة عـــ  ى أو غ ـــون المــــ ف قنــــوات التل امج و بـــ

ل ة وتهــــدف إ رأب الــــصدع وجمــــع الــــشمل وتوصــــ ة والعــــ  الــــدعوة الهادفــــة الوســــط
  .األسلوب الجذاب والرا
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ل المثال ال الح    :و نذكر من تلك المساهمات ع س
ة وصالة الجمعة  -١   :خط

ة منهــــا  ــــا حــــدائق :*عــــض الخطــــب عــــ الهــــواء م جمــــع مــــن مــــسجد النــــور 
القـــــــاهرة القـــــــاهرة، ٥١٨المعـــــــادى  ـــــــة الحمـــــــراء  ، جمـــــــع عـــــــ مـــــــن مـــــــسجد الزاو

مدينـــــــة ب بـــــــ  ة والمـــــــسجد ال د، ومـــــــسجد األنـــــــوار القدســـــــ ورفـــــــؤاد ببورســـــــع
ها  .المهندس وغ

نامج العام: -٢ اح: *ال ة. * دعاء الص  .المجلة الدي
م-٣ ــ ة متعــددة:  إذاعــة القــرآن ال ــة كــ ات دي ــة وصــالة الجمعــة عــ . أمــس خط
ون . من مساجد متعددة.الهواء ف مسجد التل ة وصالة الجمعة   .عدة مراتخط

اح :* اعة وسط الدلتا  إذ-٤ ث الص ة* حد ة الدي  .األمس
اضة-٥ اب و ال   .عصاف الجنة: برنامج: *   إذاعة الش
ون-٦ ف التل   .برنامج  زمرة الن *  .برنامج من بيوت هللا: *  القناة األو 
ـــــــــــــامج :  القنـــــــــــــاة الـــــــــــــسادسة-٧ ة العطـــــــــــــرة"حلقـــــــــــــات مـــــــــــــن برن ـــــــــــــامج ".الـــــــــــــس رن   و

مات" ات مح  ".آ
ة"سلسلة حلقات من برنامج :  القناة الثامنة-٨ مان  ".لقاءات إ
ة-٩   "فتاوى ع الهواء"برنامج :  القناة الثقاف

ى-١٠ ة : " إذاعة القاهرة ال ات دي   .من مساجد مختلفة" أمس
ة -١١ م اء هللا الصالحون : *  القناة التعل   .حلقات برنامج أول
ون-١٢ ف ـالتل اتـك حل:  قناة القاهرة  رنـامج جـدد ح قـات مـن برنـامج فقـه المـرأة و

خـــــه، و شـــــهر رمـــــضان  ـــــات القـــــرآن" برنـــــامج ٢٠١٨وال يـــــزاال مـــــستمران إ تار ، "مـــــن آ
م" الدعاء"وكذلك    .عد آذان المغرب طوال الشهر ال
ة-١٣ ون ف اتك"برنامج :  قناة الدلتا التل   .ومازال مستمرا" جدد ح
ــة وا الم اب و ع المــساهمات اإل ــز الــشـ ــات ومعاهــد الجامعــات و مرا ل ــة  لدع

ة  ة و العلم ة و الثقاف ات الدي ة والجمع ة الثقاف   :األند
الوجــه  ث مــن الجامعــات  ــال ــة واإلحتفــاال  ات الدي ــد المناســ تأحــ الــشيخ عد
ــــــز  ات، والمرا ــــــشف ــــــات والمس ة والجمع اضــــــ ــــــالنوادى ال د، وكــــــذا  حــــــرى والــــــصع ال

حرى والقة واالثقاف الوجه ال ة  اض   .ل
ـد مـن المؤسـسات  ـدعوات مـن عد ات  ـد مـن المناسـ ما شارك الشيخ وأح العد
القـــــــاهرة ومختلـــــــف المحافظـــــــات و د إ عـــــــدد مـــــــن إحتفـــــــاال الـــــــصلح  ــــــة  تاإلجتماع

د ع مدارالسن   . الصع
ه وسلم دنا دمحم وع آله وصح   .وص هللا ع س

                                                           
ال٥١٨ ـــل شـــهر مـــ خطـــب أول جمعـــة مـــن  ـــ مـــن  الـــشيخ  المعـــادى منـــذ أ مـــسجد النـــور  دى 

