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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
  كفر درويش ػ مركز الفشن ػ بٍت سويف

 العشاءدرس بعد صالة 
 ىػ 6437 احملـر 3موافق  66/61/5165
  :بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي نصر حبيبو ومصطفاه، وأعزَّه وأعلى شأنو ورفع كتابو وجعل دينو دين 
وادلرسلُت وسائر اخللق إماـ، وجعلو يف اآلخرة ىو الشفيع األعظم وجعلو يف الدنيا للنبيُت اخلتاـ، 

 جلميع األناـ يـو الزحاـ.
يلجلُت حملوسل م وبارؾ على سيدنا زلمد نور النبيُت، ورسوؿ ادلرسلُت وقائد الُغر ا اللهم صل  
يـو  كل من اىتدى هبديو إىلعلى آلو الطيبُت وصحابتو ادلباركُت و صلى اهلل عليو و يـو الدين، 

 نَّ  وجودؾ وكرم  يا أرحم الرامحُت.الدين، وعلينا معهم أمجعُت مب
 أيها األخوة:

ال إىل دتعٍن بالفكر فإف الفكر عاجٌز بنفسو  ،كالـ اهلل عز وجل حيتاج إىل دتعُّن وإىل تدبُّر
وصدقت يف اإلدياف لكن حيتاج إىل تدبر بالقلوب اليت صفت ووفت عن فهم ىذا الكالـ، 

ه علمًا فيَّاضًا يكشف عن مجاؿ كتابو اهلل عز وجل من عند يوب، فُيلهمهاـ الغحلضرة عال
وسره ادلصوف وغيبو ادلضنوف الذي أخفاه يف ىذا الكتاب لكل ادلؤمنُت من بدء الدنيا ادلكنوف 

 إىل يـو الدين.
 ولذل  قاؿ اهلل عز وجل لنبيو لُيبلغنا:

ب َُّروا َآيَاتِوِ ِكَتاٌب َأنْ َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لِ "  ص(.59) "َيدَّ
ليست التالوة ولكن التدبر وعندما رأى احلق عز وجل أُناسًا من ادلسلمُت مشغولُت 

  عز وجل ال يُعد علينا نعما.ويُعدُّوا على اهلل، مع أف اهللبالتالوة، 
ويريد أف يقدـ كشف احلساب ليأخذ  ؟أو يف األسبوع كم مرة ؟يقوؿ: أنا ختمت كم مرة

 مٌر مفروٌغ منو.والثواب من الكرمي الوىاب، وىذا أ األجر
فلما رأى رب العز ة قومًا ُشغلوا بالتالوة، ، ولكن ليست ىذه الغاية الُعظمى من كتاب اهلل 
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، قاؿ رب العزة ذلم معاتباً:إىل ومل ينتبهوا    ما يف القرآف من مجيل ادلعاين ومن كرمي العلـو
 زلمد(.54) "نَ َأَفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَ "

 دلاذا ال يتدبروا ىذا الكالـ؟ 
ولو  أى مسلم أف يسَّر اهلل ىذا الكالـ جلميع األناـ، حىت أنو من فضل اهلل ومجيل عطائو 

اهلل إىل من يتلوا كتاب اهلل البد أف تكوف لو درجة من الفهم دينحها لو كاف أُميًا عندما يستمع 
 جل يف عاله.

تتفاوت األفهاـ، لكن الكل لو نصيٌب من أنو صحيح ب اهلل، البد وأف يفهم شيئًا من كتا
 الفهم من كالـ اهلل جل يف عاله ألف اهلل يسَّره لألناـ.

