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@AB﷽  
، تباه واصطفاه، وحباه وأدTهواج ،الذي كرَّمه مواله النيبِّ األميّ احلمد M الذي أكرمنا حببيبه ومصطفاه، 

 ،األميِّ  م على النيبِّ والصالة والسال .والشفيع األعظم جلميع اخلالئق يوم الدينأمجعني، سل هللا وجعله خري ر 
واحلوض واملقام احملمود،  ،سيدT دمحم صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ،الزمزميّ  املدينِّ  ،احلرميِّ املكيِّ 

 عوعلى آله الرُكَّ  ،ى هللا عليهصلَّ  .مجيع الوجود دن حضرة املعبود إىلواخلري املمدود من ل ،والنور املشهود ،املورود
الدين،  دى إىل يومصروه، وكل من تبعهم sذا اهلُ ة هللا وآزروه ونوأصحابه الذين أعانوه على إبالغ رسال ،السجود

  .ك وفضلك وجودك w أكرم األكرمنينِّ وعلينا معهم أمجعني مبَِ 
 راكِ ذُ سيدT موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم،  مهونبيَّ اليهود  وجلَّ  ذكر هللا عزَّ  :أيها األحبة

 هم وفساد طباعهم، فال نقع فيما وقعوا فيه فينزل علينا سخطسوء أخالقه حىت نتبنيَّ ، وجلَّ  يف كتاب هللا عزَّ كثريًا 
ومع ذلك  قبلهم،  ممثلهأحٌد ، رأوا من آwت هللا البينات ما مل يره نزل عليهم، ألن اليهود قوٌم sُتوعذابه كما 

  .وجلَّ  وعناداً وتكذيباً لرسل هللا ولدين هللا عزَّ  ون إال جحوداً دادكانوا ال يز 
إىل أن جاءهم سيدT  ،ة هلملًَّة هلم، وعبوديوكان فرعون مصر يتخذهم يف األعمال اليت فيها ذِ  ؛يف مصركانوا 

قومه يف فرعون و موسى على  وجلَّ  نصر هللا عزَّ وملا  .ق ومن هذه العبوديةرسله هللا لُيحررهم من هذا الرِّ موسى وأ
رغم حتذير فرعون هلم �شد  ،لعاملني يف الوقت واحلنيا بربِّ  -الذين مجعهم فرعون  -وآمن السحرة  ،الزينةيوم 

من قوم موسى صمَّم فرعون على اخلالص  .يف عاله من نور هللا جلَّ ا أشرق يف قلوsم لكنهم آمنوا �M ملالعذاب، 
ثين عشر رجًال، وتناكحوا وتناسلوا اوكانوا وهم دخلوا مصر مع أبيهم يعقوب ألخيهم يوسف،  - واليهود أمجعني

  .هلم وجلَّ  ، زاد عددهم يف آTت معدودات تكرمياً من هللا عزَّ اً مخسني ألفحىت أصبحوا إثين عشر قبيلة، وكل قبيلة 
ن خيرج ببين إسرائيل، وأن يقطع ملوسى أ وجلَّ  جاء األمر من هللا عزَّ وجهَّز فرعون جيوشه ليقضي عليهم، 

 .سيناء ويذهب إىل أرض فلسطني أرض األجداد واآل�ءلشرقية حىت يصل إىل خليج السويس، ومير إىل الصحراء ا
. قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإTَّ َلُمْدرَُكونَ (جيشاً جراراً،  نيلحقو�م، وكان جيش فرعو  نظروا خلفهم فوجدوا القوم كادوا
   .)األحزاب٦٢، ٦١() قَاَل َكال ِإنَّ َمِعَي َريبِّ َسيَـْهِدينِ 

غري الرجل الذي كان مع حضرة  !!.ألنه يعرفهم، معه هو وحده ،؟نْ ا مع مَ نننتبه إليه، ربُّ  ءأول شي هذاو 
ال َحتَْزْن ِإنَّ هللا (،  رسول هللا لو نظر أحدهم حتت قدميه لرآT، فماذا قال له؟w: وقال له النيب صلى هللا عليه وسلَّم

هللا ومصطفاه، لكن هؤالء القوم كانوا هذا الرجل مع حبيب  ،!!املنزلة؟ تلكهل هذه املنزلة ك .)التوبة٤٠( )َمَعَنا
  .منفصلني �لكلية عن ُرسل هللا وأنبياء هللا

فأوحى وأوشك على اللحاق sم،  هوكان فرعون يتقدم ُجنده وهو على فرس ذهبوا إىل ساحل البحر األمحر،
 لكنها معجزة هللا عزَّ  !!لبحر؟وماذا تفعل العصا � - )الشعراء٦٣( )َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحرَ ( :سىىهللا إىل مو 

ضرب البحر بعصاه فانشق فيه إثنا عشر  - sا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمتُّ السالمهللا اليت أيَّد  وجلَّ 
الشمس �حلرارة  وجلَّ  هللا عزَّ  طوسلَّ ؟ املياه جتمدَّت، ذلكن اطريقاً، بني كل طريق وطريق جتمدَّت املياه، وكيف ك

  .الذي يف قاع البحر حىت أصبح يبساً يستطيع أن ميشي عليه اإلنسانة فجففَّت الطني الشديد
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، اً جاف اً يعين Tشف ):يـََبًسا(، )طه٧٧( )فَاْضِرْب َهلُْم َطرِيًقا ِيف اْلَبْحِر يـََبًسا( :هذه املعجزات اليت رأوها
w موسى ال : ت من طريق، وقالواشفكل عائلة م ،عبارة عن وحلن قاع البحر مع أ وليست وحلة يوحلوا فيها،