المقطم  ى  ن الخ مركز الفائ الدى  الشهر الم خطب آخر جمعة  ما  ن عاما،   .ع
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ؤلفات الشيخ المطبوعة قائمة م  
ة سلسلسة ٢٠١٩ يونيو ١٥ ح    كتاب٤١١ ع تحتوىم، خمس ع

تاب   م ع: ط( ال تاب     م  ت  ط  )ترجمة: ، تةط ع: ط( ال   ت  ط  )ترجمة: ، تةط
م : ١رقمالسلسة        ١  ١نفحات من نور القرآن   ٤  ١٢:  تفس القرآن ال

ار   ٤٨    ١  ٢نفحات من نور القرآن   ١٤ د الصالح ومو أ     ٣  الع

ة   ٩١ ة مع خ ال م   ٩٣    ١  اآلداب القرآن ار خلة إبراه     ١  أ

ات المق  ٩٦ ات المق  ١٠٢    ١  ١ج: تفس آ     ١  ٢ج: تفس آ

ر الوالدين  ١٠٣ مة لقمان و ات المق   ١٠٥    ١  ح     ١  ٣ج: تفس آ

ات المق   ١٠٨ اتتفس  ١٠٩    ١  ٤ج: تفس آ ات المناس     ١   آ

ات المق   ١١٢              ٥ج: تفس آ

ـــــه: ٢رقم السلسلة        ٣  زاد الحاج والمعتمر  ٢  ٩ :الفقـــــــ

ة  ٥٢    ٢  مائدة المسلم ب الدين و العلم  ٥ ص ا ع  ف تكون داع     ١  ك

قة  ٧١    ٢  مخت زاد الحاج والمعتمر  ٥٤ عة وحق ام      ١  الص

رام   ٧٢ اء  ٩٥    ١  هللا لألمواتإ ام األتق     ١  ص

الرحمة المهداة  ١٠٠ ح      ١  س الهدى  ١٠٤    ١  دالئل الف

ة: ٣رقم السلسلة   إإ قة المحمد د الخالئق  ٧  ١٢ :الحق ث الحقائق عن قدر س     ٤  حد

اء ج   ١٣ اقات اإل ة  ٢٢    ٢  ١إ ماال المحمد     ٢  تال

ن نحوه واجب المسلم  ٣٣    ٢  الرحمة المهداة  ٢٣     ٢   المعا

اء ج  ٣٥ اقات اإل اج المن  ٦١    ١  ٢إ     ١  ال

اطنه  ٨٥    ١  ثا اثن  ٧٠     ١  الجمال المحمدى ظاهره و

ات المعراج  ٨٧ ان  ٩٠    ١  تجل     ١  ف شهر شع

            ١  خصائص الن الخاتم   ١١٤

  
ة: ٤رقم السلسلة  ام أبو العزائم الم  ١  ٧: من أعالم الصوف     ٢  جدد الصوماإل

رة  ٣ ة و دوى  ٤١    ١  الشيخ دمحم ع سالمه س د أحمد ال ا الس     ١  المر ال

م الدسو  ٤٥ الم إبراه د أبو الحسن الشاذ  ٥٩    ٢  سشيخ اإل امل الس     ١  الشيخ ال

اة  ٩٧ ة ح ام أبو العزائم، س ة  ١٠٧    ١  ماإل م القنا ومدرسته الروح د الرح     ١  الشيخ ع

اةالدين و: ٥رقم السلسلة    الم  ٢٦  ٧ :الح     ٢  سإصالح األفراد والمجتمعات  اإل

ك هللا  ٣٤ ح ف  م ب الناس  ٣٩    ٤  ُّك     ٢  كونوا قرآنا 

اب المعا  ٥٠ ا الش ل ووعد اآلخرة  ٦٧    ١  قضا ائ     ١  بنو إ

ة   ٧٥ ص ة ع أسئلة (فقه الجواب   ٩٢    ١  النبوةأمراض األمة و     ١  )الموقعاإلجا