 ذكر السبب يف ذل  فقاؿ عز شأنو:وعندما يسره 
 القمر(.67) "ْكرِ َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرَآَن ِللذ  "
  يقل للتالوة:مل
 .القمر(67) "فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ "
ة القرآف اليت تُرضي حضرة الرمحن واليت وصفها يف القرآف فتالو ومل يقل: فهل من تايل،  
  ليت ىي التالوة مع الفهم والتدبر.وا

وأنزؿ اهلل عز وجل فيها نوره ادلوىوب والتدبر يكوف بالقلوب إذا خلت من العيوب، 
 الكنوف عز وجل. فيكشف ذلا عن باطن ادلعاين وعن غيب العلـو اليت جعلها يف كتابو

، يُعاتب اهلل عز وجل قومًا جفوا نبيهم  عندماف وختلوا عن ننظر يف اآلية اليت مسعناىا اليـو
ذلم اهلل وقاؿ  ،و حىت يؤمنوا بو وبرسالتوالرفض أف يعينوه على نشر دعوتو أ ورفضوا كلنصرتو، 

أو لعباد اهلل وأنبياء اهلل ف النصر من عند اهلل إف كاف حلبيبو ومصطفاه عز وجل ليعلمنا أمجعُت أ
اهلل عز وجل، فقاؿ و للمؤمنُت باهلل يف كل زماف ومكاف كما نصَّ على ذل  كتاب أورسل اهلل، 

 ذلم رب العز ة معاتباً:
 التوبة(.41)" ِإال تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه اهلل"

ف اهلل نصره من مل يقل رب العزة إال تنصروه فقد ينصره اهلل، ولكن جاء بالفعل ادلاضي أل
يف ظهره عندما جاءتو النبوة ظهر يف كتفو األيسر  صلى اهلل عليو وسلَّمحىت أنو قبل القبل، 
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 وكاف من شعٍر وكاف مكتوباً فيو: ،مقابل قلبو خامت النبوة 
 فإن  منصور(. )توجَّو حيث شئتَ 

ونصرًة ومؤاذرًة  تأييداً  صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل كتف وىذا خامت احلق الذي ختم بو  
 صلوات ريب وتسليماتو عليو. الويف   ذلذا النيب الصفي  
وضَّح ذل  اهلل عز وجل يف القرآف، وحنن نأخذ كل ربنا قبل خلق األكواف؟ نصره وكيف 
 ف نتحدَّث فيو من بياف القرآف، ألنو تنزيٌل من حكيم محيد وقولو فصٌل وليس باذلزؿ.ما نريد أ

قبل خلق األجساـ، واألشباح أرواحًا نورانية عندما خلق األنبياء بُت اهلل عز وجل أنو 
 ولذل  يقوؿ لنا اهلل:وحنن كذل   واح النبيُت مجلًة واحدة،ونزوذلا إىل دار الدنيا الدنية، خلق أر 

 األعراؼ(.66) "َوَلَقْد َخَلْقَناُكمْ "
 :خلقكم كلكم ال يوجد إستثناء

 األعراؼ(.66) "ثُمَّ َصوَّْرنَاُكمْ "
 أعطى لكل روٍح صورهتا، وبعد اخللق والتصوير:

 األعراؼ(.66) "ثُمَّ قُ ْلَنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا الَدمَ "
نا من ادلصور عز وجل قبل خلق جسم آدـ، وىذا ن كلنا ُخلقت أرواحنا وُوضعت صور فنح

 بنص كالـ اهلل يف صورة األعراؼ.
الؾ وال حيث ال زماف وال مكاف وال أف يف غيبو العلي  خلق اهلل أرواح النبيُت مث مجعهم 

صلى مبن؟ بنيب اخلتاـ والشفيع األعظم يـو الزحاـ سيدنا رسوؿ اهلل  أكواف، وأخذ عليهم العهد ػ
 :اهلل عليو وسلَّم

 آؿ عمراف(.86) "َوِإْذ َأَخَذ اهلل ِميثَاَق النَِّبي ينَ "
لكن ىم  رسالة، إبالغ ف بالدنيا وُكل  ألنو مىت ُيصبح رسواًل؟ إذا نزؿ إىل  ُت،ومل يقل ادلرسل