بينهم فأصبحوا يف جدران الثلج اليت نرى بعضنا ونريد أن نطمئن على بعضنا، فضرب بعصاه البحر فُفتحت نوافذ 
   .وجلَّ  عزَّ هذه آwت هللا ، و وغريه وغريه ،ع هناكمع من هنا و ميتحدثون ون فيما بينهم، ويتحادث ،يرون بعضهم

، وفرعون  ن ينزل البحرفرعون وقومه أألنه يريد إهالك  وجلَّ  قيَّض هللا عزَّ و  - ومبجرد خروجهم من البحر
إنفاذ قضائه  إذا أراد هللا( :، لكن قال النيب الرءوف الرحيم صلى هللا عليه وسلَّماً وحكيم اً كان عاملًا وفليسوف

وأين   ،!!أين كان عقلي؟: ولقي بعد أن ينفذ القضاء،. ١)مث ردَّها عليهمسلب من ذوي العقول عقوهلم،  ،وقدره
 وحده هو الفعَّال ملا يريدألنه  ،كن فيكون Tفذة على كل من يف األكوان  إرادة من يقول للشيء!!. ت بصرييت؟كان
من بين خرج من البحر آخر واحد مع و ونزل خلفه قومه،  غري عادي، ع أنه يعرف أن هذا شيئاً فنزل فرعون م -

  .من أتباع فرعون البحر من املصريني يف Tزلإسرائيل كان آخر واحد 
فَاْليَـْوَم ( :، ومل ينُج منهم إال جسد فرعون ألن هللا قال فيهالبحر بعصاه فغرقوا كلهم أمجعونموسى وضرب  

يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك َآيَةً   -  سبحان هللا -حىت تكون آية ملن بعدك، وهذه اآلية  .)يونس٩٢( )نـَُنجِّ
  !!.الذي حنن فيه اآلن عصرT اها وحتققنا منها يفعرفن

فبدأوا يالحظوا بعض التغريات، فقالوا، املصري، حنِّط وموجود يف املتحف تن موسى مو فرع :يف السبعينيات
هذا الرجل : قال هلموهو يفحصه  ،!!، وملاذا أسلم؟!!نرسله لفرنسا لنعاجله، فالدكتور الذي أشرف عليه أسلم

ه فرعون موسى الذي قال فيه إن: وقالواهو فرعون فعرفوه فمن أين أ·ه، وكان  ،لبحر اً ، وملحاً جسمه مملوء ملح
يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك َآيَةً : (ناربُّ  فعرف أن هذا فرعون موسى فأسلم الرجل عندما رأى ). فَاْليَـْوَم نـَُنجِّ

  .هذه اآلية، وكان فرنسياً وعلى غري دين اإلسالم
وعندما ذهب سيدT موسى ملناجاة هللا وهو غرق فرعون وقومه  ،لكن هؤالء القوم الذين رأوا هذه اآلwت

 :فه �ستخالفه فيهم إىل أن يعودفقالوا لسيدT هارون الذي حضرة النيب موسى كلَّ  ،وجدوا قومًا يعبدون األصنام
 ،!!اآلwت اليت رأيتموها؟ أينو  ،!!هذا؟ ما .)األعراف١٣٨( )ْم قـَْوٌم َجتَْهُلونَ اْجَعْل لََنا ِإَهلًا َكَما َهلُْم َآِهلٌَة قَاَل ِإنَّكُ (
وأ�م قوٌم ال يؤمنون  ، لنا طبيعة هؤالء القوم وجحودهم وكفرهم وsتا�مربنا يبنيِّ  .!!املعجزات اليت رأيتموها؟ أينو 

  .، مهما ظهرت هلم من اآلwت الكرمياتإال قليالً  وجلَّ  �M عزَّ 
ألن فرعون ملا أنبأه احلكماء أنه سيخرج رجٌل من بين إسرائيل وسيكون  ،نوًا ملوسىكان صِ رجٌل  ان معهم وك

كل مواليد بين إسرائيل، وما الذي جنَّى سيدT  -أمر مفتشني أن يفتشوا على املواليد  ،عليه وعلى يده �اية ملكه
وتضعه يف ت أن تُرضعه جتره من احلبل مث ترضعه موسى؟ أن أمه وضعته يف التابوت، وربطته حببل، فكلما أراد

الصندوق يف البحر مرًة ºنية، فجاءت موجة شديدة فقطعت احلبل، فسار الصندوق يف البحر حىت وصل إىل 
   .ووقف، والقصة تعلموT كلكم أنه ترىبَّ يف بيت فرعونشاطئ بيت فرعون 
سيدT جربيل وجاء بغزالة لُريضعه من ثديها   وجلَّ  وأنزل هللا عزَّ ، أمه يف الغابةرمته  – قريب لهواحد آخر 

                                                           

ِإَذا َأرَاَد اÀَُّ ِإنـَْفاَذ َقَضائِِه َوَقَدرِِه َسَلَب َذِوي  : (وعاً مرف مارضي هللا عنه ابن عباس نُعيم يف ·ريخ أصبهان ، ومن طريقه الديلمي يف مسنده عن  ى أبوو ر  ١
ُفَذ ِفيِهْم َقَضاُؤُه َوَقَدرُهُ    ).اْلُعُقوِل ُعُقوَهلُْم ، َحىتَّ يـَنـْ
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ه؟ .كلما جاع ه؟سيدT جرب  ،!!إذن فمن الذي ر�َّ  -الذي ر�ه جربيل  .فرعون !!يل، وموسى الكليم من الذي ر�َّ
 :لربيةا كانت حكمة إهلية يعلمنا إwها ربُّ أT أصنعه لكم، و : قال هلمالقوم، كهؤالء   اً إهلجعل لنا ا: الوابعد أن ق

