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 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

 اغبميدات شرق ـ طفنيسمسجد اغبسُت باؼبكان: 
 ىـ 3417صبادى اآلخر  4موافق  31/2/2136 السبتالتاريخ: 

 (مشاىد في آيات أواخر سورة التوبة )
 

 قرأ القارئ: بسم اهلل الرضبن الرحيم:
َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف  َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيوِ "

ْلُت َوُىَو َربُّ اْلَعْرِش  فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقْل َحْسِبَي اللُ ( 328) َرِحيمٌ  ال ِإَلَو ِإال ُىَو َعَلْيِو تَ وَكَّ
 )التوبة(.( 329) "اْلَعِظيمِ 

 قولوا: صبيعاً:
سبحانك علمًا نافعًا وقلبًا خاشعًا وعماًل رافعًا ولساناً  اللهم يا أهلل يا أهلل يا أهلل نسألك

من علٍم ال ينفع ومن قلٍب ال ىبشع ومن لساٍن ال يضرع ومن دعاٍء ال اللهم ضارعاً، ونعوذ بك 
 ُيسمع يا رب العاؼبُت.

 .وصلى اهلل على سيدنا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلمّ 
 بسم اهلل الرضبن الرحيم:
وجعلنا من خَت أُمٍة  بُت خلقو صبيعاً،على شأن ىذه األمم وأنا اغبمد هلل الذي أعال

  .ُأخرجت للناس
وجعلنا يف الدنيا شهداء على األمم شرح صدرنا ورفع ذكرنا وجعلنا األولون اآلخرون، 

 ليهم أصبعُت. ععلينا و  شهيداً  صلى اهلل عليو وسلَّمالسابقة والرسول 
أن يكونوا من  ما سبٌت بو األنبياء والرسل السابقون وأعطانا من الفضل اإلؽبي والكرم الرباين

صلى اهلل أفراد ىذه األمة للخَتية واػبصوصية اليت تفضل اهلل هبا علينا بربكة الرسول األعظم 
 .عليو وسلَّم
دنك شأنا،  عندك قدرا، وأعالىم لُ نا ؿبمد أرفع النبيُتوسل م وبارك على سيد هم صل  لال

يف الدنيا رضبة لكل العاؼبُت، وجعلتو يف اآلخرة شفيعًا لنا  و وسلَّمصلى اهلل عليمن جعلتو 
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ىديو إىل يوم الدين، وللخلق أصبعُت سيدنا ؿبمد وآلو وصحبو وأتباعو، وكل من سار على  
 وعلينا معهم أصبعُت آمُت آمُت يا رب العاؼبُت.

 أيها األحبة:
فيها لنا بياٌن إؽبي يبُت التوبة،  خر آيات سورةات اليت استمعنا إليها اآلن وىي آىذه اآلي

ويبُت بعد ذلك فضل اغببيب اؼبختار  ،فضل الصحابة الربرة الكرام، ويُبُت فضل األمة كلها
صلى اهلل ، فقد ارتدَّ كثٌَت من العرب بعد انتقال الرسول على صبيع األنبياء صلى اهلل عليو وسلَّم

 إىل الرفيق األعلى.  عليو وسلَّم
ُيسمَّى الصديق  وجل ؽبذه األمة رجٌل صدق فيما عاىد اهلل عليو وال غروَ  وقيَّض اهلل عز

كان   وأن يتساىلوا ولو قلياًل مع اؼبرتدين، ألن، أراد أصحاب النيب عنوتبارك وتعاىل رضي اهلل 
وا يؤدون الصالة، مطلبهم األساسي أن يتنازل اػبليفة عن الزكاة ويًتكهم وال وُبص لها منهم مادام

 قال:  رضي اهلل عنوولكنو 
 صلى اهلل عليو وسلَّم]واهلل لو منعوين عناقًا ـ يعٍت صغَت اؼباعز ـ كانوا يؤدونو لرسول اهلل 

        من فرَّق بُت الصالة والزكاة[. غباربتهم عليو، واهلل ألحاربنَّ 
ديق لكن الروح اإلؽبية ليت إنبثَّت يف جسد الص ،ن يستلينوفأراد أسيدنا عمر كان شديدًا 

 فاندفع قائاًل:النحيف الضعيف كانت كجيشاً بأكملو، 
 مر أشجاٌع يف اعباىلية وخوَّاٌر يف اإلسالم؟[.عُ ]يا 

على زوجات النيب وأمهات اؼبؤمنُت يف يعٍت ضعيف وجبان يف اإلسالم، فقالوا: لبشى 
 :هلل عنورضي ا رضي اهلل عنووليس معنا جيوشاً، فقال  دينة، ألن اؼبرتدين وجيوشهم كثَتاؼب

 ]واهلل لو زبطَّفت الوحوش أرجل أمهات اؼبؤمنُت ما رجعُت عن حرب اؼبرتدين[.
ما وعن رضي اهلل عنهجالسًا ذات مرة وبكي مع ابنو عبد اهلل بن عمر عمر ولذلك كان 

 الصحابة أصبعُت، فذُكرت سَتة أيب بكر، فقال لو: 
 طلعت عليو الشمس[. وليلة من أيب بكر خٌَت من أبيك وفبايا ٌبٍتَّ ليوٌم ]

 يوم وفاة النيب ويوم الردَّة والليلة اليت كان فيها يف الغار مع اغببيب اؼبختار،ماىذا اليوم؟ 
 : يف ىذه اآلية الواحدة طبس مراتمع حبيبو ومصطفاه ألن اهلل عز وجل أشركو 
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 "ِإنَّ الل َمَعَنا.. ال َتْحَزْن . .ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِو .. ِإْذ ُىَما ِفي اْلَغاِر .. ثَاِنَي اثْ نَ ْيِن " 
 التوبة(.41)