 الفتاح عز وجل:الكرمي ادللي  يف عامل  اً كانوا أرواح
َلَما َآتَ ْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصد ٌق ِلَما َمَعُكْم َلتُ ْؤِمُننَّ ِبِو "

 آؿ عمراف(.86) "َذِلُكْم ِإْصِري قَاُلوا َأقْ َرْرنَا َوَلتَ ْنُصُرنَُّو قَاَل َأَأقْ َرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى
بو، كوهنم أف يؤمنوا بو فمعناه أنو رسوؿ ادلرسلُت ونيب النبيُت، وليس يف ذل   وتؤمنوف
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ف جيدد اإلدياف بعد بعثتو ولذل  دلا سألوا اهلل عز وجل أمجيعًا البد وأف يؤمنوا بو،  ش ، ألهنم 
وا حهم ومجعهم يف بيت ادلقدس حىت جيددوا البيعة للحبيب ويصلُّ وتكليفو برسالتو أحيا اهلل أروا

 نوا من أمتو.وراءه ليكو 
ا من أمتو صلوات ريب وتسليماتو عليو، وكاف الواحد ف يكونأ يتمنيا اموسى وعيسى كان

دلاذا؟ لكرامتو على اهلل  ي امسو أمحد أدتٌت أف أمحل حذاءه ػلذي يأيت من بعدانيب اليقوؿ: فيهم 
 ل يف عاله:تو عند مواله جدرج ووعلُّ 

 ءك إذا أنت اإلمام لهم      قد بايعوك على صدق المتابعةوراُصفُّوا 
 لة        باهلل حتى بدى نور المفاض  اً                     هلل معتصم صليت متوجهاً 

 اىدة            قبل المع وسرىمُ فخر      ود وال      أنت يا سر الوج أبوىمُ 
فكيف ينصروه وىم مل يلحقوا زمانو ومل  ،ف يؤمنوا بو وينصروهنو البد أعليهم العهد أفأخذ 

وأف يُبينوا صفاتو الكردية ألتباعهم، وصافو ألممهم أه وأوانو؟ بأف يكشفوا عن يُبعثوا يف عصر 
صلى ويتبعوه ويدخلوا يف دينو بو ويأمروىم أهنم إذا حضروا زمانو يتخلوا عن معتقداهتم ويؤمنوا 

 .اهلل عليو وسلَّم
، يوصي أتباعو وأحبابو باإلدياف هبذا النيب الذي خيرج يف ولذل  كاف كل واحد منهم يوصي

 آخر الزماف ونصرتو ومؤازرتو.
مبا ذكره ذلم نيب اهلل حىت أف ىذه األسرار شاعت عند الناس، فاجلماعة اليهود دلا عرفوا 

يب، والبلد اليت يظهر فيها النيب، واألصحاب موسى عن أوصاؼ النيب، والزمن الذي يظهر فيو الن
 ، كل ىذا سيدنا موسى عرفو ذلم، وأنظر ماذا قاؿ عنهم ربنا؟الذين يكونوف حوؿ النيب

 األنعاـ(.51" )يَ ْعرُِفونَُو َكَما يَ ْعرُِفوَن َأبْ َناَءُىمُ "
 يعر ؼهم معرفًة كمن ده؟ سيدنا موسى ظل معهم حىت عرفَّ ىل يوجد من ال يعرؼ أوال

 .صلى اهلل عليو وسلَّموا يعرفوف كل شيٍئ عن رسوؿ اهلل ولذل  كانأوالده حىت ال يضيعوا منو، 
مملوءة أين يظهر، تركوا بالد الشاـ وكانت  عرفواو دلا قُرب ظهور حضرتو يف األكواف 

وذىبوا للصحراء طامعُت أف يكوف ىذا النيب نيب اخلتاـ منهم، مع  ات،بالبساتُت واخلَتات وادلب 
الـ، ألنو  أهنم يعرفوف ومتأكدين أنو من ولد إمسعيل عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت الس
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 ولذل  قاؿ: كاف دعوة أبيو إبراىيم، 
 كثَت ابن، وُبشرى أخي عيسى( دعوة أيب إبراىيم)أنا 

