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 م9/4/9109ىـ 0441 شعبانمن  3المنيا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 ما ميزان معاملة اهلل ألىل المحبة؟ السؤال األول:

وخاصة  ،اهلل سبحانو وتعاىل من جوده ورمحتو وكرمو بعباده ادلؤمنُت
نبيا  أمم األيعامل واآلخرين صلى اهلل عليو وسلَّم، أتباع سيد األولُت 

كلهم بالعدؿ، فيحاسبهم على الذرة وعلى النقَت وعلى القطمَت   السابقُت
أمة رسوؿ  جعل حسابو  –الفتلة اليت تكوف يف نواة البلح  -وعلى الفتيل 

يقبل احلسنات، ويتجاوز عن الصغائر فبالفضل، صلى اهلل عليو وسلَّم اهلل 
مة ألاهلل جعلو  ،من السيئات، وىذا قانوف إذلي ذكره اهلل يف كتاب اهلل

ُهْم َأْحَسَن َما م: حضرة النيب صلى اهلل عليو وسلَّ  " أُولَِئَك الَِّذيَن نَػتَػَقبَُّل َعنػْ
 األحقاؼ(.َٙٔعِمُلوا َونَػَتجاَوُز َعْن َسيَِّئاِِتِْم يف َأْصَحاِب اْْلَنَِّة " )

يـو القيامة أوؿ من زناسب حنن أمة رسوؿ اهلل، حىت ال دنكث  لذلك و 
شنكثوف فيها مع أهنم  ، والباقُتسريعاً ننتهي منها و امة كثَتًا يف أىواؿ القي

 جا وا قبلنا، لكن سيدنا رسوؿ اهلل قاؿ:
 ٔاْلِقَياَمِة { يَػْوـَ  اأَلوَّلُوفَ  اآلِخُروَف، حَنْنُ  }

 .يعٍت اآلخروف يف الظهور يف الدنيا، واألولوف يف احلساب يـو القيامة
وىم  سيشاىدوهنم، وكل أىل ادلوقف ظاىرحساب األمم كلها و 
واليت ٕتعل فيشهدوف الفضائح كلها،  وف،أو يُوٓتَّ  ،وف، أو يُعاتبوفزُناسب

حىت أف سيدنا إبراىيم خليل خزٍي شديد،  اإلنساف الذي زُناسب يكوف يف
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َعثُوَف  الرمحن قاؿ: َفُع َماٌؿ َوال بَػُنوَف )" َوال ُٗتِْزِن يَػْوـَ يُػبػْ ( ِإال ٛٛيَػْوـَ ال يَػنػْ
يا رب خلصٍت أنا وحدي " الشعرا (ٜٛ-ٚٛاهلل ِبَقْلٍب َسِليٍم " ) َمْن أََتى

بل بٍت أو أنا وعائليت أو أنا وأُميت، امن ىذا اخلزي والفضيحة، ومل يُقل أنا و 
 واآلية واضحة.، نفسو فقط
اهلل  لو أعطانا ، الذيوكرمو مجاعة ادلؤمنُت اهلل علينا من فضل لكن

وأطاؿ أعمارنا يف ىذا السجود إىل يـو  ،دنا لوالقوة والعوف من عنده وسج
نا بُعشر معشار نعمة واحدة تفضَّل اهلل هبا علينا مجاعة الدين، ما وفيَّ 

فهذا فضل واسع، فسيدنا إبراىيم طلب من اهلل عدـ اخلزي ادلسلمُت، 
لنا  وال حنن، يقوؿصلى اهلل عليو وسلم يطلب النيب  أفبدوف ٔتفرده، لكن 

التحرمي( وانظر إىل َٛوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُو " )زِي اهلل النَّيبَّ " يَػْوـَ ال سنُْ  :اهلل
النيب والذين آمنوا بو، والذين آمنوا بو ليس من كاف يف زمانو فقط، الُبشرى، 

 .لن سنزيهم اهللولكن من آمنوا بو إىل يـو القيامة ألهنا أُمتو، ف
وسلَّم وصف لنا حضرة النيب صلى اهلل عليو  كيف يكوف حساهبم؟