ووّجَههم إىل كل اعبهات اليت ارتدَّت عن  أبو بكر إحد عشر جيشاً،سيدنا  فجهَّز
جبهة ُمسليمة الكذَّاب الذي ادعى النبوة كانت وكانت أكرب جبهة يف ىذا الوقت  ، اإلسالم
سيدنا أبو بكر لو ؼبغاًل الدنيوية، وأرسل حولو قبيلتو وبعض القبائل العربية طمعًا يف ا توالتف
ء ويف ىذه ما ومعو رضي اهلل عنهبقيادة خالد بن الوليد جيشًا  عدٌد كبٌَت من الصحابة األجالَّ

 قال لو:عمر بعدىا برُبىة من الصحابة، فسيدنا  عدٌد كبَتٌ اؼبعركة إستحرَّ القتل، فُقتل 
لباقي اوأخشى أن يتفرَّق  ،القرآن الكرمي اهلل وىم ضبلة ]لقد كثُر القتل بُت أصحاب رسول

من وبفظ القرآن كلو ـ منهم ـ ألن ىؤالء  [فال نستطيع أن قبمع الناس على كتاب اهلل عز وجل
 : قالفقال لو أبو بكر: وماذا تريد؟ 

 ريد أن قبمع القرآن الكرمي لُيحفظ[ ـ والقرآن الكرمي كما قال فيو ربو:]أ
 اغبجر(.9) "الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظونَ ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا "

كان يتلوه على أصحابو   صلى اهلل عليو وسلَّمن عندما ينزل على رسول اهلل كان القرآ
لد أو على حجر نهم من ُيسجُلو كتابًة يف قطعة من اعباؼبباركُت، فمنهم من وبفظو يف صدره، وم

  ه األشياء اليت يكتبون عليها.ت ىذفكان مل يكن ىناك ورقٌ أو على قطعة عظم، و 
وال تشكيل، فالباء شكها مثل التاء مثل الثاء وال فرق بينهم، وكانت الكتابة بغَت نقط 

، وال يوجد كسرة واعبيم مثل اغباء مثل اػباء، فاليوجد نقط والنقط جاء بعد ذلك بفًتة طويلة
والراء مثال  ، ل مثال الذالا، والدلضاداوالصاد مثل  ،وال ضمة وال فتحة، والسُت مثل الشُت

 .، والطاء مثل الظاء، والفاء مثل القاف وىكذاالزاي
، ومع وكانت ُمفرَّقة مفرَّدة وليست مشبكَّة مثل كتابتنا اآلن هبذه الطريقة،فعندما تكون 

 ، ألن اهلل تعهَّد بذاتو حبفظ كلماتو اليت أنزؽبا على نبيناذلك حفظ اهلل كتابو من التبديل والتغيَت
 .صلوات ريب وتسليمتو عليو

وبعد اؼبراجعة مرات ومرات البد  ويراجعو ويعيدأّي إنسان يؤل ف كتابًا ويطبعو وإىل اآلن 
 ليس فيو وال خطئاً واحداً.ن هبد أخطاءاً، لكن كتاب اهلل الذي يف أيدينا ويف أيدي صبياننا وأ
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و شبانُت مرة، ويف كل وراجعمة" وأرضاه وضع كتابًا ظبَّاه "األ رضي اهلل عنوعي فاإلمام الشا 
 مرة هبد أخطاءاً وبعد اؼبرة الثمانُت قال رضبة اهلل عليو:

 ن هبعل كتاباً خالياً من اػبطأ إال كتابو[.]أىب اهلل أ
 ال يوجد إال كتاب اهلل ألن من الذي تعهَّد حبفظو؟ اهلل عز وجل:

 اغبجر(.9) "ِفُظونَ ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحا"
وال  صلى اهلل عليو وسلَّمنو كان شديدًا يف اإلتباع لرسول اهلل سيدنا أبو بكر وجد وقفة أل

 يريد أن يفتح باب اإلجتهاد، فقال لو:
زلُت أراجعو حىت شرح  يئًا مل يصنعو رسول اهلل؟[ ـ قال سيدنا عمر: فما]كيف أصنع ش 

صو حضرة النيب، فحضرة صاحب التخصص الذي خصَّ  اهلل صدره ـ فماذا لبتار ؽبذه اؼبهمة؟
 النيب وزَّع التخصصات على أصحابو الكرام وقال:

وأفتاىم عليُّ ميت أبو بكر، وأقواىم يف دين اهلل عمر، وأقرأىم ُأيبُّ بن كعب، بأ ميت)أرحم أ
واري  ـ أيب طالب، وأعلمهم باغبالل واغبرام معاذ بن جبل، وأفرضهم ـ والفرائض يعٍت علم اؼب بن

 زيد بن ثابت(.
 فاتفقوا على أن زيد بن ثابت يقوم دبعاونة صبٍع من الصحابة اغبُفاظ جبمع القرآن الكرمي.

و عظم جلد أ كان منهجهم يف اعبمع أن هبمعوا كل ما كتبو األصحاب، فكل من عنده
اظ ويف صدور اغبُفَّ  صدورىم يفوُبضره ويطابقونو على ما وبفظونو عليو أو حجر مكتوب 
كتبها هنائياً، وىم يعلمون قد   اليت بُت أيدينا، فلم هبدوا أحداً  ن جاءت ىذه اآليةاآلخرين، إىل أ

 .وجد أحٌد قد سجَّلها كبقية آيات القرآنولكن مل يُ أن رسول اهلل قرأىا وىم وبفظوهنا، 
 من الذي يشهد بأنو ظبعها من رسول اهلل شفاىاً؟

لتعرفوا أن األمور اإلؽبية ـ وىذا الرجل  ،رضي اهلل عنو "خزيبة بن ثابت"صحايبٌّ جليل اظبو 
 ، ولكنها بًتتيب دقيق يُرتبو رب الربية عز وجل.ال سبشي عشوائية
الرجل و  ـ أي إشًتى فرسًا من رجل ـاع فرسًا تبإقد كان  صلى اهلل عليو وسلَّمحضرة النيب 
ل اهلل أنك بعتو لو، فالرجل ، فسيدنا خزيبة قال: أشهد يا رسو يف بيعتو اختلف وعاد ثانيةً 

فقال لو: وكيف تشهد؟ قال:  إطمأن ومشى، فسألو رسول اهلل: ىل كنت حاضراً؟ قال لو: ال،
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واهلل يقول عنك: وما ينطق عن اؽبوى إن ىو حٌق، أشهد دبا جئَت بو من عند اهلل و  إذا كنتُ  
 :صلى اهلل عليو وسلَّمىو إال وحٌي يوحى، فقال 
 زيبة بشهادة رجلُت(.)اللهم اجعل شهادة خُ 

وال وبتاج ألحٍد آخر  شهادة رجلُت إثنُتبشهادة رجٍل واحٍد ولكنها  تيعٍت شهادتو ليس
 معو.