ُلو َعَلْيِهْم َآيَاِتَك َويُ َعل ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة " ُهْم يَ ت ْ رَب ََّنا َوابْ َعْث ِفيِهْم َرُسوال ِمن ْ
  البقرة(.659) "َويُ زَك يِهمْ 

 ،صلى اهلل عليو وسلَّممن الذي دعا هبذه الدعوة؟ سيدنا إبراىيم، ودلن كانت؟ لرسوؿ اهلل 
ن يف مكة، ومنهم من سكن على جبل عرفات، ومنهم من نهم من سكإىل ىناؾ، فمفذىبوا 

 ويعرفوف أهنا مكاف ىيلجرتو. "يثرب"سكن يف ادلدينة وكاف امسها يف ىذا الوقت 
عندما ُولد وبعد الوالدة بقليل  صلى اهلل عليو وسلَّمي كتب السَتة أف النيب و ر ولذل  ت

: ىنا راىب يهودي على عرفات طلب حزف عليو فقالوا لوُأصيب برمٍد يف عينيو، فيلجده عبد ادل
 قاؿ:  صلى اهلل عليو وسلَّمحضرة النيب  فعندما رأى الراىبيعاجل ىذه األمراض، 

ىوف عنو و ُيشفى بإذف اهلل، يعرفونو وال يتإف ىذا دواؤه معو خذ من ريقو وضع يف عينيو 
 .أبداً 
عوه وشقُّوا صدره ا وأخذوه وأضيلجرضي اهلل عنهودلا نزلت ادلالئكة وىو عند السيدة حليمة  

 ، وذىبت ألحد السيدة حليمة وختموه خبامت النبوَّة وخافت عليو وأخرجوا قلبو وغسلوه مباء زمـز
فإنو نيب ىذه وأقتلوا ىذا الغالـ،  معشر يهود أقتلوين ىؤالء اجلماعة اليهود، فعندما رآه قاؿ: يا

، أن  تعرؼ أنو نيب ىذه األمة، فنيب ىذه األمة مطادلا األمة ػ ف  فكيف يُقتل؟عصـو
 ادلائدة(.67" )َواهلل يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ "
ار أف ف األخبار كانت قد وصلت إىل كل البقاع واألمصكانوا يعرفونو دتاـ التماـ، حىت أف

خر الزماف آف آواف بعثتو وسُيبعث يف مكة ويهاجر إىل ادلدينة وينتشر منها نور النيب ادلختار نيب آ
 شرعو وكتابو إىل كل بقاع األرض. اهلل عز وجل ونور

 ريب ستسمعوه:لنبيو يف حادثة اذليلجرة شيٌئ عيلجيب وغ ومن ضمن العيلجائب يف نصرة اهلل
من قبيلة مِحَت أىل اليمن كاف ملكهم إمسو تُػبَّع وأحد ملوكهم كاف امسو أسعد احَلمََتي، 

وقاؿ: أريد أف أُوس ع ادلملكة  واليت كانت حتكم اليمن أعطاه اهلل مااًل وصنع سالحاً وكوَّف جنوداً 
 بثالث مائة سنة. صلى اهلل عليو وسلَّمقبل بعثة النيب وأمل  كل األرض ػ وىذا كاف 
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حىت أياـ  ػ ظل ديشي حىت وصل إىل ادلدينة وكاف امسها يثرب واليهود كانوا ىناؾ ومنتظرين 
 .وهوف يف الصباح يقفوف على الطرؽ لينظر ىيلجرة النيب كانوا كل يـو خيرج

نا موسى ذلم  دوبعضهم كاف يصعد النخل حىت يروه من بعيد فيعرفوف ادليعاد وحدَّده سي
 كما أمره مواله.