ات : ٦السلسلة   ة للمناس     ١  خطب المولد النبوى  ١٦  ٧: الخطب اإللهام

اء والمعراج  ١٧ لة الغفران  ١٨    ١  خطب شهر رجب واإل ان و ل     ١  خطب شهر شع

د الفطر  ١٩ د األض  ٢٠    ١  خطب شهر رمضان و ع     ١  الحج و ع

وم عاشوراء  ٢١ ة  ٥٥    ١  خطب الهجرة و ة: الخطب اإللهام ات دي     ٢  ١:مجلد مناس
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ة:٧رقم السلسلة    ة الع ة للع  ٧٨  ١ : الخطب اإللهام ة النب     ١  األشف

مان  ٩  ٥ : المرأة المسلمة:٨رقم السلسلة  ل اإل ة القرآن لج     ١  ت

ساء  ٤٤    ٢  المؤمنات القانتات  ٤٣     ٢  فتاوى جامعة لل

الم  ٧٤ س  اإل احة والنالمرأ  ١٠٦    ١  .سالحب والج     ١  ة المسلمة ب اإل

ق إ هللا:٩رقم السلسلة    ق إ رضوان رب العالم  ٦  ١٢:  الط ق الصد     ٢  ط

ق المحب وأذواقهم  ٢٥     ٢  المجاهدة للصفاء و المشاهدة  ٢٨    ١  ط
    ١  رسالة الصالح  ٣١    ١  عالمات التوفيق ألهل التحقيق  ٣٠
    ١  )تحقيق(تحفة المحب  عاشوراء للقاوق   ٥٧    ٢  مرا الصالح  ٣٢
    ١  أحسن القول  ٦٤    ١  نوافل المق  ٦٠
ة لإلسالم  ٧٩ اب الع ة النفوس ج  ٨٨    ١  دعوة الش     ١  ١مجالس تزك
ة النفوس   ٨٩       ١  ٢مجالس تزك

ار واألوراد:١٠ رقم السلسة ج  ٨  ٨:  األذ     ٦  مفاتح الف
ار األبرار  ١٥ جمخ  ٣٧    ١  أذ     ٥  ت مفاتح الف
ار األبرار صغ  ٣٨ ح  ٤٠    ٣  أذ ــــج و ار تخ     ٢  أوراد األخ
الورد القرآ  ٥٦ ل التها  ار واألوراد  ٧٣    ١  ن     ٢  جامع األذ

            ١  )تحقيق(ورد اإلسنغفار اليو للحسن   ١١٣
ة:١١السلسلة    ة معا ة  ١٠  ١٦:  دراسات صوف اة المعا ة و الح     ١  الصوف

اء  ١١ ب  ١٢    ١  الصفاء واألصف     ١  أبواب القرب ومنازل التق
ة  القرآن والسنة  ٢٩ ة  ٣٦    ٣  الصوف اة الع    ١  المنهج الصو والح
اء  ٤٢ ة واألول ن الصادق  ٤٩   ١  الوال    ١  مواز
   ١  النفس وصفها وتزكيتها  ٥٣   ١  الفتح العرفا  ٥١
احة العارف  ٥٨    ١  صلمنهاج الوا  ٦٣   ١  س
اء  ٦٨   ١  سمات القرب  ٦٥ ة لألصف ا الصمدان    ١  العطا
   ١  مقامات المق  ٨٣   ١  اب أهل الوصل  ٧٧
     ١  آداب المحب   ٩٨

اب  ٢٤  ٦:  الفتاوى :١٢رقم السلسة        ١  فتاوى جامعة للش
ة ج  ٧٦ ة ج  ٨٠    ١  ١فتاوى فور     ١  ٢فتاوى فور
ة ج  ٨٤ ة جفتاو  ٨٦    ١  ٣فتاوى فور     ١  ٤ى فور

            ١  سألونك  ١٠١
ة:١٣رقم السلسة    اب  ٢٧  ٤:  أسئلة صوف     ٢  نور الجواب ع أسئلة الش

ة  ٦٩ ة لألسئلة الصوف ان ة ال     ١  إشارات العارف  ٩٩    ١  األج
نات الصدور  ١١١               ب

    ١  تسؤاال غ المسلم  ٨١  ٣:  حوارات مع اآلخر:١٤رقم السلسلة   
سان المعاح  ٨٢ الم والمسلم  ٩٤    ١  وارات اإل     ١  سأسئلة حرة عن اإل