  )). كل ماٍل جاء من حرام، يُنفق يف الذنوب واآلºم((
ماذا يفعلون؟ كل واحدة من بين إسرائيل ذهبت جلريا�ا ، يوم عيد عندهم همجو خر وأثناء سفرهم وكان 

ًة هلا مر تعيده ال  هي تنوي أنوÄخذه و أT أريد ذهبك أللبسه غدًا يف العيد وسأعيده لك مرًة ºنية، : جلارÃا قالتو 
  .أل�ا مسافرة ،ºنية

فجاءوا �لذهب الذي أخذوه  معكم كله، توهمأئتوين �لذهب الذي مجع: قال هلم، ؟وكيف يصنع الصنم
إذا  وجعل فيه فتحات معينة حبيث جًال مصنوعًا من الذهب،ووضعه يف النار وصنع منه عوسرقوه من املصريني، 

  .يعين له صوت وله ُخوار ،نه عجلواء يسمعون له صو·ً يُهيأ هلم أحترك اهل
موسى السامري الذي من الذي فعل ذلك؟ اآلºم، يف فالذهب الذي مجعوه من حرام ذهب يف الذنوب و 

ه جربيل،   :ولذلك يقول الرجل احلكيم ر�َّ
ه جربيل كافرٌ  ه فرعون مرسلٌ     فموسى الذي ر�َّ   وموسى الذي ر�َّ

  .اإلجتباء من هللا واإلصطفاء من هللاأن ، وجلَّ  حكمة رب الربية عزَّ  لنعرف احلكمة اإلهلية
 -  تهيسه ومن حلفذهب إىل أخيه هارون وأمسكه من رأن مناجاة هللا فوجد هذا الوضع، رجع سيدT موسى م
قَاَل wَ اْبَن أُمَّ َال (، !!هم مؤمنني �M، أرجع أجدهم كفاراً تركتُ  ،w هارون :وقال له - اً وكان سيدT موسى شديد

حىت Äيت ، فقلت األفضل أنتظر )طه٩٤() َرائِيلَ ِإسْ  َبِين  بـَْنيَ  فـَرَّْقتَ  تـَُقولَ  َأن َخِشيتُ  ِإّينِ ْذ بِِلْحَيِيت َوَال ِبَرْأِسي Äَْخُ 
فلو تصرَّف  !!، رجٌل حكيمولذلك ُمسَي حبكيم األنبياء ،ارون حكيماً وكان سيدT ه .نت فلعلك تتصرف معهمأ

، لعداوةويعادوه أشد ا ،يسجنوه ويظلوا على ما هم عليه أنن يقتلوه، ومن اجلائز ائز أتصرفًا غري هذا، فمن اجل
هللا يكون معه من رعاية هللا وعناية هللا ما يرد هؤالء أن ، وجائز أترك األمر حىت Çيت النيب الذي كلفه هللا: لكنه قال

  .وقد كان - وجلَّ  الشاردين لطاعة هللا عزَّ 
اختاروا سبعني واحد منكم ونذهب للمكان : مهم لومًا شديد، مث قال هلمم والوعاتبهعنفَّهم سيدT موسى 

وهو الكفر �M وعبادة العجل من  ،ونعتذر إىل هللا من العمل الشنيع الذي فعلتوه وجلَّ  الذي أTجي فيه هللا عزَّ 
ثنني وسبعني، الة ستة، فأصبحوا كل عائمن  : قال ،ثين عشرة قبيلة، فقالوا كيف خنتار؟اوكانوا  .وجلَّ  دون هللا عزَّ 

جيب وخليفته يف النوهلم من األجر مثل ما للباقني، فالذي بقي تلميذه ن يبقيان اأT أُمرت بسبعني، فاثن: فقال
  .قىن نون ورجٌل مثله يف الصالح والتُّ يوشع بالنبوة 

لكي  - أرT هللا جهرة: فموسى يناجي هللا وهم مسعوا الكالم، فقالوا ،!!وانظروا لليهود -ن و السبعذهب 
فتزلزلت  .)النساء١٥٣( )فـََقاُلوا َأِرTَ هللا َجْهَرةً ( :كما وصفهم رsم يف القرآنوهم  بعيد نعرف أن اليهود منذ زمن 

 ،إليهم احلياة من أجلي وُردَّ  ،هم من أجلييحأين إسرائيل فw رب ماذا أقول لب: ، فقال موسىاألرض وُصعقوا وماتوا
حىت ال يقع يف هذه إكرامًا ملوسى  وجلَّ  فأحياهم هللا عزَّ . وماذا أقول هلم؟ ،تنة بني بين إسرائيلحىت ال حتدث ف

  .جهرة وجلَّ  �م يريدون أن يروا هللا عزَّ � ،عضلة الكبرية اليت تورطوا فيهاامل
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 ،مة احملمديةلكن ربنا يريد أن يعرفنا فضل األ -يطول الوقت لو حتدثنا فيها  -تهم لسيدT موسى خمالفومن 
وأرسل إليها النبيني واملرسلني  ،وجلَّ  احلضرة احملمدية على مجيع هذه األدwن السابقة اليت أرسلها هللا عزَّ وفضل 
نـَْيا َحَسَنًة َوِيف االِخَرِة ِإTَّ ( :وقالوا وجلَّ  زَّ فهؤالء اجلماعة ملا أفاقوا دعوا هللا ع .السابقني  َواْكُتْب لََنا ِيف َهِذِه الدُّ