ن تتمكن من على البلد خرج لو اجلماعة أحبار اليهود وقالوا لو: لويهيلجم  فلما أراد أف يُغَت
لزماف ػ ربنا دخوؿ ىذه البلدة، فقاؿ ذلم: دلاذا؟ قالوا: إف ىذه البلدة ىي ُمهاجر نيب آخر ا

 .الذي يُبعث يف آخر الزمافجهَّزىا ذليلجرة النيب 
معو رلموعة من العلماء يستشَتىم يف األمور اذلامة و كاف رجاًل حكيمًا فكاف دائمًا ديشي و 

 فانظر كيف كاف حكيماً؟ وكاف عددىم حوايل أربع مائة، 
َتىم يف األمور معو اجليش ولكن مع اجليش رلموعة من العلماء يف كل التخصصات ليستش

يف الكتب السماوية السابقة يف وجاء لو: إف ىذا الكالـ حٌق،  واادلهمة ػ فاستشارىم، فقال
 توراة واإلجنيل على لساف موسى وعيسى عليهم السالـ.ال

 ماذا يفعل الرجل؟ قاؿ لليلجماعة العلماء الذين معو:  
تكم ودتكثوا يف ىذه البلد حىت وأترؾ لكم نفقاأنا سأبٍت لكل واحٍد منكم بيتًا وأُزو جكم 

علماء الوكبَت العلماء بٍت لو بيتًا من دورين، وبقية وتنصروه، إذا جاء ىذا النيب تعاونوه وتؤازروه 
 وقاؿ لو:  مع كبَت العلماء رسالة وترؾ، كل واحد بيتاً من دور واحد
لموىا دلن بعدىم ألوالدؾ يسكَتو فبها ونعمت، وإذا مل ُتدركو تعطيها د ىذه الرسالة إذا أر 

 ىذه الرسالة ذلذا النيب. حىت تصل دلن يُدرؾ ىذا النيب فُيسل م
وكانوا واقفُت على أبواب ادلدينة وكلهم رلهزين حتية  ،صلى اهلل عليو وسلَّمىاجر رسوؿ اهلل 

ومن جهَّز دترًا ومن  اً منهم من جهَّز لبنفيريدوف أف حييُّوه، على قدر استطاعتهم خلَت البية، 
  .حلوى وكل واحد جهَّز شيئاً  هَّزج

بيت ادلسلم الذي ب دتراقة والنيقوؿ ذلم: دعوىا فإهنا مأمورة،  ناقتومن حياوؿ أف ديس  بو 
حىت يقد ـ حتيتو، ودتر مسرعًة إذا مرَّت ببيت اليهودي، فمن  وتقف وحدىانطق بالشهادتُت 

؟ لكنها عناية اهلل وكاف معها خط ومن الذي عرفها بأف اآلخر مسلماً الذي عرفَّها بأنو يهودي؟ 
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 سَت من مل  ادللوؾ عز وجل. 
حىت وصلت عند مكاف واسع يعٍت ىي ناقة ولكن عندىا بصَتة، تركوىا فظلت دتشي 

من كاف معو ىذا البيت؟ كاف مع سيدنا أبو و ، أين بركت؟ عند البيت ذو الدورين، فيو وبركت
  .اءالعلمىؤالء أيوب األنصاري وكاف من ذرية كبَت 

قالوا: فكل واحد يريد أف يأخذ رحل الرسوؿ فقاؿ ذلم: أنظروا إىل أقرب باب لنا وندخلو، 
 باب أيب أيوب، فدخل على باب أيب أيوب.ىو أقرب باب 

فكأف تُػبَّع بٍت ىذا البيت دلن؟ يا أبا أيوب؟ تُػبَّع رسالة : أين بعد أف دخل واستقر قاؿ لو
 للنيب دلا يهاجر إىل ىذا ادلكاف.وقاؿ لو: ىذا يكوف لكبَت العلماء، 

مائة سنة حىت إذا ىاجر ال يسكن عند  صر اهلل لو؟ من كم سنة؟ منذ ثالثأرأيتم كيف ن
 والذي جهزَّه لو ادلوىل العلي عز وجل.ولكن يسكن يف بيتو ىو أحد، 