  عليو وسلَّم:ىذه اذليئة فقاؿ صلى اهلل
 َذْنبَ  أَتَػْعِرؼُ : فَػيَػُقوؿُ  َوَيْستُػرُُه، َكنَػَفوُ  َعَلْيوِ  فَػَيَضعُ  اْلُمْؤِمَن، يُْدِن  اللَّوَ  ِإفَّ  }

، َأيْ  نَػَعْم،: فَػيَػُقوؿُ  َكَذا، َذْنبَ  أَتَػْعِرؼُ  َكَذا،  َوَرَأى ِبُذنُوِبِو، قَػرََّرهُ  ِإَذا َحىتَّ  َربِّ
نْػَيا، يف  َعَلْيكَ  َستَػْرتُػَها: قَاؿَ  َىَلَك، أَنَّوُ  نَػْفِسوِ  يف   اْليَػْوـَ، َلكَ  َأْغِفُرَىا َوأَنَا الدُّ

 َٕحَسَناتِِو { ِكَتابَ  فَػيُػْعَطى
ويُرخي عليو حجاب مو بغَت ترمجاف، يُدِن اْلبار أحدكم منو وُيكلِّ 

 ،شيئاً أحد منهم حىت من رنلس يف ادلوقف ال يرى ويُنزؿ الستائر،  يا ،الكب 
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فيلمو من حلظة أف  ريووىذا فضل اهلل، وي ،فقط اهللفيكوف فيما بينو وبُت 
" يَػْوـَ يَػْنظُُر  والفيلم مسجل، ومنو نسخ كثَتة: ،بلغ إىل أف رحل من الدنيا
يقرره د ذلك لن يقرأ ولكنو سيشهد، وبعأ( النبٓٗاْلَمْرُ  َما َقدََّمْت َيَداُه " )

نْػَيا، يف  َعَلْيكَ  َستَػْرتُػَها))فيقوؿ لو: بذنوبو: أأنت فعلت ىذا؟ يقوؿ نعم،   الدُّ
 ((.اْليَػْوـَ  َلكَ  َأْغِفُرَىا َوأَنَا

، ولكن لو ُكشف ذلم ذنب واحد باحلجارةالناس سًتمجنا  اهلللوال سًت 
 ى ىذه األمة ادلرحومة.وىذا فضل من اهلل عل ،اهلل يسًتنا

من يـو القيامة ال يوجد أحٌد يُفتضح  ،أحٌد ماذا فعل؟ ال ىل رأى
الذنب يفعل يفضح نفسو يف الدنيا، يعٍت  الذي ىوو األُمة إال ِصنفًا واحداً، 

ويقوؿ: أنا فعلُت مع فبلف كذا،  ،ورنلس مع ىذا ومع ىذا ويذكر ذنبو
 كذا.وعملت مع فبلنة  

فاسًت اهلل سًتؾ أنت يعٍت رناىر بادلعصية، ف ،مسهم اجملاىروفاوىؤال  
تباىى وتفتخر بأنك عملت كذا لكن تتحدث ىنا وىناؾ وتنفسك، 
 قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:وكذا!!، 

 ٖاْلُمَجاِىرِيَن { ِإالَّ  ُمَعافً  أُمَّيِت  } ُكلُّ 
وأحسَّ بوقع الذنب اهلل أكرمو لكن إذا ألهنم ىم من فضحوا أنفسهم، 

 يرجع مرًة ثانية لصفوؼ ادلؤمنُت.فإف اهلل يتوب عليو و وتاب وأناب، 
ومل لكن اجملاىر الذي يظل على ما ىو عليو إىل أف سنرج من الدنيا، 

 .رجع إىل اهلل تبارؾ وتعاىلي شعر بالذنب، وملي يتب أو
باب ف ،وال تزاؿ لو أنفاس يتنفسها ،لكن طادلا ال يزاؿ ىو يف الدنيا
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ؿ: أنا فيقو يا رب، يقوؿ اهلل لو: لبيك عبدي،  ، وإذا قاؿ:مفتوٌح لو التوبة
ـٌ تبت، فيقوؿ لو: وأنا قبلت، وىل ىو حمتاج منا أي شي  ؟ أبداً ولكنو إكرا