 َT(و  .)األعراف١٥٦( )ِإلَْيكَ  ُهْد َTمسهم النصارى، ألن اآلخرين  ا، والولذلك ليس امسهم اليهود يعين رجعنا، ):ُهْد
  .الدين عند هللا اإلسالم

 :إبراهيم يقول هللا فيه لناسيدT  سيدT إبراهيم،من ذرية سيدT موسى وسيدT عيسى وغريهم من ذرية من؟ 
wَ َبِينَّ ِإنَّ هللا اْصَطَفى َلُكُم الدِّيَن َفال َمتُوُتنَّ ِإال َوأَنـُْتْم ( :وقال ألبنائه .)احلج٧٨( )ُمْسِلِمَني ِمْن قـَْبلُ ُهَو َمسَّاُكُم الْ (

هذه  جاءتمن أين و  ،األنبياء هو اإلسالم، دين واحدإذن فالدين احلق عند هللا لكل  .)البقرة١٣٢( )ُمْسِلُمونَ 
 إىل هللا عزَّ الذين رجعوا  :يعين ،نفسنا اليهودنسمي أ: وقالوا ،)ِإلَْيكَ  ِإTَّ ُهْدTَ ( :قالواوها، مسَّ  الذيناملسميات؟ هم 

، )املائدة١٤( )الَِّذيَن قَاُلوا ِإTَّ َنَصاَرىٰ ( :نو اآلخر و  .وجلَّ  إبراهيم وتسمية الرب الكرمي عزَّ وخرجوا من تسمية ، وجلَّ 
  .)ماإلسال(مسه إمن آدم إىل سيدT رسول هللا عند هللا ين الدِّ هم sذا، و سمِّ لكن ربنا مل ي قالوا هذا، الذينم هو 

َواْكُتْب لََنا ِيف ( :ولكي نعرف منزلة هذه األمة ننظر إىل كالم هللا وجواب هللا وردَّ هللا ،وجلَّ  فدعوا هللا عزَّ 
 َTُهْد َّTنـَْيا َحَسَنًة َوِيف االِخَرِة ِإ لن  :يعين ،)قَاَل َعَذاِيب ُأِصيُب ِبِه َمْن َأَشاءُ (، ماذا قال هلم ربنا؟ف .)ِإلَْيكَ  َهِذِه الدُّ

تباع النيب الكرمي سيدT دمحم صلى هللا للجماعة املؤمنني الصادقني أ :ـ أى لكم أنتم )َوَرْمحَِيت (، يكون لكم إال العذاب
  .)األعراف١٥٦( )َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ (، عليه وسلَّم

من األحادث خواين ال يستطيع أحٌد من األولني وال اآلخرين وصفها، وسنتناول فقط بيان هللا w إ ورمحة
مثل السماوات السبع واألراضني السبع يف ( :من قدرها، يقول صلى هللا عليه وسلَّم ءٍ النبوية لنصل إىل شي

السبع �لنسبة للعرش كقطعة  واألراضنيالسبع السماوات  .٢)العرش كحلقة من احلديد ملقاة يف أرٍض فالة
مثل الكرسي يف سدرة املنتهى إال  ( :ما معناهويقول صلى هللا عليه وسلَّم يف حديٍث  !!.حديد يف صحراء واسعة

لك وعامل امللكوت وعامل اجلربوت وعامل والكرسي واجلنة والنار وعامل املُ العرش  ).كذرة رمٍل يف صحراء واسعة
 :وسعتها صفة واحدة من صفات احلي الذي ال ميوت ،ل عوامل احلي الذي ال ميوتوك ،هوتالعظموت وعوامل الال

  .لوية والدنيوية أل�ا تسع كل ذلكالعُ تسع كل كائنات هللا الظاهرة والباطنة ، )َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ (
 ،إن M مائة رمحة( :عليهويبني الرسول صلى هللا عليه وسلَّم قدر هذه الرمحة فيقول صلوات ريب وتسليماته 

 اليت الرمحة - وsا ترفع الدابة حافرها حىت ال تطأ وليدها أنزل واحدة منها يف الدنيا، فبها ترتاحم اخلالئق،
  .لنعرف ما سعة رمحة ربنا .٣)للدار اآلخرة خر تسعة وتسعني رمحةوادَّ  -عندها لوليدها 

اده يوم القيامة رمحة واسعة حىت يتطاول هلا إبليس رجاء أن إن هللا يرحم عب( :حىت قال صلى هللا عليه وسلَّم

                                                           

ن مث وصلن بعضهن إىل لو أن السموات السبع، واألرضني السبع، بسط: (من طريق الضحاك، عن ابن عباس أنه قال: روى ابن جرير، وابن أيب حامت ٢
عن ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب ذر الغفاري أنه سأل رسول هللا ): تفسريه(فقال احلافظ أبو بكر بن مردويه يف  .)بعض ما كن يف سعة الكرسي إال مبنزلة احللقة يف املفارة

رضون السبع عند الكرسي إال كحلقة ملقاة �رض فالة، وإن فضل العرش والذي نفسي بيده ما السموات السبع واأل: (الكرسي، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  .)على الكرسي كفضل الفالة على تلك احللقة