مل يكن قد ظبعها شفاىًا إال ُخزيبة، فذىبوا إىل سيدنا أيب بكر وسيدنا عمر وقالوا فاآلية 
دة اهإن شهادة ُخزيبة بش :ؽبما: ال يوجد من ظبع ىذه اآلية من رسول اهلل إال ُخزيبة، فقال ؽبم

صلى اهلل عليو ستفيان لنعرف مكانة أصحاب حضرة النيب رجلُت وُقضي األمر الذي فيو ي
 .وسلَّم

  ويف رواية ُأخرى:
شًتى فرسًا من أعرايب ومل يكن مع النيب عليو الصالة إرسول اهلل صلى اهلل عليو وسّلم  نّ أ

ثمن وأسرع عليو الصالة والسالم السَت وأبطأ والسالم الثمن فاصطحب األعرايب معو ليعطيو ال
عرضوا عليو يف فرسو شبنًا أكرب من الذي اشًتى بِو الرسول صلى اهلل عليو فاألعرايب فلقيُو أناس 

 وسلم الفرس فطِمَع الرجل يف الزيادة ونادى على رسول اهلل عليو السالم قائاًل : 
يو الصالُة والسالم: أو ليس قد ابتعتو ؟ فقال النيب علأتشًتي ىذا الفرس أم أبيعو لغَتك

 :صلى اهلل عليو وسلَّمال واهلل ما بعتو لك، فقال  قال األعرايب:؟ منك
 )بلى قد ابتعتو منك(.

 : ىل من شاىٍد على ماتقول؟ فقال األعرايب
فسِمَع خزيبة  ،الصالة والسالم حُت اشًتى الفرس ومل يكن ىناك أحد شاىد الرسول عليو

 اهلل عنو كالم األعرايب فقال: بن ثابت رضي 
ِِبّ تشهد؟  :صالة والسالم على خزيبة قائالً فأقبل النيب عليو اللو، عتو أنا أشهد أنَك قد ب

قال ٍب فٌسَر رسول اهلل  : يا رسول اهلل أاصدقك يف كل ماجئت بو ٍب أكذبك يف ىذه،فقال
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

  (.من شهد لو خزيبة فحسبو)
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 .دة خزيبة بشهادة رجلُتأي جعل شها 
الصحابة والتابعُت وتابع  :ومن ىباطب؟ األمة كلها ن الذي ىباطبنا؟ رب العزة عز وجلم

 أم أن اػبطاب كان قاصرًا على أصحاب النيب فقط؟وكل األمة إىل يوم الدين، التابعُت وكبن 
 يقول لنا كلنا:

 التوبة(.328) "َلَقْد َجاءَُكْم َرُسولٌ "
  ،عهميرواح النبيُت واؼبرسلُت صبن قبد أن اهلل عز وجل عندما خلق أالقرآعندما ننظر يف 

 وأخذ عليهم العهد واؼبيثاق غبضرتو وأثبت ذلك يف كتاب اهلل عز وجل:
آل 83) "َوِإْذ َأَخَذ الل ِميثَاَق النَِّبيِّيَن َلَما َآتَ ْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاءَُكْم َرُسولٌ "
 .عمران(

وقال لنا: قد جاءكم رسول، فهو  ال ؽبم: ٍب جاءكم رسول،فكما قال لألنبياء قال لنا، ق
 رسول لألنبياء واؼبرسلُت أصبعُت.كما ىو رسولنا فهو 

ٌق ِلَما َمَعُكمْ "  "ثُمَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ
 ما الواجب على األنبياء السابقُت أصبعُت؟

 "وُ َلتُ ْؤِمُننَّ ِبِو َوَلتَ ْنُصُرنَّ "
عوتو بأن يبش روا بد صلى اهلل عليو وسلَّمرسول اهلل  بد أن يؤمنوا برسول اهلل، وينصرواال

أتباعهم أن من وبضر زمانو وعصره وأوانو  ية وأحوالو التقية النقية ويأمرواالنوران وىُبربوا بصفاتو
 .صلى اهلل عليو وسلَّمأن هُبدد اإليبان على يد رسول اهلل البد 
 الحظة؟ ىذه اؼبننتبو إليو من ما الذي  

ولذلك حىت يف مقام نبياء اهلل عز وجل، ىذه األمة يف منزلة تضاىي منزلة أأن اهلل جعل 
 الشهادة:

َنا ِبَك َعَلى َىُؤالِء َشِهيًدا" َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ  النساء(.43) "َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ
؟ سيدنا رسول اهلل ىو هم منعلى األنبياء وأفب كل نيب شهيد على أمتو، والذي يشهد

 ، وقال لنا:صلى اهلل عليو وسلَّم
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا ِلَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم "
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 البقرة(.341) "َشِهيًدا 
وىذا  أصبعُت،ألنبياء وعلى أفبهم اعلى لى أمتو فقط، ولكننا سنشهد عفكل نيب سيشهد 
  حديثو اؼبيمون اؼببارك الصحيح فقال:يف صلى اهلل عليو وسلَّموضحَّو سيدنا رسول اهلل 