َر أُمٍَّة ُأْخرِ  ة:مَّ ىت جعلها اهلل خَت أُ ة الذلذه األُمَّ  َجْت لِلنَّاِس " " ُكْنُتْم َخيػْ
 آؿ عمراف( وىذا لكل عواـ ادلؤمنُت.ٓٔٔ)

ادلؤمنُت تكوف ذلم منزلة خاصة عند رب العادلُت  ويوجد أناس من
خلشيتهم هلل، وتقواىم هلل، وخوفهم من اهلل تبارؾ وتعاىل، وإلقباذلم 

 .بالطاعات والعبادات اخلالصة هلل على الدواـ، فهؤال  ذلم معاملة أخَّصُ 
ىؤال  ذلم معاملة  إففإذا كاف العواـ ذلم معاملة خاصة ذكرناىا، ف

، تُبينها  عليو وسلَّم سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل، فلنا ىذه احلكاية أخصُّ
عندما نقضت قريش االتفاؽ والعهد الذي بينو وبينهم أعلن بُت أصحابو 

ال حىت أحٌد، وال يُفشيو  ،ىذا سر وأخبىم أفأنو سيتوجَّو لفتح مكة، 
و مسعوا ولألنو مكة فيها بيت اهلل احلراـ،  دلاذا؟ ،اخلب يعرؼ أىل مكة

وتسيل الدما ، وىو ال يريد أف زندث يف  ،حربًا وزندث قتل ستكوفبذلك 
من  لكنو يريد أف يدخلها بدوف قتاؿ وال شي البلد احلراـ إسالة دما ، و 

 : يف مكة حًتاماً حلُرمة اليبيت احلراـ، ألنو قاؿاىذا القبيل 
 َواْليَػْوـِ  بِاللَّوِ  يُػْؤِمنُ  اِلْمرِئٍ  زنَِلُّ  َفبَل  النَّاسُ  زُنَرِّْمَها وملَْ  اللَّوُ  َحرََّمَها َمكَّةَ  ِإفَّ } 

 لِِقَتاؿِ  تَػَرخَّصَ  َأَحدٌ  َفِإفْ  ،َشَجَرةً  هِبَا يَػْعِضدَ  َواَل  َدًما هِبَا َيْسِفكَ  َأفْ  اآْلِخرِ 
 وملَْ  ِلَرُسولِوِ  أَِذفَ  َقدْ  اللَّوَ  ِإفَّ  :فَػُقوُلوا ِفيَها َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿِ 
َا ،َلُكمْ  يَْأَذفْ   اْليَػْوـَ  ُحْرَمتُػَها َعاَدتْ  ُثَّ  نَػَهارٍ  ِمنْ  َساَعةً  ِفيَها ِل  أَِذفَ  َوِإدنَّ
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 ٗ{ بِاأْلَْمسِ  َكُحْرَمِتَها

حاربو، أقاتلو وأعنها ال مانع أف  ٍتيعٍت أعطاِن ساعة لو أحدًا منع
 :دعا اهلل وقاؿ وسيدنا رسوؿ اهلل

َغتَػَها َحىتَّ  قُػَرْيشٍ  َعنْ  َواأَلْخَبارَ  اْلُعُيوفَ  ُخذِ  اللَُّهمَّ }   ِ٘ببلِدَىا { يف  نَػبػْ
كاف و عندما مشى ومعو اْليش،  وبالفعلوالعيوف ىم اْلواسيس، 

ربعة وليس جيشًا صغَتاً، ويستغرؽ الطريق ثبلثة إىل أ ،عشرة آالؼ معددى
يف مكاف ويذْتوف ويطهوف ويأكلوف ويصلوف،  مدةأياـ مشياً، وينزلوف كل 

 !!.أىل مكة مل يروهنم إال وىم على أبواب مكة ومع ذلك

على الكفر، وكاف ال يزاؿ أبو سفياف ومن معو  قريش،وخرج زعما  
أحدىم: فقاؿ : ىذه قبيلة سليم، ، فقاؿ أحدىمفقالوا: إنا نرى نارًا شديدة