    ٢  عالج الرزاق لعلل األرزاق  ٤٦  ٥:  شفاء الصدور:١٥رقم السلسلة   
    ١  ات المؤمن  اآلخرة  ٦٢    ٣  شائر المؤمن عند الموت  ٤٧
    ١  الدعاء المستجاب  ١١٠    ١  شائر الفضل اإلل  ٦٦
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دأين تجد مؤلفات فض  لة الشيخ فوزى دمحم أبوز
ة ــرة  رقم الهاتف إسم المكت  القاهـــ

ة المجلد العر   شارع جوهر القائد األزهر١١٦ ٢٥٩١٢٥٢٤  مكت
ة الجندي دان الحس ٢٥٩٠١٥١٨ مكت  سوق أم الغالم م

دين٥٢ ٢٧٩٥٨٢١٥ دار المقطم حان،عا   شارع الشيخ ر
لم ة جوامع ال  الح الجعفرى الدراسة الشيخ ص١٧ ٢٥٨٩٨٠٢٩ مكت

ة ق ة التوف الحس١ ٢٥٩٠٤١٧٥ مكت   عمارة األوقاف 
لم خلف مسجد الحس٢ ٠١٢٢٧٤٧٥٩٣١ ازار أنوار الحس   زقاق الس

ة ة الع الحس١١ ٢٥٩١٥٢٢٤ مكت دان حسن العدوى     م
لة الدراسة١٣٠  ٢٥٩٠٠٧٨٦ الفنون الجم   شارع جوهر القائد 
ة ن ة الحس الحس٢٢ ٢٥٩٠٢٥٤١ مكت   شارع المشهد الحسي 

ة القلعة ه خلف األزهر١ ٢٥١٠٨١٠٩ مكت   شارع دمحم ع
سة العلم ة نف سة ٩ ٢٥١٠٤٤٤١ مكت دة نف دان الس  . م
ث ي الحد ف٢عمارة اللواء  ٢٣٩٣٤١٢٧ المكتب الم   شارع 

ال امل ك ب  اب اللوق٢٨ ٢٣٩٦١٤٥٩ األد ستان ب   شارع ال
سانم ة دار اإل دان الد١٠٩ ٣٣٣٥٠٠٣٣ كت ر، م   شارع التح

ة مدبو دان طلعت حرب٦ ٢٥٧٥٦٤٢١ مكت   م
ة  ٢٤٠١٥٦٠٢ مدبو مدينة ن  ، شارع الن مدينة ن٢٠٠٠طي

ة ال٩ ٢٣٩١٠٩٩٤ النهضة الم   شارع عد جوار السن
ــــع سانةحجازي، خلف ناد.  ش د٦ ٣٣٤٤٩١٣٩ هال لل والتوز  ي ال

اث ة لل ة األزه  درب األتراك، خلف الجامع األزهر ٠١٠٠٥٠٤٢٧٩٧ المكت
ة أم القرى   شارع جوهر القائد األزهر١٢٨ ٢٥٨٩٨٢٥٣ مكت

ة الحديثة ة األدب األزهر٩ ٢٥٩٣٤٨٨٢  المكت ة    شارع الصنادق
فة ة الروضة ال دة.شارع د٢١ ٢٦٤٤٤٦٩٩ مكت ، م الجد  أحمد أم

ة   ــــكندر  ساإل
  محطة الرمل، أمام مطعم جاد ٠١٢٢٤٦٠٩٠٨٢ كشك سونا

ال الثقا تاب اإل ة زغلول ٠١٠٠١٢٣٢٦٩٨ سال  محطة الرمل، صف
د مو ال، محطـة م٦٦ ٠١١١٤١١٤٣٠٠ كشك دمحم سع   شارع الن دان

اد ة الص ال، محطة م٤ ٠٣- ٣٩٢٨٥٤٩ مكت   ش الن دان
ه ب ة س دى جابر٢٣ ٠٣- ٥٤٦٢٥٣٩ مكت ل، س أحمد إسماع   المش
ض شك األب ض/  أ- محطة الرمل  ٠١٢٨٨٣٤٣٥٥٥  ال   أحمد األب
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م    األقـــــــال
د الحافظ ق -------دمحم  كشك ع ز ع-الزقاز د الع جوار مدرسة ع   