فقط،  واحدٌ  الن ـ يعٍت الذي يتب ع النيب رجلٌ ويأٌب النيب ومعو الرج )يأٌب النيب ومعو الرجل،
 يقول رب العزة عز وجل ؽبم: أو إثنُت ـ ويأٌب النيب ومعو الرىط ـ يعٍت اعبماعة ـ ف

رسويل؟ فيقولون: ما بلغنا بشيئ ـ يكذبون حىت يف مواجهة اغبضرة اإلؽبية ـ  أمل يُبلغكم
ومن الذي فيقول اهلل تعاىل: أمل تبل غهم رساليت؟ فيقول: بلى يا رب قد بلغَّت، فيقول اهلل تعاىل: 

، ؿبمد أمةُقل: ؿبمد وانتبهوا ولكن ـ ومل ي صلى اهلل عليو وسلَّميشهد لك؟ فيقول: أمة ؿبمد 
صلى اهلل عليو قال ، صلى اهلل عليو وسلَّمعالية، فمن الذي يشهد؟ أمة ؿبمد  زلةٌ د منؿبمألن 
 :وسلَّم

ال وجو اهلل وهباىدون يف سبيل ـ والُعدول ىم الذين ال يريدون إ )فُيؤتى بالعدول من أميت
يقولون: نعم يا رب قد بلَّغ، فيقول اهلل عز وجل:  ـ فيشهدون للنيب و  وال ىبافون لومة الئماهلل 

ويذكرون  ،لتو على نبينا القرآنذي أنز ؟ يقولون: وجدنا ذلك يف الكتاب الكيف عرفتم ذلك
 ليت نزلت يف حق ىذا النيب(.ااآليات البينات 

اليت  بياء وعلى أفبهم لُيعرفنا اهلل اؼبنزلة العظيمةنفسنأٌب يوم القيامة شهداء على ىؤالء األ
 أكرمنا هبا بربكة رسول اهلل.

 صلى اهلل عليو وسلَّممع أننا يف آخر الزمان فلنا خصوصية ُأخرى عند رسول اهلل، فقد كان 
 ذات مرة قالوا لو: إذا ربدَّث عن األنبياء 

وتقوم الليل حىت تتورَّم منك يا رسول اهلل قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، 
 فقال: وتبتاًل وإخباتاً هلل عز وجل،  كان يقوم الليل على قدٍم واحدة تذُلالً األقدام ـ ألنو  

 )إخواين من األنبياء ال أريد أن يسبقوين بطاعة اهلل عز وجل(.
 وُيسميهم: إخوانو من األنبياء.

 ويأٌب لنا كبن الضعفاء يف ىذا العصر اؼبملوء بالفنت واعبفاء ـ ويقول:
 ل: أتباعك أو قل: أبنائي؟ ـ إخوانك؟ قُ  ؼبــَــّا يأتوا بعد)واشوقاه إىل إخواين الذين 
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الذين ؼبا ياتوا إىل إخواين ولكنو جعلنا يف رُتبة ُعظمى تضاىي رُتب األنبياء ـ فقال: واشوقاه  
، إخواين قوٌم يأتون يف نتم أصحايبأبعد، قال سيدنا عمر: ألسنا إخوانك يا رسول اهلل؟ قال: 

 يروين، عمل الواحد منهم بسبعُت منكم، قال: بسبعُت منا أو منهم يا خر الزمان آمنوا يب وملآ
 هبدون(. على اغبق أعواناً وىم القال: بسبعُت منكم أنتم ذبدون  رسول اهلل؟

 اإلمام مالك يف موطأه رضوان اهلل تبارك وتعاىل عليو. هروا وىذا اغبدي 
 وزاد يف رفعة شأننا فقال: فرفع اهلل عز وجل شأننا ألنو جعلنا أىاًل ؽبذا اػبطاب،

 (328) "َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنْ ُفِسُكمْ ""
 عوة إبراىيم:دمنكم أنتم، ألنو  صلى اهلل عليو وسلَّمإنو 

ُهمْ "  البقرة(.329) "رَب ََّنا َوابْ َعْث ِفيِهْم َرُسوال ِمن ْ
 يقول: صلى اهلل عليو وسلَّم، ولذلك كان استجاب اهلل لوف

  ىيم(.ار إبأيب )أنا دعوة 
م ـ يعٍت من العائلة يعٍت وبمل نبوم العائلة كلها ـ وانظر إىل ىذه الكلمة: منكوكلمة منكم 

 .صلوات ريب وتسليمتو عليويعٍت منهم، فهو منا وكبن منو 
 وقال يف القراءة اأُلخرى:اهلل عز وجل شأنو ورفع قدره وفاخر بنسبو وأعلى 

صلى اهلل ، قال صلى اهلل عليو وسلَّمئالت انفس العن أم، فملقد جاءكم رسوٌل من أنَفِسكُ 
 يف اغبدي  الصحيح: عليو وسلَّم
واصطفى بٍت ىاشم  واصطفى قريشًا من كنانة، ،ن اهلل إصطفى كنانة من ولد إظباعيل)إ

 اصطفاين من بٍت ىاشم، فأنا خياٌر من خياٍر من خياٍر من خيار(.و من قريٍش، 
أنو منا إال أن اهلل حفظ منزلتو وأعلى شأنو قدره وجعلو  مع صلى اهلل عليو وسلَّمفهو 

إبن إظباعيل إبن إبرىيم أبو األنبياء عليو وعلى  :أعالنا نسبًا وأطهرنا حسبًا ألنو إبن الذبيحُت
 لصالة وأًب السالم.انبينا أفضل 

وبعد ذلك فنحن ومن كان قبلنا ومن كان بعدنا ال أحد يستطيع أن يعرف قيمة ىذا النيب 
لنعرفو  صلى اهلل عليو وسلَّمعز وجل أن يبُت بذاتو قدر نبيو وقدره عند اهلل، فكان لرب العزة 
 من الذي يُعرفنا بو؟ اهلل عز وجل.ونتعرَّف عليو، وإال فكيف نعرفو؟ و 
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الشيخ بن الفارض رضبة اهلل عليو كان كثَت اؼبناجاة غبضرة اهلل وأنشد قصائد ال تُعد وال رُبد  
وبعد فباتو رآه أحد إخوانو يف اؼبنام، فقال: يا سيدي مل مل سبدح يف مناجاة مواله عز وجل، 