مة، فهيا بنا اف، فأنا أرى نارًا ضخقبيلة سليم صغَتة ال ٘تلك كل ىذه النَت 
ففوجئوا أف ىذه النار حملمد رسوؿ اهلل والذين معو، واْليش على لنرى، 
مل يستعدوا ومل يتجهزوا ومل يتمكنوا من االستعداد، دلاذا؟ مكة، وىم أبواب 

 ألف حضرة النيب يريد أف يدخل بغَت قتاؿ.
وأخب بيل السر، نزؿ سيدنا ج عدـ إذاعةأصحابو طلب من فلما 

وأتى ّتارية من عنده وقاؿ  ،كتب رسالة ألىل مكة  وأف أحد أصحاب النيب
لوجو ذلا: ضعي ىذا الكتاب يف شعرؾ، وإذا أوصلتيو ألىل مكة فأنت حرة 

، بن أيب بلتعة رضي اهلل عنوسيدنا حاطب  وىووأخبه باسم الرجل، اهلل، 
 وادلقداد:فقاؿ سيدنا رسوؿ اهلل لسيدنا علي والزبَت 
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َها، َفُخُذوهُ  ِكَتاٌب، َمَعَها ظَِعيَنةً  هِبَا َفِإفَّ  َخاٍخ، َرْوَضةَ  تَْأتُوا َحىتَّ  اْنطَِلُقوا }  ِمنػْ
َنا ُلَنا بَِنا تَػَعاَدى َفَذَىبػْ َنا َحىتَّ  َخيػْ : فَػُقْلَنا بِالظَِّعيَنِة، حَنْنُ  َفِإَذا الرَّْوَضَة، أَتَػيػْ
 أَوْ  اْلِكَتاَب، لَُتْخرِِجنَّ : فَػُقْلَنا ِكَتاٍب، ِمنْ  َمِعي َما: فَػَقاَلتْ  اْلِكَتاَب، َأْخرِِجي
َنا ِعَقاِصَها، ِمنْ  فََأْخَرَجْتوُ  الثػَِّياَب، لَنُػْلِقَُتَّ   صلى اهلل عليو وسلم النَّيبَّ  ِبوِ  فَأَتَػيػْ

 سُنِْبُُىمْ  ٔتَكَّةَ  ِمَّنْ  اْلُمْشرِِكُتَ  ِمنَ  أُنَاسٍ  ِإىَل  بَػْلتَػَعةَ  َأيب  ْبنِ  َحاِطبِ  ِمنْ  ِفيوِ  َفِإَذا
 َما :صلى اهلل عليو وسلم النَّيبُّ  فَػَقاؿَ  صلى اهلل عليو وسلم النَّيبِّ  أَْمرِ  بِبَػْعضِ 

 ِمنْ  اْمَرأً  ُكْنتُ  ِإِنِّ  اللَِّو، َرُسوؿَ  يَا َعَليَّ  تَػْعَجلْ  اَل : َقاؿَ  َحاِطُب؟ يَا َىَذا
 قَػَرابَاتٌ  ذَلُمْ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنْ  َمَعكَ  َمنْ  وََكافَ  أَنْػُفِسِهْم، ِمنْ  َأُكنْ  وملَْ  قُػَرْيشٍ 
 َأفْ  ِفيِهمْ  النََّسبِ  ِمنَ  َفاَتٍِت  ِإذْ  فََأْحَبْبتُ  ٔتَكََّة، َوأَْمَواذَلُمْ  َأْىِليِهمْ  هِبَا زَنُْموفَ 