ادة ة ع ق  ٠٥٥- ٢٣٢٦٠٢٠ مكت   شارع نور الدين–الزقاز
ة تاج دوى-طاطن ٠٤٠- ٣٣٣٤٦٥١ مكت د ال   أمام مسجد الس
ة ة ق ة ٩ -طنطا ٠٤٠- ٣٣٢٣٤٩٥  مكت ل د والمعتصم أمام  ش سع

 التجارة
ر  شارع السودان أمام - كفر الشيخ  ٠١٠٠٨٩٣٥١٨٢  كشك التح

ال، أ د السالم/السن   سا أحمد ع

ة صحافة الجامعة جوار -المنصورة   ٠١٠٠٢٢٨٥٢٥٣  مكت  شارع جيهان 
ش مان/أ الطوارىء مس   عماد سل

ة الرحمة المهداة ة عقل، ش الهادى،  ٠١٠٠١٤٢١٤٦٩  مكت   المنصورة، ع
  عاطف وفدى/أ

ة ة صحافة الثان جوار مدرسة   شارع-المنصورة  ٠١٠٠٥٧٣١٥٥٠  مكت ة  الثان
مال الدين أحمد   ابن لقمان، الحاج 

ار اليوم  صحافة أخ
جوار مدرسة -ورة المنص–طلخا   ٠١٢٢٤٩١٧٧٤٤  الحاج دمحم األتر  

ة،  رى طلخاصالح سالم التجار   أمام ك
مان ة اإل د ٠١٢٢٦٤٦٨٠٩٠  مكت رى-فا   أ حماده غزا ب

س،ش الشهداء، ح حسن دمحم  ٠١٢٢٧٩٦٠٤٠٩ كشك الصحافة الس
ى  خ

دالفتاح السمان ن -سوهاج ٠٩٣- ٢٣٢٧٥٩٩ أوالد ع  شارع احمد عرا أمام التك
 المه

م -قنا ٠١٠٦٩٥١٨٦١٦  سنكشك أبو الح د الرح دي ع  أمام مسجد س
 القناوى

ا ا ٠١٠٠٨٦٩٨٦٦٤  إسنا-كشك القرا ب-  إسنا - القرا دة ز  الحاج -  ش الس
س    دمحم رمضان دمحم النو/أودمحم ال

سنا د العا الم  ٠١١١١٤٩١٨٢٣ كشك حس ب كشك حس دمحم ع
سنا  ش الرمد ب   األق-أمام مس

جميع أ ى  ات ال ار والمكت ة واألخ دور األهرام والجمهور ضا 
سخ  ل ال تب وت ضا قراءة ال مكن أ ة، و أنحاء الجمهور

 ، www.fawzyabuzeid.comالمطبوعة مجانا من موقع الشيخ 
تاب العرwww.askzad.comأوع موقع    :أو النا.  موقع ال

اة، مان والح القاهرة، حدائ١٠٥ ش١١٤دار اإل   ق المعادي 
  ٠٢-٢٥٢٦١٦١٨: ، ف٠٢-٢٥٢٥٢١٤٠:  ت
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  ٣  مقدمة
  الفصل األول