 يف قصائدك فأجابو مناماً: صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 
 غ الُمثني عليو وأكثرا            وإن بال را                      أرى كل مدٍح في النبي ُمقصِّ 

 ا مقدار ما يمدح الورى                ىلو عليو      فمأثنى بما ىو أإذا كان الل 
 من الذي يستطيع مدح رسول اهلل بعد مدح اهلل؟

 ولذلك دائماً نقول لألحباب:
العلية وأقداره الربانية فعليكم بالقرآن، فإن صفاتو إذا أردًب أن تتكلموا عن رسول اهلل وتبينوا 

صلى اهلل عليو بُت الصفات الكريبة اليت حبا هبا اهلل عز وجل ىذا النيب العدنان القرآن ىو الذي 
 .وسلَّم

اليت تتعلق بنا صباعة و الصفات اليت كبتاجها ىي والصفات اليت عندنا يف ىذه اآليات 
ولكنو يف كل موضع لو صفات اصة بسيد األنبياء واؼبرسلُت، اؼبؤمنُت، وليست كل الصفات اػب

 وعطفو وشفقتو *ودبخاصة، لكن ىذه الصفات اليت ربنا ذكرىا لنا لنعرف قدر ىذا النيب وح
 .صلوات ريب وتسليمتو عليووحنانتو علينا 

 .معجم اؼبعاين اعبامع*اغبدب: الرضبة والرفق من 
 التوبة(.328) "َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّمْ "

 والعنت يعٍت: اؼبشقة.
 :يقوليـُي سر و متو شيٌئ فيو مشقٌَّة عليهم، ولذلك كان يُفرض على أأن عليو فكان يعزُّ 

 )إمبا بُعثتم مُيسرين(.
 فلما نزلت فريضة اغبج، قالوا: أيف كل عاٍم يا رسول اهلل؟ قال:

  )لو قلُت نعم لوجبت وؼبا استطعتم(. 
 .احدًة يف الُعمرمرًة و ولو ن إجعلوىا ولك

فصلَّى اغباضرون يف مسجده اؼببارك، يف رمضان خرج ذات يوٍم إىل صلوات الًتاويح 
وصلى يف اليوم الثاين فزاد العدد، قبلها عن صالة الًتاويح، ألنو مل يُعلن بصالتو وكانوا قلة، 
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 أصبح قريباً من نصف اؼبسجد.وصلى يف اليوم الثال  فكثُر العدد حىت  
ومل ىبرج، بيتو ، فصلَّى العشاء ودخل يف اليوم الرابع فامتأل اؼبسجد عن آخره فعرف الناس

 فذىبوا إليو وقالوا: يا رسول اهلل، قال:
ولكن خشيُت أن تُفرض عليكم وال ـ  وأنتم منتظرين)أعلم مكانكم ـ أنا أراكم أمامي 

 تستطيعوا القيام هبا(.
ُيصلي  نويًتك يومًا فليس عليو شيٌئ، ومأنا أريدىا سنة على التيسَت، فمن ُيصلي يومًا 
فينفع، ومن مل ُيصلي هنائيًا فليس عليو شيٌئ ركعتُت فعلى بركة اهلل ماشي، ومن ُيصلي شبانية 

  فيتخَتوا اؼبوضوع.وليست فريضة، ألهنا نافلة 
، فلو صلى اهلل عليو وسلَّملذي جاء بو من عند ربو أن يـُي سر ألمتو افكان دأبو يف تشريعو 

 .تتبعنا ىذه التيسَتات فنحتاج إىل وقٍت ال يُعُد وال وُبدُ 
 ذا التيسَت أن اهلل استجاب غبضرتو وقال:ؽبلكن 

 التغابن(36) "فَات َُّقوا الل َما اْسَتطَْعُتمْ "
  :نزل قول اهلل عز وجلفعندما وعلم أصحابو ذلك، 

 البقرة(.284) "ْبُكْم ِبِو اللَوِإْن تُ ْبُدوا َما ِفي َأنْ ُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاسِ "
 قال: ، ذىبوا إليو مسرعُت وقالوا: يا رسول اهلل ال نستطيع القيام هبذا األمر اإلؽبي

 صينا، ولكن قولوا: ظبعنا وأطعنا(.ال تقولوا: كما قال اليهود ظبعنا وع)
 ، فنزل التخفيف:فقالوا: ظبعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك اؼبصَت

 البقرة(.286" )لل نَ ْفًسا ِإال ُوْسَعَها َلَهاال ُيَكلُِّف ا"
ُيشد د فلفلذلك كانت وصي تو لألمة صبعاء من عصره إىل يوم الدين، فمن يرد أن ُيشد د 

ُيشد د على نفسو ويأمر بالتخفيف  صلى اهلل عليو وسلَّمفكان  على نفسو، لكن بالنسبة لغَته
 لغَته.