تسعَني، َوَأنَزَل يف جعل ُهللا الرمحَة مائَة ُجزٍء، فَأمَسَك عندُه ِتسعة و : (مسعُت رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: خاري ومسلم والرتمذي عن أيب هريرة Ò قالالب ٣
 ).األرِض ُجزًء واحدًا، َفِمن ذلَك اجلزِء تـََرتاَحُم اخلالئق، حىت تـَْرَفَع الدابُة حاِفَرها عن ولدها خشيَة أن ُتصيَبه



  )فضل أمة احلبيب على سائر األمم(                                                           فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

 األقصر -العديسات قبلي  -جنع قباح  السهرة ،هـ١٤٣٧صفر  ١وافق م امل١٣/١١/٢٠١٥اجلمعة        ٥

  .٤)تصيبه
: رب العّزِةفقال  ء،أT شي: فرح إبليس وقال، )َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ (: وملا نزلت هذه اآلية

يَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ِللَّذِ (: ألن هللا قدَّر أن تكونفبكى إبليس وولول، ، )َفَسَأْكتُـبُـَها ِللَِّذيَن يـَتـَُّقونَ (
مة حبيب هللا ومصطفاه صلوات أهلذه األمة ر هللا أن تكون هذه الرمحة قدَّ  ).األعراف١٥٦( )ُهْم wََِÓتَِنا يـُْؤِمُنونَ 
   .ريب وتسليماته عليه

ا مسجدًا وتصلوا يف أي ض كلهإن شئت أجعل لك األر  :أن هللا عز وجل قال ملوسى{ :وورد يف سبب نزوهلا
فذهب إىل بين إسرائيل ُوجدمت فيه، وأجعلكم حتفظون التوراة، حيفظها الصغري والكبري والذكر واألنثى،  موقعٍ 

ال  ،إال كتابةً وال نقرأ التوراة : وقالوا -دون وفقط نهم جمادلون ومعا -وامع ال نصلي إال يف الص: فقالوا شاورهميل
   .}نريد أن حنفظها
 ُجعلت يل األرض مسجداً ( : بذلك فضل هذه األمة، ولذلك قال فيكم ولكم صلى هللا عليه وسلَّمفبني هللا

هذه منحة إهلية ألن  ،!!خصوصية هلذه األمة .يف أى مكاٍن صلوا .٥)وتربتها طهورا، فأينما أدركتم الصالة فصلوا
  .املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالمأمة  - ن تكون ألمة اإلكراموقدَّر هللا أ ،ألقوامامل يقبلها هؤالء 

 )مِّيَّ الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ األُ ( :ربناقال  وما الذي يعرفنا أن هذا الكالم ألمة رسول هللا؟
ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم  القراءة والكتابة فقط، ألنه ثبت أليس معناها  :)مِّيَّ األُ (وكلمة  ).األعراف١٥٧(

نصب األلف، واعمل كذا وأ ،w فالن عوِّر امليم: ابة، فكان يقولطريقة الصحيحة للكتالاب الوحي تَّ كُ كان يُعلم  
  .وهي موجودة يف أحاديٍث صحيحة -ويعلمه الطريقة الصحيحة  ،وكذا

هذا ما {: ن يكتب وثيقة الُصلح، فكتبلي أ ُصلح احلديبية وأمر سيدT عوملا كان صلى هللا عليه وسلَّم يف
لو : قال -كان ُسهيل بن عمرو يف الُصلح  مندوsم و  -أهل مكة  صاحل عليه دمحم رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم

وهللا ال أحمها أبدًا w : قال ُأحمها، w عليٌّ : ن عبد هللا، فقالدمحم ب: أنك رسول هللا التبعناك، وإمنا أكتبصدَّقنا 
أرين  -!! وقد حدث ،مثل هذا وستجيب ءٌ يك شيسوف Çت ،)ىل مثلها وستجيبفسُتدعى إ(: قالرسول هللا، 

  .٦}أكتب دمحم بن عبد هللا: وقال الورقة، فأعطاه الورقة فمحى رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم كلمة رسول هللا،
ال يدخل : ت على �ب اجلنة مكتوبوجد( :وما أكثر األحاديث اليت يقول فيها صلى هللا عليه وسلَّم

                                                           

أخرج  ).والذي نفسي بيده ليغفرن هللا يوم القيامة مغفرة يتطاول هلا إبليس رجاء أن تصيبه: (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن حذيفة Ò قالروى الطرباين  ٤
ا رمحة واحدة بني اجلن اإلنس، والبهائم واهلوام، فبها يتعاطفون، وsا يرتامحون، إن M مائة رمحة، أنزل منه(: مسلم عن أيب هريرة Ò قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

محة هللا ستسعه يف حىت ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، فإذا كان يوم القيامة أكملها هللا sذه الرمحة، حىت إن الشيطان ليتطاول، يظن أن ر 
 ).ذلك اليوم

كان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة   :مل يعطهن أحد قبلي أعطيت مخساً : (ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا: قال رضي هللا عنهماد هللا عن جابر بن عبروى مسلم  ٥
 ،فأميا رجل أدركته الصالة صلى حيث كان وجعلت يل األرض طيبة طهورا ومسجداً  ،وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي ،وبعثت إىل كل أمحر وأسود

  ).وأعطيت الشفاعة ،نصرت �لرعب بني يدي مسرية شهرو 
اÀَِّ َصلَّى اÀَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِ�ْحلَُديِْبَيِة ِيف َأْصِل الشََّجَرِة الَِّيت قَاَل اÀَُّ تـََعاَىل ِيف  ُكنَّا َمَع َرُسولِ {: قَالَ  َعْبِد اÀَِّ ْبِن ُمَغفٍَّل اْلُمَزِينِّ Òَعْن روى أمحد يف مسنده  ٦