ةخصائصه    ٥    عالم األول

  ٦  خصائص الن 
ة   ٧  خصائصه  عالم األول

ة نبوته   ٩  أول
ي   ١١  ميثاق الن

عة د الب   ١٦  تجد
اء والمرسل جمعه   ١٩   لمقامات األن

  ٢١   آدمظهور نوره للمالئكة 
سان المستخلف عن هللا   ٢٥  نور هللا  اإل

  ٢٧  آدم والخالفة  األرض
  الفصل الثا

ةخصائص الن  تب السماو     ال
٢٩  

ة تبع َّوص ُ  ٣٢  
ه   ٣٣  استفتاح اليهود 

د هللا بن سالم   ٣٤  إسالم ع
د بن سعنة   ٣٤  إسالم ز

ق اليهودي   ٣٦  مخ
  ٣٧  صفة الن  التوراة

  ٣٩  جهاد المحب
ل   ٤٠  صفة الن  اإلنج

  ٤١  قصة سلمان الفار
اق السمع   ٤٣  منع الجن من اس

هان   ٤٤  اندحار ال
  الفصل الثالث

الد الن    ٤٥   مع شق صدرهم

دنا رسول هللا  الد س   ٤٦  ذكرى م
الده النورا   ٤٦  م

عة والميثاق   ٤٨  ب الب
  ٤٩  يوم ألست

ظهور نور الناحتفال    ٥٠  المأل األع 
وان اق النور المحمدي  األ   ٥٢  إ

ث الموضوعة ه عن األحاد   ٥٤  تن

  ٥٤  مولد الن النورا  قلوب الرجال
ف المولد النبوي ال م االحتفال    ٥٨  ح

  ٥٨  نعمة هللا
الد الن  م   ٥٩  االحتفال 

ف   ٦٣  شق صدره ال
مة شق صدره ال   ٦٤  فح

ة من شق الصدر   ٦٧  الع
  الفصل الرابع

  ٦٩  الرحمة العظ لجميع العالم

ا واآلخرة المؤمن  الدن   ٧٠  رحمة رسول هللا 
  ٧١  الرحمة العظ للعالم

ا   ٧٢  مظاهر رحمته بنا  الدن
س ع أمة الن   ٧٥  الت

  ٧٦  تراحم المؤمن
المؤمن  اآل   ٧٧  خرةمظاهر رحمة هللا 

ق اله   ٨٣   والعطاءةالرحمة ط
  ٨٤  وراثة النبوة

م   ٨٦  تقوى أم سل
  ٨٧  األمة المرحومة
  ٨٩  نور رسول هللا 

اء   ٩١  ميثاق األن
اء د العهد لألن   ٩٣  تجد

عة هللا للمؤمن   ٩٣  ب
اء غ منازل األن   ٩٤  ل

ب  عة الحب   ٩٦  متا
ة عة الظاه   ٩٦  المتا

عة الق ةالمتا   ٩٧  لب
عة ال   ٩٩  متا

ة عة الروح   ١٠٣  المتا
  الفصل الخامس

ةخصائص الن   الخلق
َ

  ١٠٤  

ة اته الخلق خصوص
َ

  ١٠٥  
ة الن ة رؤ   ١٠٧  خصوص

  ١٠٧  ته 
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ته ص   ١٠٨  ه و
قه غذاء وشفاء   ١١١  ر

  ١١٤  جمال وجهه
  ١١٤  صفة أهل الجنة

ة   ١١٦  حفظه من العوارض ال
اركسمع   ١١٦  ه الم

  ١١٧  نزول الو
  ١١٨  صوته الندي

  ١١٩  مال عقله
َعرق أهل الجنة َ  ١٢١  

ته   ١٢٤  مال هي
ف شعره ال

َ
  ١٢٥  

ار األبرار   ١٢٦  أذ
  الفصل السادس

ةخصائص الن   الخلق
ُ

  ١٢٧  

الن  مل  ه األ ش   ١٢٨  ّال
م الخلق العظ  مدحه 

ُ
  ١٢٩  

تب ق ساب  وصف الن  ال
ة   ١٣٠  السماو

د   ١٣١  أوصاف طالب الم
  ١٣٣  مال عقله 

ة واألناة   ١٣٣  ِّالرو
  ١٣٦  جهاد المق

ه    ١٣٨  صفة غض
  ١٣٩  عفوه 
ه    ١٤٠  ص

  ١٤٢  ّتواضعه الجم 
  ١٤٦  تواضع الصالح

ته ألهله    ١٤٧  حسن ع
ته ألهله الن  حسن معا   ١٥١  االقتداء 

  سابعالفصل ال
ةخصائص الن    ١٥٢   النوران

ة   ١٥٤  مقام ال
ة  م(ح   ١٥٥  )ُألست ب

طن األم   ١٥٧  طور 
ك   ١٥٨  ع

زخ اة ال   ١٥٨  ح
قة سؤال المل   ١٦٠  حق

اء  مل األن اة أ   ١٦٥  ح
قظة ة رسول هللا  المنام و ال   ١٦٨  رؤ

ة رسول هللا   ١٦٨  رؤ
ه الن للعارف   ١٧٠  توج
الن   ١٧١  ات الن 

د ة السلوك للم   ١٧٣  دا
ة رسول هللا لألفراد   ١٧٤  ت

الدعوة   ١٧٤  اإلذن 
روب   ١٧٧  كشف ال
ته    ١٧٩  التأهل لرؤ
ات الصالح   ١٨٠  ق
  ١٨٣  وراثة األحوال