 والرسالة كانت مكتوبة كتبها تُػبَّع ببعض احلكم النظمية يقوؿ فيها:
 أنو      رسوٌل من اهلل باري النسمد                   شهدت على أحم

 شهد بالرسالة:
 م      شهدت على أحم                د أنو      رسوٌل من اهلل باري النس

 م                          ره     لفرجُت عنو كل ى         فلو ُمدَّ عمري إلى عم               
 م           وكنت نصيرًا لو وابن ع  أعداءه    وجالدُت بالسيف                

 :صلى اهلل عليو وسلَّموقاؿ 
 )أوؿ من آمن يب تُػبَّع(.

سيدنا أبو  صلى اهلل عليو وسلَّموىذا حديث صحيح، فنحن نقوؿ: أف أوؿ من آمن بو 
 وادلرسلُتالنبيُت من يف عامل احلقيقة بعد لكن أوؿ من آبكر وكاف ىذا يف عصر حضرة النيب، 

 مل  اليمن. من؟ تُػبَّع
أف نصروا النيب وآووه ونصروه وأعانوه حىت  نوالذي وىؤالء الذين سكنوا ادلدينة ىم األنصار

 بلَّغ رسالة اهلل عز وجل إؿ كل اآلفاؽ:يُ 
 التوبة(.41) "ِإال تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه اهلل ِإْذ َأْخَرَجُو الَِّذيَن َكَفُروا"
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 التوبة(.41) "ْذ ُىَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِو ال َتْحَزْن ِإنَّ اهلل َمَعَناثَاِنَي اثْ نَ ْيِن إِ " 
صديق رضواف اهلل تبارؾ وتعاىل عليو، أدخلو ربنا مع حضرة النيب  تبُت شرؼ الىذه اآليات 

 كم مرة؟ 
 واحدة.ػ وىذه ثاين إثنُت: كم ىم؟ حضرة النيب والصديق، 

 .ػ وىذه الثانيةالنيب وأبو بكر  مها؟إذ مها يف الغار ػ من 
 وىذه الثالثة.ػ إذيقوؿ دلن؟ لصاحبو 

 وىذه الرابعة.ػ ال حتزف 
 .وىذه اخلامسةػ إف اهلل معنا 

حىت نعرؼ يف ىذه اآلية الواحدة مخس مرات، االنيب دخل سيدنا أبو بكر يف معية حضرة 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفضلو ولذل  قاؿ 

 ابن حيلجر العسقالين َأْخَرَجوُ ( بوِ  لرجحَ  األمةِ  ىذه بإديافِ  بكرٍ  أيب إديافُ  ُوزِفَ  لو)
 ؛ كافأناه وقد إال ؛ ػػػػػ يعٍت مجيل أو نعمة ػػػػ َيدٌ  عندنا ألحدٍ  ما) صلى اهلل عليو وسلَّموقاؿ 

 الًتمذي أخرجو( القيامةِ  يوـَ  بو اهللُ  ُيكاِفُئوُ  يًدا عندنا لو فإف ؛ بكرٍ  أبا خال ما
عندما نسمع أو نذكر ىذه الثُلة ادلباركة من أصحاب قوؿ ىذا الكالـ لنتحسَّب وأنا أ

 ألحٍد جالٌس معو أف خيوض:رسوؿ اهلل، حيُذر على أى واحد أف خيوض أو يسمح 
 السيوطي)إذا ذُكر أصحايب فأمسكوا( 

 ديس  لساهنن ألف ىؤالء الذين ربنا قاؿ فيهم:كل واحد 
 الفتح(.68) "ْؤِمِنينَ َلَقْد َرِضَي اهلل َعِن اْلمُ "

 يص ح لنا أف نتكلم فيهم؟  بعد كالـ ربنا عنهم ىذا
 ألف ربنا رضي عنهم وانتهت احلكاية

  
 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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