 ِديٍِت، َعنْ  اْرِتَداًدا َواَل  ُكْفًرا َذِلكَ  فَػَعْلتُ  َوَما قَػَراَبيِت  زَنُْموفَ  َيًدا ِإلَْيِهمْ  َأْصطَِنعَ 
 يَا َدْعٍِت : ُعَمرُ  فَػَقاؿَ  ،َصَدَقُكمْ  َقدْ  ِإنَّوُ  :صلى اهلل عليو وسلم النَّيبُّ  فَػَقاؿَ 
عز  اللَّوَ  َلَعلَّ  يُْدرِيكَ  َوَما َبْدًرا َشِهدَ  ِإنَّوُ  :فَػَقاؿَ  ُعنُػَقُو، فََأْضِربَ  اللَِّو، َرُسوؿَ 
 ٙ{ َلُكمْ  َغَفْرتُ  فَػَقدْ  ِشْئُتمْ  َما اْعَمُلوا :فَػَقاؿَ  َبْدٍر، َأْىلِ  َعَلى اطََّلعَ  وجل

خيانة يف القانوف نسميو وىذا الفعل الذي فعلو سيدنا حاطب 
سوؿ ، ولر !!، واخليانة الُعظمى لسيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّمُعظمى

ىذا الرجل كاف قد حضر غزوة بدر، اهلل يعٍت لدين اهلل اإلسبلـ، لكن 
، وىذا الذي ذكرنا ىذه القصة كما قاؿ رسوؿ اهلل رحضروا غزوة بدوالذين 

 ِشْئُتمْ  َما اْعَمُلوا :فَػَقاؿَ  َبْدٍر، َأْىلِ  َعَلى اطََّلعَ  عز وجل اللَّوَ  َلَعلَّ : ))من أجلو
 ((.َلُكمْ  َغَفْرتُ  فَػَقدْ 

 توالىم ْتفظو وصيانتو فبل يعٍت ،يقوؿ ذلم ىذا الكبلـ اهللوف كَ و 
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ال يظن البعض أهنم إذا مسعوا يف معاصي هلل تبارؾ وتعاىل أبداً، حىت  يقعوف
يشرب أو يقتل أو يزِن أو يفعل ما فوالعياذ باهلل  ذلك، يذىب أحدىم

ٌر َحاِفظًا َوُىَو َأْرَحُم الرَّامِحَُِت " !، ال، ولكن: يشا  من ادلعاصي " َفاهلُل َخيػْ
 يوسف(.ٗٙ)

وقفت عندىم وال ىل  ،وصيةىؤال  القـو الذين نالوا ىذه اخلص
قاؿ الذي ال ينطق عن اذلوى صلوات ريب ال،  ؟يأخذىا أحد بعدىم

 وتسليماتو عليو:
 َٚذْنٌب { َيُضرَّهُ  ملَْ  َعْبًدا اللَّوُ  َأَحبَّ  } ِإَذا

زنفظو من الوقوع يف الكبائر، وزنفظو حىت من اهلل زُنبو  الذييعٍت 
يُضره يف الدنيا، أو ُيسيئو وسُنزيو يف اذلفوات والصغائر، فبل يقع منو ذنٌب 

 الدار اآلخرة.
بواليتو، فاألنبيا  اهلل فهؤال  أىل خاصة اخلاصة، وىم الذين توالىم 

أبداً، واألوليا  خصَّهم اهلل  بل سنطر على قلوهبم أي ذنبفذلم العصمة، 
يعٍت قد يُفكر يف الذنب، أو قد سنطر على بالو  باحلفظ، وماذا يعٍت ذلك؟

والوقوع يف ىذا  ،ر على بالونب، لكن اهلل زنفظو من تنفيذ ما خطالذ
 وىذا يقوؿ فيو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم:الذنب، 
 ٛ{ َكاِمَلةً  َحَسَنةً  ِعْنَدهُ  اللَّوُ  َكَتبَػَها يَػْعَمْلَها فَػَلمْ  ِبَسيَِّئةٍ  َىمَّ  َوِإفْ } 

أو من شياطُت اإلنس يعٍت خطر على بالو من النفس أو من الشيطاف 
ُيكتب لو  نفيذ، فماذا ُيكتب لو؟توجاىد نفسو ومنع اْلوارح من الذنب، 

                                                           
 القشيرية وتاريخ بغداد عن أنس رضي اهلل عنوالرسالة  7
 صحيح مسلم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 8



8 
 

 حسنة عند اهلل سبحانو وتعاىل.
 