َأِيب طَاِلٍب، َوُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو بـَْنيَ َيَدْيِه، فـََقاَل َرُسوُل اÀَِّ  َعِليُّ ْبنُ اْلُقْرآِن، وََكاَن يـََقُع ِمْن َأْغَصاِن تِْلَك الشََّجَرِة َعَلى َظْهِر َرُسوِل اÀَِّ َصلَّى اÀَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ 
ا نـَْعِرُف ِبْسِم اÀَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم، مَ : اْكُتْب ِبْسِم اÀَِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم، فََأَخَذ ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو بَِيِدِه فـََقالَ : (َصلَّى اÀَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍّ َرِضَي اÀَُّ تـََعاَىل َعْنهُ 

َك اللَُّهمَّ : (اْكُتْب ِيف َقِضيَِّتَنا َما نـَْعِرُف، قَالَ  َهْيُل ْبُن ، فََأْمَسَك سُ "َهَذا َما َصاَحلَ َعَلْيِه ُحمَمٌَّد َرُسوُل اÀَِّ َصلَّى اÀَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهَل َمكَّةَ : "، َفَكَتبَ )اْكُتْب ِ�مسِْ
ُد ْبُن َعْبِد اÀَِّ اْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َوَأTَ : (لََقْد ظََلْمَناَك ِإْن ُكْنَت َرُسوَلُه، اْكُتْب ِيف َقِضيَِّتَنا َما نـَْعِرُف، فـََقالَ : َعْمٍرو بَِيِدِه َوقَالَ  اْكُتْب َهَذا َما َصاحلََ َعَلْيِه ُحمَمَّ

 َِّÀَفَكَتبَ )َرُسوُل ا ،{.  



  )فضل أمة احلبيب على سائر األمم(                                                           فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

 األقصر -العديسات قبلي  -جنع قباح  السهرة ،هـ١٤٣٧صفر  ١وافق م امل١٣/١١/٢٠١٥اجلمعة        ٦

ة الصدق: �ب اجلنة مكتوبٌ وجدُت على (: وهذا حديث، وقال .٧)اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرٍَّة من كرب
الصدقة بعشر  - ما �ل القرض يزيد عن الصدقة؟ ،w أخي w جربيل :قلت .والقرض بثمانية عشرةمثاهلا أبعشر 

إال يف يد ال يقع ، ولكن القرض وغري حمتاج ألن الصدقة قد تقع يف يد حمتاج: الق - أمثاهلا والقرض بثمان عشرة
  .٨)ليهرجٍل يف أمَّس احلاجة إ

جربيل ، وملا نزل األمني )!!وجدُت على �ب اجلنة مكتو�ً ( ،!!فسيدT رسول هللا من الذي كان يقرأ له هناك؟
  .})العلق١) (َخَلقَ  الَِّذي رَبِّكَ  ِ�ْسمِ  اقْـَرأْ (: رئ، قالما أT بقا: ، قالإقرأ{ :عليه فىي بداية الوحي وقال له

مجيع األنبياء منه األصل الذي تفرَّع  :يعين ،ألنه صلى هللا عليه وسلَّم يف كلمة األميّ ؟ األميِّ  ما معىن النيبِّ ف
، وهو صلى هللا عليه مÃوهو صلى هللا عليه وسلَّم سرُّ رساال ،مواملرسلني، وهو صلى هللا عليه وسلَّم مصدر أنواره

ُتُكم َلَما النَِّبيِّْنيَ  ِميثَاقَ  اÀُّ  َأَخذَ  َوِإذْ ( :بعوهويتبه ن يؤمنوا وسلَّم الذي أخذ هللا عليهم العهد أ  ِكَتابٍ  مِّن آتـَيـْ
 َعَلى َوَأَخْذمتُْ  أََأقْـَرْرمتُْ  قَالَ  نُصُرنَّهُ َولَتَ  ِبهِ  لَتُـْؤِمُننَّ ( ماذا يفعلون؟، )َمَعُكمْ  لَِّما مَُّصدِّقٌ  َرُسولٌ  َجاءُكمْ  مثَُّ  َوِحْكَمةٍ 

  ).آل عمران٨١() الشَّاِهِدينَ  مِّنَ  َمَعُكم َوَأTَْ  فَاْشَهُدواْ  قَالَ  َأقْـَرْرTَ  قَاُلواْ  ِإْصِري َذِلُكمْ 
 دنيا،احلياة الحياهم بعد مفارقتهم فأهذا العهد بعد بعثته وتكليفه �لرسالة،  وجلَّ  ولذلك جدَّد هللا عزَّ 
 صلِّ  ،تقدم w رسول هللا :وهناك أخذ األمني بيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم وقالومجعهم له يف بيت املقدس، 

ى ملة إبراهيم، أو كانت الصالة هي إن كانت الصالة عل - فصلى sم صلى هللا عليه وسلَّم .sم فأنت اإلمام هلم
هلم العهد الذي  دوجد - يف الصالة هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّماملهم أن الذي أمَّهم  الدعاء حبسب اللغة،

  .أخذه عليهم هللا يف يوم امليثاق بعد تكليفه �لرسالة صلوات ريب وتسليماته عليه
 :صوليعين األصل واملصدر الذي تفرَّعت منه مجيع األ إذن األميِّ ): الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ االمِّيَّ (