  الفصل الثامن
اخصائص الن    ١٨٤    الدن

  ١٨٦  مواقع النجوم
م   ١٨٩  القرآن ال

م   ١٨٩  السبع المثا والقرآن العظ
  ١٩٢  مقامات تالوة القرآن

  ١٩٣  أحوال الصادق
اة الحق   ١٩٤  ةَّالح

ا  صور من خصائص الن   ١٩٥   الدن
ينا   ١٩٦  ب مو ون

  ٢٠٢  الجمال اليوس والجمال المحمدي
ل ته لج   ٢٠٤  رؤ

م   ٢٠٦  معجزة القرآن ال
  ٢٠٨  تالوة القرآن

ة الن  ح ف    ٢١٠  التع
ة الن   ٢١٠  نوران

ة   ٢١٤  األخالق المحمد
ان قبول األعمال   ٢١٦  رسول هللا م
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  الفصل التاسع
ةخصائص الن    ٢٢١   الذات

اري ة ال اء والمعراج ورؤ اإل َّخص  ُ
  ٢٢٢  

  ٢٢٣   الخالفة
سان ة  اإل   ٢٢٤  ص

ا   ٢٢٦  ال حول وال قوة إال 
ة هللا   ٢٢٧  جمال ح

  ٢٢٨  من إشارات المعراج
اءب معجزاته    ٢٢٩   ومعجزات األن

ي   ٢٣٠  خاتم الن
اعه ة أت   ٢٣١  ك

س والجن والمالئكة   ٢٣١  رسول اإل
اطن والظاهر ال مه    ٢٣٤  ح

  الفصل العا
  ٢٣٦    كتاب هللاوظائف الن 

  ائف العامة ـــــــــــــالوظ: ًأو
  ٢٣٨  جميع الخلقل

ف هللا للن ل   ٢٣٨  ت
  ٢٣٩  وظائف الن

  ٢٤٠  مقام الشاهد
  ٢٤٣  شاهد ع أمته

  ٢٤٣  شهوده وجه هللا
اء   ٢٤٥  شهوده خصائص األش

ش واالنذار   ٢٤٥  مقام الت
  ٢٤٦  مقام الدعوة إ هللا

اج المن   ٢٤٧  مقام ال
ش للمؤمن   ٢٤٧  مقام الت

ا   ٢٥٠  َّالخاصة ألمتهالوظائف : ثان
ات   ٢٥٢  مقام تالوة اآل

ادة التفكر   ٢٥٣  ع
ة النفس   ٢٥٨  مقام تزك
  ٢٥٩  مقام علوم القرآن

مة   ٢٥٩  مقام الح
  ٢٦٠  العلم الوه

  الفصل الحادى ع
ث   خصائص الن  القرآن والحد

٢٦١  

  ٢٦٣  سالح الرعب
ة   ٢٦٥  الهي

لم   ٢٦٥  جوامع ال
  ٢٦٧  ن األرضأع مفاتيح خزائ

ة مان والتقوى مفتاحا الخزائن اإلله   ٢٦٨  اإل
  ٢٦٩  الو وأنواعه
ا الصالحة   ٢٧٠  الرؤ

ق الملك   ٢٧٠  َالو عن ط
  ٢٧١  صلصلة الجرس

  ٢٧١  الروح األم
ا   ٢٧٢  الو اإلل الم

حا ا صح م ح   ٢٧٤  مغفرة هللا له وهو 
ن   ٢٧٥  رفع هللا ذكره  الدار

عدإ ل وال ة الق   ٢٧٦  رامه برؤ
رم الخلق ع هللا   ٢٧٨  أ

ادة   ٢٧٩  مقام الس
وثر   ٢٨١  حوض ال

  ٢٨٤  المقام المحمود
  ٢٨٧  تواضعه 

نه من الجن   ٢٨٩  أسلم ق
ساء العالم ناته أفضل    ٢٩٠  زوجاته و

ه خ األصحاب   ٢٩١  أصحا
ته ومسجده ة مدي   ٢٩٢  خصوص

ه   ٢٩٤  صالة هللا ع ن
  الفصل الثا ع

كة مع أمتهخصائص الن     المش
٢٩٨  

  ٣٠١  مقام الشهادة
ج   ٣٠٣  مقام رفع الح

  ٣٠٣  مقام ال
  ٣٠٤  أحلت لنا الغنائم

تها طهورا   ٣٠٦  ُجعلت لنا األرض مسجدا وت
مل الوضوء األ خصصنا 

ُ
  ٣٠٧  
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  ٣٠٨  الماء الصالح للطهارة
مم ة الت   ٣١٠  خصوص