  عليو وسلمم؟رسول اهلل صلى اهلل ميراثالسؤال الثاني: ما 
سيدنا أبو ىريرة رضي اهلل عنو رأى اإلماـ علي جالس يف ادلسجد 

والسوؽ كاف قريبًا من ادلسجد  نفر قليل،وليس حولو غَت  ،يُعطي درس علم
وِملو  عن آخره، فخرج إىل السوؽ ونادى: يا أىل السوؽ ىلمُّوا فإف مَتاث 

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم يُوزع يف مسجده.
وظنوا كلهم أف  ،فالتجار تركوا ما يف أيديهم وأسرعوا، وادلشًتين أسرعوا

نو عليهم، يف ادلسجد وسيوزعو  ماؿ كثَت ووضعوهسيدنا رسوؿ اهلل قد ترؾ 
حداً غَت اإلماـ علي يعطي درس، وآخر زنفظ ظروا يف ادلسجد فلم رندوا أفن

فقاؿ !! يب ىريرة: أين مَتاث رسوؿ اهلل؟، فقالوا ألالقرآف، وآخر يذكر اهلل
 مَتاث رسوؿ اهلل. ما رأيتموه يف ادلسجد ىوذلم: 

فقد قاؿ رسوؿ  لكنو العلم، ،وىل مَتاث رسوؿ اهلل طُت أو ماؿ؟ ال
 اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم:

َا ِدْرذَنًا َواَل  ِديَناًرا يُػَورِّثُوا ملَْ  اأْلَْنِبَيا َ  ِإفَّ  اأْلَنِْبَياِ ، َوَرثَةُ  اْلُعَلَما َ  ِإفَّ }   َورَّثُوا ِإدنَّ
 َٜواِفٍر { ِْتَظ   َأَخذَ  ِبوِ  َأَخذَ  َفَمنْ  اْلِعْلمَ 
يأخذوف العلم وحده،  فهناؾ منالعلم والنور،  ؟ما مَتاث األنبيا 

، وىذا يأخذوف العلم والنور معاً  ىناؾ منيأخذوف النور وحده، و  ىناؾ منو 
 األكمل واألمت.

لو نصيٌب يف تركة  - حىت صاحب اإلشناف الضعيف -لكن كل مؤمن 
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مداه إال اهلل،  رسوؿ اهلل، على األقل لو نصيب من النور يف قلبو، ال يعلم
لو  )) سيدي أبو احلسن الشاذل رضي اهلل عنو كاف يقوؿ:وىو نور اإلشناف، 

ُكشف عن نور ادلؤمن العاصي دلؤل ما بُت السما  واألرض، فما بالكم 
 .((؟!بادلؤمن ادلطيع

نبًا يكوف نكتة سودا  ما عمل اإلنساف ذكلولكن   ،فكلنا معنا النور
 :، كما وضَّح حضرة النيب صلى اهلل عليو وسلمالنور منها على القلب سنتفي

 َونَػزَعَ  تَابَ  فَِإفْ  قَػْلِبِو، يف  َسْوَدا ُ  ُنْكَتةٌ  َكاَنتْ  أَْذَنبَ  ِإَذا اْلُمْؤِمنَ  ِإفَّ  }
ِكَتاِبِو:  يف  اللَّوُ  ذََكَرهُ  الَِّذي الرَّافُ  َفَذِلكَ  َزاَدْت، َزادَ  َفِإفْ  قَػْلُبُو، ُصِقلَ  َواْستَػْغَفَر،

 ٓٔ{ َيْكِسُبوَف(( َكانُوا َما قُػُلوهِبِمْ  َعَلى َرافَ  َبلْ  ))َكبلَّ 

والراف يعٍت الستارة أو الغطا ، فيحجبو عن الطاعات والصاحلات، 
إىل أف وٕترُّه إىل ادلعاصي وادلخالفات،  والنفس يف ىذا الوقت تضحك عليو

فَتجع  ،فيعرؼ أنو أخطأ ،يكشف لو َضيًَّا من النور الذي معويشا  اهلل ف
" ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِف  إىل اهلل سبحانو وتعاىل:

 األعراؼ(.َٕٔٓتذَكَُّروا َفِإَذا ُىْم ُمْبِصُروَف " )
وىو علم الشريعة  العلم بأحكاـ اهللعلم بأنواعو، مَتاث رسوؿ اهلل الف

والفقو، والعلم باهلل وىو العلم بأمسا  اهلل وصفات اهلل، والعلم بأسرار كتاب 
 اْلُمَطهَُّروَف " اهلل وفيو أسرار ال زنملها إال األبرار واألطهار: " ال شَنَسُُّو ِإال

فهذا ادلسُّ سهٌل، لكن ال شنسُّ معانيو وليس ادلس باليدين، الواقعة( ٜٚ)
يستطيع أف شنسُّ ادلعاِن اليت يف القرآف واألنوار اليت  فبلوأنواره إال ادلطهروف، 

 ره الرمحن تبارؾ وتعاىل.يف القرآف غَت صاحب القلب الذي طهَّ 
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اهلل فيها لعباده  ، والعلم باْلنة وما فيها وما أعدَ والعلم باليـو اآلخر
والعلم بأحواؿ اهلل فيها للكافرين واجملرمُت،  جهَّزالصاحلُت، والعلم بالنار وما 

 .األنبيا  وأِمهم السابقُت
اهلل  رسوؿ سيدنا ىوالدكتور األعظم يف تدريسها علـو الكل ىذه 

علـو بو يؤلف علم من عنده ينافس  أحدصلى اهلل عليو وسلَّم، فهل ىناؾ 
إنساف أي فىذا نضرب بكبلمو عرض احلائط، ؟! لُت واآلخرينسيد األو 

لو قاؿ: أنا أقوؿ كذا وكذا، نقوؿ لو: لكن وقاؿ رسوؿ اهلل،  ،يقوؿ: قاؿ اهلل
، وىذا رسوؿ اهللوماذا قاؿ  اهلل،وماذا نفعل بك؟ نريد أف نعرؼ ماذا قاؿ 

رَِساالِت اهلِل َوسَنَْشْونَُو َوال " الَِّذيَن يُػبَػلُِّغوَف  غ عن رسوؿ اهلل:لِّ غ يبػَ بلِّ مسو مُ ا
 األحزاب(.ٜٖسَنَْشْوَف َأَحًدا ِإال اهلَل " )

 والنور كذلك أنواع وأصناؼ ال عد ذلا وال حصر ذلا.
العلم النور الذي أعطاه اهلل تبارؾ وتعاىل للنيب، ىو ىذا فمَتاث النبوة 

، لتابعُتَورَّثوه ل عليو وسلَّم لصحبو ادلباركُت، وىم ثو النيب صلى اهللرَّ وَ وَ 
يليهم من الصاحلُت والعلما  العاملُت، وينتقل ىذا العلم  والتابعُت ورَّثوه دلن

من طائفة إىل طائفة إىل يـو الدين، فهذا مَتاث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وسلَّم الذي حنرص مجيعًا على أف يكوف لنا قسٌط منو أو نصيٌب منو يف 

 ىذه احلياة إف شا  اهلل.
 
في  اهلل تعالىسيدنا عيسى كما أخبر  يقول سؤال الثالث:ال
ما المقصود بالكتاب مريم( 31َوَجَعَلِني نَِبيًّا " ): " َآتَاِنَي اْلِكَتاَب القرآن

 ىنا؟ ومتى آتاه ىذا الكتاب وىو ما زال في المهد؟
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 ى نبينا أفضل الصبلة وأمت السبلـأُـ سيدنا عيسى عليو وعل اهلل وصف
يَقةٌ " : فقاؿالسيدة مرمي  ، بلغت مقاـ الصديقُتادلائدة( ٘ٚ" ) َوأُمُُّو ِصدِّ

 وىو أعلى مقاـ بعد النبوة.
والسيدة مرمي أمها مل تكن تُنجب فنذرت هلل إف رزقها اهلل بولد أف 
ٕتعلو خادمًا لبيت ادلقدس، وزوجها كاف من كبار العلما  الذين يشرفوف 