، ))م القرىمكة أ((: ، كما يقولون))اللهم صل وسلم و�رك على األصل الذي تفرعت منه مجيع األصول((
لكن البداية مكة ومل يكن هناك قرية يف اجلزيرة العربية قبلها،  ها كل الُقرى يف اجلزيرة العربية،أل�ا اليت نبعت من

  .ذلك �م الُقرىمن أجل  فُسميت ،لُقرى اليت حوهلات ونبعت مجيع اومنها نشأ
من الذي ): Çَُْمُرُهم(لنيب الكرمي، مة هذا اوانظر إىل عظ :)الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوً� ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َواالْجنِيلِ (

Çَُْمُرُهم(جنيل، مرهم يف التوراة واإلÇ  َِهاُهمْ  ِ�ْلَمْعُروف م؟ رسول هللا صلى هللا عليه Çمره ، من الذي)اْلُمنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ
ا ن�إلسالم هو نبيُّ  وجلَّ  الدين عند هللا اإلسالم، والنيب الذي أرسله هللا عزَّ أن وسلَّم، ألنه كما تعلمون w أحباب 

  :يف إبالغ رسالته يف تبليغ دعوته وكل الرسل الذين ُأرسلوا قبله نوا�ً عن حضرته .املصطفى صلى هللا عليه وسلَّم
  اديـــــــــــاهلبيب احلوهو من قبل احلبيب دمحم      نوابه ل ـــــالرس

  ون منه نظرًة بودادِ ــــــــــــــــــــــيرج  موسى وعيسى واخلليل وغريهم     
  رادِ ــــــــــــــــــــوحببه فازوا بكل م   وا يكونوا أمًة حملمٍد    ــــــــــــــــــــــرغب

                                                           

إن الرجَل ُحيّب أن : ال َيْدُخل اجلَنََّة َمْن يف قـَْلِبِه ِمْثقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْربٍ، فقال رجلٌ : (عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال ،ن عبد هللا بن مسعود Òعاإلمام مسلم  ىرو   ٧
يٌل حيُِبُّ : يكون ثوبُه حسناً ونعُله حسنًة، قال ُر َبَطُر احلَقِّ َوَغْمُط النَّاسِ  إنَّ اÀََّ مجَِ  ).اجلَماَل، الِكبـْ

  
 .Ò َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ أخرجه ابن ماجه  ٨



  )فضل أمة احلبيب على سائر األمم(                                                           فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

 األقصر -العديسات قبلي  -جنع قباح  السهرة ،هـ١٤٣٧صفر  ١وافق م امل١٣/١١/٢٠١٥اجلمعة        ٧

أجد يف األلواح  ،w رب[: ذ األلواح، وكانت Tزلة مكتوبة من عامل القدرة، فقالذهب ألخسيدT موسى ملا 
: فقالفاجعلهم أميت،  -ساب ودخول اجلنة احلواألولون يف  آلخرون يف البعث،ا :يعين –أمة هم اآلخرون األولون 

تلك : ميت، قالعلهم أجام، وتُفتح أبواب اجلنة هل أنصاف بطو�م،تزرون يف أمة Çأجد  ،w رب: تلك أمة أمحد، قال
ألقى  .٩]w رب اجعلين من أمة أمحد: ألقى األلواح وقال ،وصاف طويلةواأل ،األوصاف أفلما قر  - أمة أمحد 

جدد هللا هلم  -  كما قلت -صلى هللا عليه وسلَّم، ولذلك أن يكون من أمة رسول هللا من هللا األلواح وطلب 
  .عليه وسلَّمالعهد ليكونوا أتباعاً له صلى هللا 

هو الذي Çمرهم �ملعروف وهو الذي ينهاهم عن  -يف عامل احلقيقة  -فرسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم 
كل هذه ،  )ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم ،ّرِم عليهم اخلبائثوُحيل هلم الطيبات وحيُ ( ،املنكر

  .هم وتعوق حركاÃم، فقد كان اليهود عندهم عادات تُغلُّ همن على أمت األشياء ألغاهها صلى هللا عليه وسلَّم
ويرميه جانباً ل البد أن يقرض موضع البول أى من املالبس اليت يلبسها فيقطعه إذا تبوَّ كان الرجل منهم 

  .وحيرقه، فاكتفينا وكفاT النيب صلى هللا عليه وسلَّم �لُغسل
أو  اإلمث يف هذاوال جيالسها وال ينام معها، كانوا  ،يشارsا كلها والا مراته ال يو إذا حاضت إكان الرجل منهم 

أمة كما  -وجعل هذه األمة  ،نفسهم sا، لكن وضعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّميف هذه األغالل اليت غلُّوا أ
وكلها  ،وكلها معروف ،وكلها لني ،وكلها ُودٌّ  ،، أمة كلها تراحم١٠)أميت هذه أمٌة مرحومة( :قال صلى هللا عليه وسلَّم

مة هللا على أونرتك هذا املديح وهذا الثناء لنأخذ اسرتاحًة قصرية، مث نعود لثناء  ؛ومدح هللا هذه األمة .خٌري وبركة
  .حبيب هللا ومصطفاه
نا ويرزقنا اتباعه، وأن يري احقæ  يُرينا احلقَّ وأن يُلهمنا رشدT، وأن  ،ن يفقهنا يف دينناأ وجلَّ  نسأل هللا عزَّ 

وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا  عظم يف قلوبنا من أنفسناأ؛ وأن جيعل احلبيب األعظمالباطل زاهقًا وهالكًا ويرزقنا اجتنابه، 
دنيا  ،يقظًة ومنامًا، حًال وترحاالً  ،هو لنا، وأن جيمعنا عليه ظاهراً و�طناً  ءلينا من كل شيوأموالنا، وأن يكون أحب إ