، زبفيف ورضبة باألمة، سو باألشد  ويأيأخذ نف صلى اهلل عليو وسلَّمفكان  مر غَته باألخف 
ويصوم األيام اؼبتتابعة بال إفطاٍر وال سحور ـ وىو صيام الوصال ـ فيحاولوا متابعتو، فيقول ؽبم: 

 إين أبيت عند ريب فُيطعمٍت ويسقُت(.ال )لسُت كهيئتكم 
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األرض ومن عليها: فمن  اهللث ير وضرب اؼبثل األعظم للدعاة يف كل زماٍن ومكاٍن إىل أن  
ىو النهج الذي ن ىذا ىو، ولكن للناس ىُبف ف ويـُي سر أل ن ُيشدد فلُيشدد على نفسويُرد أ

 .صلى اهلل عليو وسلَّممشى عليو اغببيب اؼبختار 
 التوبة(.328) َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيمٌ 

وال بابًا من أبوب العمل الصاحل يُوص ل إىل رضاء اهلل إال ودلَّنا من أبواب اػبَت بابًا  مل يًتك
 ومل يًتك باباً من أبواب الشر إال وهنانا عنو وحذَّرنا منو، ولذلك قال فيو ربو لنا أصبعُت:عليو، 
 "ات َُّقوا الل ِإنَّ الل َشِديُد اْلِعَقابِ َوَما َآتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا وَ "
 اغبشر(.7)

وإمبا يُبل غ عن اهلل جل يف عاله سبحانو وتعاىل، فمن  ى،إمشوا خلفو ألنو ال ينطق عن اؽبو 
الفردية، ويف حياتنا اأُلسرية، يف حياتنا حرصو علينا مل يًتك شاردة وال واردة يف حياتنا 

، ويف ويف العالقات الزوجية، ويف تربية األوالد، ويف اعبَتانية، اإلقتصادية، يف حياتنا اإلجتماع
 .حقو حق الوالدين وصلة األرحام إال وفَّاه لنا
 .و رسول اهلل حقو؟ أبداً ىل يف أي موضوع يف اجملتمع مل يوف  

صلى اهلل عليو لينا من حضرة النيب ع أننا نتكاسل عن تعُلم ما ورد إولكن كل اؼبوضو 
 :وسلَّم

 التوبة(.328) "ُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف رَِحيمٌ بِالْ "
من الرءوف ، صلى اهلل عليو وسلَّممل ىُبل ق اهلل نبيًا من األنبياء بأظبائو اإلؽبية إال نبينا 
صلى اهلل ، وىو صلى اهلل عليو وسلَّمالرحيم؟ اهلل ـ خلع ىذه األوصاف على حبيبو ومصطفاه 

 بنا يف اآلخرة. رءوٌف بنا يف الدنيا ورءوفٌ  عليو وسلَّم
حاسبُت، مع أننا ن ولذلك طلب من اهلل عز وجل أ

ُ
يكون حسابنا يوم الدين يف أول اؼب

 جئنا يف آخر األمم، فلما أجابو ربو قال:
 خرون األولون(.)كبن اآل

 يقول:وكان كلما جلس يف ؾبلس 
يف ضيك )أميت أميت( ويبكي فأنزل اهلل عز وجل سيدنا جربيل وقال لو: ُقل لو: إنا سنر 
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فظل ُيكرر: أميت أميت، يريد قراراً من اهلل عز وجل حىت سنجيبك عليو، كل ما تريده ؽبم ،  أمتك 
 نزل قولو تعاىل:

 الضحى(.5) "َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك رَبَُّك فَ تَ ْرَضى"
 حىت ترضى.سُيعطيك 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمعنو قال يف ىذه اآلية  رضي اهلل عنوسيدنا جعفر الصادق 
  وواحٌد من أُمتو يف النار[ ـ ؼباذا؟ صلى اهلل عليو وسلَّمال يرضى ]و 

 ع فيو: ألنو سيدخل يف الشفاعة فيشف
عند اؼبيزان، وشفاعة عند تطاير الُصحف، وشفاعة عند الصراط، وشفاعة ؼبن  شفاعةٌ 
رجٍة نيا ويريد أن يكون يف ديف درجة ديكون وشفاعة لُعلو الدرجات يف اعبنة ؼبن يدخل النار، 

  أعلى.
للخلق أصبعُت يف بداية اغبساب شفاعات ال عدَّ ؽبا وال حدَّ ؽبا، غَت الشفاعة الُعظمى 

 .صلوات ريب وتسليمتو عليو
أن يعطيو ما يريد، وطلب طلب من اهلل عز وجل  من رأفتو بنا صلى اهلل عليو وسلَّمفهو 

 من اهلل عز وجل أن ال يفضحنا بُت األمم يوم القيامة.
إبراىيم كان يطلب لنفسو وفقط، ومل يُدخل معو حىت أوالده مع أهنم أنبياء وال أحداً سيدنا 
 من أمتو:

َعُثونَ "  الشعراء(.87) "َوال ُتْخزِِني يَ ْوَم يُ ب ْ
 واػبزي يعٍت الفضيحة يعٍت اغبساب الكل يراه:

َفُع َماٌل َوال بَ ُنونَ "  )الشعراء(. (89) "ِليمٍ ِإال َمْن َأَتى الل ِبَقْلٍب سَ ( 88) يَ ْوَم ال يَ ن ْ
 لكننا يا خبتنا حبضرة النيب بشَّرنا ربنا كلنا يف سورة التحرمي وقال:

 التحرمي(.8" )يَ ْوَم ال ُيْخِزي الل النَِّبيَّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعوُ "
معو إىل يوم القيامة، كيف يا رسول اهلل؟  ن كانؼب، ولكن فقط ن كان معو يف زمانوؼبوليس 

 قال:
رره بذنوبو، ـ ويُقويضع عليو جلباب الكربياء ـ لكي ال يراه أحٌد دين اعببار أحدكم )يُ 
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سًتىا فيقول: أنت فعلت ىذا؟ يقول: نعم يا رب، فيقول: ومن الذي  وُيكلمو بغَت ترصبان 
فيقول: أنا الذي سًتهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرىا لك عليك يف الدنيا؟ يقول: أنت يا رب، 

 لوا عبدي اعبنة برضبيت(.اليوم، أدخ
تنتهي األمة ما ساب بالفضل، بعداغب، واظبو ولذلك يكون حسابنا يف األول بيننا وبُت اهلل

ألهنا خصوصية الكثَت والنقَت والقطمَت، على القليل كل أمرٍئ يأٌب اغبساب بالعدل فُيحاسب  
 :صلى اهلل عليو وسلَّملنذير سيدنا ؿبمد األمة اؽبادي البشَت 

 التوبة(.328) "ُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف رَِحيمٌ بِالْ "
أنو مل يًتك شيئًا سيحُدث ألمتو إىل قيام الساعة  صلى اهلل عليو وسلَّمومن رأفتو ورضبتو بنا 

إال وحدَّث عنو لنعرفو وحىت ال يكون لنا ُحجَّة، فكل من نراه يف زماننا وكل مارآه الذين من 
ا متو ليجوزو ر ف أعُ حىت ي صلى اهلل عليو وسلَّمة نبينا قبلنا ومن يأٌب بعدنا لو نصيٌب يف حضر 

ىواءىا من فنت الدنيا وأىواؽبا وأومي والطريق اؼبستقيم الذي يُنج ي ويفوزوا ويبشون على اؼبنهاج الق
 وأطماعها وشهواهتا وزىرهتا الفانية ويفوز بفضل اهلل وإكرام اهلل جل يف عاله.