ة ا   ٣١١  لمسح ع الخف والخمارخصوص
الماء ة إزالة النجاسة    ٣١٢  خصوص

ة الصالة   ٣١٢  خصوص
ة مغفرة الذنوب   ٣١٣  خصوص
ة األذان واإلقامة   ٣١٤  خصوص

ة التكب   ٣١٥  خصوص
ة التأم   ٣١٦  خصوص

ة  الصالة ع ة االتجاه لل   ٣١٧  خصوص
  ٣١٧  صفوفنا كصفوف المالئكة

ة يوم الجمعة وسخصو ةص   ٣١٨  اعة اإلجا
السالم ة  ة التح   ٣٢١  خصوص

ة صالة التهجد   ٣٢٣  خصوص
د ة صالة الع   ٣٢٣  خصوص

سوف والخسوف ة صالة ال   ٣٢٤  خصوص
ة صالة الوتر   ٣٢٤  خصوص

ة الق والجمع  الصالة   ٣٢٥  خصوص
ة صالة الخوف   ٣٢٧  خصوص

ة ة األضح   ٣٢٧  خصوص
ة من خصائص األمة    ٣٢٨  رمضان المحمد

  ٣٢٨  الخصائص للسيو
ام شهر رمضان ة ص   ٣٢٩  خصوص

  ٣٣٠  تالوة القرآن  شهر رمضان
ة خلوف فم ا   ٣٣١  لصائمخصوص
ام ة صالة الق   ٣٣٢  خصوص

ل الفطر وتأخ السحور   ٣٣٣  تعج
  ٣٣٥  غروب الشمس لم من الفجرصوال

ام الوصال ة الن عن ص   ٣٣٦  خصوص
ث وضع الن للح طنهتصحيح حد   ٣٣٧  جر ع 
لة القدر ة ل   ٣٣٧  خصوص

ام الفاضلة ام األ   ٣٤٠  ص
  الفصل الثالث ع

  ٣٤١    الدار اآلخرةخصائص الن 

  ٣٤٢  النفخ  الصور
شأة األخرى   ٣٤٤  ال

ه    ٣٤٦  ح
  ٣٤٨  مقام الرسالة

  ٣٤٨  المقام المحمود
  ٣٤٩  الشفاعة العظ

  ٣٥١  األعمال ال توجب الشفاعة
  ٣٥٢  مقام التج والشهود

  ٣٥٤  مواطن تواجده  اآلخرة
  ٣٥٦  مفتاح الجنة

وثر   ٣٥٦  حوض ال
لة لة الوس   ٣٥٧ م

  الفصل الرابع ع
  ٣٥٨    اآلخرةخصائص أمة الن 

امة شق عنها األرض يوم الق   ٣٥٩  َّأول أمة ت
اء وأممهم   ٣٦٠  الشهادة ع األن

لة الشفاعة   ٣٦١  م
  ٣٦٢  هم نورانل

اء   ٣٦٢  إخوة األن
امة   ٣٦٤  األولون يوم الق

  ٣٦٦  لهم منابر من نور
دخل الجنة   ٣٦٧  أول من 

ن   ٣٦٨  جزاء الصاب
ا   ٣٧١  عذابها  الدن
  ٣٧٣  أنواع االبتالءات

د ذة عن المؤلف الشيخ فوزى دمحم أبوز   ٣٧٥  ن
  ٣٧٧   لليوم المطبوعة الشيخقائمة مؤلفات

  ٣٧٩  مؤلفات الشيخأين تجد 
  ٣٨١  الفهرست

  ة األوَّتحت الطبع للمر
ــــح -١ او  .دروس ال

اة الصالح  -٢  ٌع من ح
ــــد الصـادق -٣  أوصــاف الم

ــــات النـــــور -٤  تفســـــ آ