            .وآخرةً 
  هللا على سيدT دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّمى وصلَّ 

******************* 

                                                           

ا نـََزَل ِ�لتـَّْورَاِة قـََرَأَها، فـََوَجَد ِفيَها ِذْكَر : (قَاَل َرُسوُل اÀَِّ َصلَّى اÀَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ   ُهَريـَْرةَ َأِيب َعْن روى أبو نعيم األصبهاين وابن عساكر  ٩ ِإنَّ ُموَسى َلمَّ
، ِإّينِ َأِجُد ِيف األَْلَواِح أُمًَّة ُهُم اآلِخُروَن السَّاِبقُ : َهِذِه األُمَِّة َوقَالَ  ، ِإّينِ َأِجُد ِيف األَْلَواِح ُأمًَّة ُهُم  :قَالَ . تِْلَك ُأمَُّة َأْمحَدَ  :وَن، فَاْجَعْلَها ُأمَِّيت، قَالَ wَ َربِّ wَ َربِّ

، ِإّينِ َأِجُد ِيف األَْلوَ : قَالَ . تِْلَك ُأمَُّة َأْمحَدَ : الشَّاِفُعوَن اْلَمْشُفوُع َهلُْم، فَاْجَعْلَها ُأمَِّيت، قَالَ  : اِح ُأمًَّة ُهُم اْلُمْسَتِجيُبوَن َواْلُمْسَتَجاُب َهلُْم، فَاْجَعْلَها ُأمَِّيت، قَالَ wَ َربِّ
، ِإّينِ َأِجُد ِيف األَْلَواِح أُمًَّة َأTَِجيُلُهْم ِيف ُصُدورِِهْم يـَْقَرُءونَُه ظَاِهًرا، فَاْجَعْلَها ُأمَِّيت : قَالَ . تِْلَك ُأمَُّة َأْمحَدَ  ، ِإّينِ َأِجُد ِيف  :قَالَ . تِْلَك ُأمَُّة َأْمحَدَ : ، قَالَ wَ َربِّ wَ َربِّ

، ِإّينِ َأِجُد ِيف األَْلَواِح أُمًَّة َجيَْعُلوَن الصََّدقََة ِيف بُُطوِ�ِْم فَـ : قَالَ . تِْلَك ُأمَُّة َأْمحَدَ : األَْلَواِح أُمًَّة Çَُْكُلوَن اْلَفْيَء، فَاْجَعْلَها أُمَِّيت، قَالَ  َها، فَاْجَعْلَها wَ َربِّ يـُْؤَجُروَن َعَليـْ
َر َلُه َعشْ ، َوِإْن َعِمَلَها ُكِتَبْت ِتَبْت َلُه َحَسَنًة َواِحَدةً ، ِإّينِ َأِجُد ِيف األَْلَواِح أُمًَّة ِإَذا َهمَّ َأَحُدُهْم ِحبََسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها كُ wَ َربِّ : قَالَ . تِْلَك ُأمَُّة َأْمحَدَ : ُأمَِّيت، قَالَ 
، فَِإْن َحىتَّ يـَْعَمَلَها، ِإّينِ َأِجُد ِيف األَْلَواِح أُمًَّة ِإَذا َهمَّ َأَحُدُهْم ِبَسيَِّئٍة ملَْ يـَْعَمْلَها ملَْ ُتْكَتْب َعَلْيِه wَ َربِّ : قَالَ . تِْلَك أُمَُّة َأْمحَدَ : ، قَالَ ، فَاْجَعْلَها أُمَِّيت َحَسَناتٍ 

، فـَيَـْقتـُُلوَن قـُُروَن اْلِعْلَم اَألوََّل َواآلِخرَ ، ِإّينِ َأِجُد ِيف األَْلَواِح ُأمًَّة يـُْؤتـَْوَن wَ َربِّ : قَالَ  .تِْلَك ُأمَُّة َأْمحَدَ : َواِحَدًة، فَاْجَعْلَها ُأمَِّيت، قَالَ َسيَِّئًة َعِمَلَها ُكِتَبْت َعَلْيِه 
wَ ُموَسى ِإّينِ : َقالَ ، فَـ ِعْنَد َذِلَك َخْصَلتَـْنيِ ، اْجَعْلِين ِمْن ُأمَِّة َأْمحََد فَُأْعِطَي wَ َربِّ : قَالَ . تِْلَك ُأمَُّة َأْمحَدَ : الَ اْلَمِسيَح الدَّجَّاَل، فَاْجَعْلَها أُمَِّيت، قَ الضَّالَلِة 

ُتَك وَُكْن ِمَن  ُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَساالِيت َوِبَكالِمي َفُخْذ َما آتـَيـْ  . )َرِضيُت َربِّ : الشَّاِكرِيَن، فـََقالَ اْصَطَفيـْ
وأخرج أبو داود واحلاكم وأمحد عن أيب ). أميت أمة مرحومة عذاsا �يديها: (أخرج البخاري يف التاريخ األوسط، وبنحوه يف التاريخ الكبري عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ١٠

  )عذاب يف اآلخرة عذاsا يف الدنيا الفنت و الزالزل و القتلأميت أمة مرحومة ليس عليها : (موسى Ò عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال



  )فضل أمة احلبيب على سائر األمم(                                                           فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

 األقصر -العديسات قبلي  -جنع قباح  السهرة ،هـ١٤٣٧صفر  ١وافق م امل١٣/١١/٢٠١٥اجلمعة        ٨

  
 