 قال:فرأى ما يف زماننا ولذلك 
قالوا: وما اؼبخرج يا رسول اهلل ـ ما ىو العالج؟ ـ  ا ستكون فنٌت كقطع الليل اؼبظلم، إهنأال)

ـ استمسكوا بالكتاب ـ فيو نبأ ما قبلكم وفيو خرب ما بعدكم وفيو ُحكم ما  قال: كتاب اهلل تعاىل
 بينكم(.

 فما اؼبخرج من فنت ىذا الزمان؟ 
ل بالقرآن، فإن القرآن كتاٌب أُنزل لنتدبره ٍب تالوة القرآن فقط، ولكن العم تليسو القرآن، 
 نعمل بو.

        ومن فضل اهلل عز وجل أن يسَّر علينا ىذا األمر: 
ْرنَا اْلُقْرَآَن ِللذِّْكِر فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ "  القمر(.22) "َوَلَقْد َيسَّ

بعض  َتىف ،يعجبغبرام اعندما يذىب أحدنا للبيت ربنا يسَّره للناس كلهم، ولذلك 
يعٍت معناه أنو ُمتأثر، فإذا  يقرأ القرآن بلغة عربية ُفصحى ويبكي،  اً اؼبسلمُت غَت العرب جالس

 :قال ربناهم القرآن كما قرأ القرآن وكيف فكلمتو ذبده ال هبيد قراءة اللغة العربية، فكيف 
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ْرنَا اْلُقْرَآَن ِللذِّْكِر فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ "   (.القمر22) "َوَلَقْد َيسَّ
 ر.: ىل من تايل؟ ال بل يقرأ ويتذبَّ ومل يُقل

وعند الكعبة قال: يا رب أنا أريد أن أقرأ القرآن ـ رجٌل أُميٌّ من البلد  كان معي يف اغبج
أن يقولوا: ومهمتهم وكل دورىم  ىناك واقفُتُمستجاب، واؼبالئكة والدعاء ىناك عند الكعبة 

 و يقولون: آمُت.فكل من يدع، وآمُت يعٍت اللهم استجب، آمُت
بالًتتيب وعاش للقرآن، إذا  آخرهفيقرأه من أولو إىل القرآن بيبسك رجع الرجل من اغبج 

ا ىذا؟ ىذا أعطيتو اعبرنال فال يعرف أن يقرأ وال كلمة، وإذا أمسك بالقرآن يقرأ القرآن، فم
 أصبعُت.ن اهلل يسَّر القرآن ألىل القرآن إعجاز اهلل عز وجل، فإ

لتدبر والتذكر والتفكر والعمل بالقرآن، حىت يكون الواحد منا صورة تاجُت لة أننا ؿبطيشر 
، كان ُخلُقو القرآن صلى اهلل عليو وسلَّممن األخالق اإلؽبية اليت جاء هبا القرآن كحضرة النيب 

 فيكون صورة من أخالق القرآن.
عرَّضنا أنفسنا عكس ما قرأناه من كتاب الرضبن، فنكون قد لكن إذا قرأنا القرآن ونفعل 
 لغضب اهلل عز وجل، يعٍت أقول:

 التوبة(.339) "وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقينَ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللَ "
فماذا عملُت اآلن؟ وىل  ودبجرَّد أن ُأسل م من الصالة وأحد جَتاين يكلمٍت فأكذب عليو،

 ينفع ىذا يا أحبة؟ 
ما تلوتو بُت يديو من كالمو عز  نف ذعهدًا بينك وبُت الرضبن يف أن تُ فقراءة القرآن يكون 

يت يف القرآن، واغِبكم الربانية ال لوم اإلؽبية اؼببثوثةلعُ وا بأنوار القرآن،وجل حىت ُيكرمك بعد ذلك 
يف كتاب الرضبن عز ال هناية ؽبا وال عدَّ ؽبا، وكلها يف حنايا القرآن وغَتىا من الفضائل اليت 

 ل.وج
َناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبينٍ "  يس(.32) "وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصي ْ

شيٌئ يقول ؽبم: انتظروا حىت أقرأ القرآن ألعلم أين كان سيدنا علي عندما يضيع منو 
 ؼباذا؟ يقول: ضاعت، 
ألنو عندما يقرأ القرآن فربنا ـ  [لو ضاع مٍت عقال بعَت لوجدتو يف كتاب اهلل عز وجل]
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 الذي ضاع فيو ىذا الشيئ، مادام صدق مع اهلل واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل.و باؼبوضع لهمسيُ  
 .وبة(الت329) "ُىوَ  ال ِإَلَو ِإال فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقْل َحْسِبَي اللُ 

والذي يكفيو اهلل  ،فيكيكفإن اهلل أعرضوا عنك، فربنا يقول لو: فإن تولوا  :لو تولوا يعٍت
 ؤذيو أو يتعرَّض لو بسوء.من الذي يستطيع يف الدنيا أن ي

اهلل أن ىذه اآلية اليت أعطاىا اهلل خصوصية لرسول اهلل وأيضًا أعطاىا لنا يف  ومن فضل 
    كتاب اهلل:

ْل َعَلى الل فَ ُهَو َحْسُبوُ "  الطالق(.1) "َوَمْن يَ تَ وَكَّ
داود  ولذلك ورد يف صحيح أيبيكفيو كل ىمٍّ وكل غمٍّ إن شاء اهلل، فوحسبو يعٍت كافيو، 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال  رضي اهلل عنو
وىو رب العرش العظيم سبع مراٍت إذا   اهلل ال إلو إال ىو عليو توكلتُ )من قال: حسيب

 أصبح وسبع مراٍت إذا أمسى كفاه اهلل كل ىمٍّ(.
ع مراٍت بعد ؽبذا اغبدي  ؼبن يكررىا سبولذلك كان بعض الصاغبُت يضعوهنا يف أورادىم 

ة اهلل حصانة اهلل ويف كفالاؼبغرب يكفيو اهلل كل ىمٍّ وكل غمٍّ ويكون يف  بع مراٍت بعدالفجر وس
 :ويف رعاية اهلل عز وجل

ْلُت َوُىَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ "  وبة(.الت329) "ال ِإَلَو ِإال ُىَو َعَلْيِو تَ وَكَّ
 األرضية والسماوية، والعرش فهذا ـبلوق لكن وُبيط بالسماوات واألرض وكل ـبلوقات اهلل

مناجاة حدثت بُت  ي الدين بن عريب رضوان اهلل عليو عنومع ذلك فإنو وبكي الشيخ ؿبي
يف ليلة اؼبعراج، فيقول: عندما وصل إىل  صلى اهلل عليو وسلَّمرسول اهلل العرش وبُت سيدنا 

 العرش سبسَّك العرش بأذيالو وناداه بلسان حالو:
نسبو أىل آمانًا من مقتك، وأُريد أن تشهد يل بالرباءة فبا يا ؿبمد أنت يف صفاء وقتك 

أىل الغرور عليَّ: زعموا أين أسع من ال مثيل لو، وُأحيط دبن ال كيفية لو، الزور إيلَّ، أو تقوَّلو 
وعزتو وجاللو لسُت بالقريب منو وصاًل، وال بالبعيد عنو فصال، خلقٍت فجعلٍت أعظم ـبلوقاتو، 

فازددُت ؽبيبة إظبو ارتعاداً ال إلو إال اهلل، رتعاداً وارتعاشاً، فكتب على قائميت: فكنُت أشدَّىم لو ا
، فسكن لذلك قلقي وىدأ روعي، فإذا كانت ىذه بركة ؿبمٌد رسول اهلل فكتب:وارتعاشاً، 
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 :صلى اهلل عليو وسلَّمـ قال: فأجابو رسول اهلل  إظبك عليَّ، فكيف إذا وقع صبيل نظرك إيلَّ؟ 
 (. خلوٌبعنك فال ُتشو ش عليَّ عرش إليك عٍت إين مشغوٌل )أيها ال

وال ؿبيط وال ألنو كان ذاىب إىل اػبلوة الُكربى واػبلوة الُعظمى، حي  ال زمان وال مكان 
كان أو شيئ فيو اهلل حاشا هلل، وإمبا   حي  ال حي ، حىت ال يظن أنو كان ىناك مكانو أفالك، 
 وقدراً مل يصل إليو أحٌد من خلقو عز وجل.رُقي مبلغاً لقدره، ألنو وصل يف ال ىذا إعالءٌ 

 حىت اؼبالئكة الكرام وقفوا:
 الصافات(.364) "َوَما ِمنَّا ِإال َلُو َمَقاٌم َمْعُلومٌ "
يا أخي يا جربيل أىنا يًتك اػبليل خليلو؟ قال: أنا لو تقدمُت الحًتقُت، وأنت لو )

 .(تقدمت الخًتقتّ 
، لنور اإلؽبي غَت النور اؼبلكوٌب  وٌبٌّ، ولكن رسول من نور اهلل، واؼباذا؟ ألن جربيل نوٌر ملك

 يف معراجو كما قال الرجل الصاحل: صلى اهلل عليو وسلَّمفكان 
 ان    راء الحبيب إغاثًة       لعالمو األعلى ورحمة حنَّ        وحكمة إس

 ان    ولم يُك رُب العرش فوق سمائو       تنزَّه عن كيٍف وعن برى
 من العالم األعلى ونيل أماني ال ألىلو           إلظهار الجمولكن 

ىو ُمرسٌل رضبًة للعاؼبُت واعبماعة أىل العامل يريدون نصيبهم من رضبة سيد األولُت 
 .واآلخرين
كما قال رسول ، لكن العرش  صلى اهلل عليو وسلَّمإظهارًا لقدره اهلل اغبكاية كلها فهذه 

 اهلل:
و ومعمول حكمتو، من الذي وبمل اآلخر؟ من حامل العرش؟ رب العرش، أنا ؿبمول قدرت

بقدرة اهلل، ومعموٌل حبكمة مواله ؿبموٌل وليس العرش وبمل رب العرش ـ حاشا هلل ـ فالعرش 
فيو قراءة صفة هلل عز وجل فالعظيم ىو اهلل سبحانو وتعاىل، ولذلك ىو جل يف عاله، والعظيم 

بالرفع لكي يكون العظيم ىو ولكن كهذه،   ا بالرفع، وليست باعبر  وإن كانت شاذَّة العظيم فيه
 اهلل عز وجل.

علمًا نافعاً، وأن نسأل اهلل عز وجل أن يفقهنا يف ديننا وأن يُلهمنا رشدنا، وأن يُعلمنا 
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يُبلغنا مرادنا وأن هبعل لنا منزلًة لعمل دبا علمنا، وأن وأن يُعيننا على ايُعلمنا مامل نكن نعلم،  
يًَّة عنده، ودرجًة كريبًة مع حبيبو ومصطفاه، وأن يكشف عنا كل حجاب حىت نتمتع بوجو عل

ً وترحااًل.  اغببيب       اؼبختار يقظًة ومناماً ُدنيا وآخرًة حال 
 

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  
   

    
        

 