" َربِّ ِإِنِّ  القرآف: أخبفقالت كما  ،ببنت اهلل رزقهافعلى بيت ادلقدس، 
آؿ عمراف( ٖٙ)َوَضْعتُػَها أُنْػَثى َواهلل َأْعَلُم ٔتَا َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاالنْػَثى " 

فجا ىا األمر من اهلل أف ٕتعلها مكاف الولد يف بيت ادلقدس تتعبد هلل، 
 العابدة. يف لغتهم العبية يعٍت أمستها مرمي، وكلمة مرميو 

خالتها، فمن الذي يرعى ىذه البنت من وسيدنا زكريا كاف متزوجًا 
كاف يريد  يف بيت ادلقدس  العلما  الذين كانوا يف ىذا الوقت  ؟وُيشرؼ عليها

ومن  نقًتعكل واحد منهم أف ُيشرؼ عليها، فاختلفوا مع بعضهم، فقالوا 
 يدنا زكريا.ٗترج القرعة عليو يقـو برعايتها، فوقعت الُقرعة على س

ذلا حجرة فوؽ ادلسجد خاصة هبا، وأتى بسلم خشب تصعد  فصنع
ذلا بابًا ولو مفتاح، فيضع  صنععليو وتنزؿ منو، ولكنو يُرفع وليس ثابتاً، و 

لق الباب يُغنتهى افإذا  ،السلم ويصعد ويفتح وينظر ما تريده وما ٖتتاجو
 حىت ال يستطيع أحٌد أف يصعد ذلا.وينزؿ ويرفع السلم، 

بعد فًتة عندما رآىا قد اخنرطت يف العبادة هلل واستغرقت فيها، و 
يصعد يف أياـ الصيف رند عندىا فاكهة الشتا   كاف فتعجب من أمرىا، 

عندىا فاكهة الصيف كالبطيخ يف أياـ الشتا  رند كالتفاح والبتقاؿ، و 
َها زََكرِيَّا  والشماـ وادلاجنو: قَاَؿ ا رِْزًقا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدىَ " ُكلََّما َدَخَل َعَليػْ
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َقاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد اهلل ِإفَّ اهلل يَػْرُزُؽ َمْن َيَشاُ  ِبَغَْتِ َّنَّ َلِك َىَذا يَا َمْرمَيُ أَ 
 آؿ عمراف(.ِٖٚحَساٍب " )

فعرؼ أهنا وصلت إىل درجة عظيمة يف تقوى اهلل، وادلكاف الذي تتعبد 
وىو كاف ، من دعا فيو اهلل سيستجيب لو اهلل، ففيو أصبح موضع إجابة

جفَّ عنده ما  د كُب يف السن وزوجتو كبت، و ولكنو كاف قيتمٌت الولد، 
 تعد تأتيها الدورة فكيف كذلك ملزوجتو  فكيف يُنجب؟ و  ،الغريزة

لكن ملك ادللوؾ إذا وىب ال تسألنَّ عن السبب، إف شا  يرزؽ تُنجب؟!! 
" ُىَناِلَك ، فدعا اهلل: وىباً من عنده بدوف أسبابباألسباب، وإف شا  يرزؽ 

َعاِ  " يُع الدُّ  َدَعا زََكرِيَّا َربَُّو َقاَؿ َربِّ َىْب ِل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ
 آؿ عمراف(.ٖٛ)

ْحَراِب اْلَمآلِئَكُة َوُىَو َقاِئٌم ُيَصلِّي يف اْلمِ  فَػَناَدْتوُ " فادلبلئكة بشروه فوراً: 
 ر سيأتيك الولد إف شا  اهلل.أبشآؿ عمراف( ٜٖ" ) فَّ الّلَو يُػَبشُِّرَؾ بَِيْحَِت أَ 

السيدة مرمي العابدة ادلتفرغة لطاعة اهلل سبحانو وتعاىل يف ذات يـو 
الباب ُمغلق والسلم مرفوع، فمن أين مع أف  يدخل عليها رجبلً وجدت 

كاف و ومن الذي أتى بك؟ وكاف يف صورة بشر، فسألتو من أنت؟  !دخل؟
وحىت ال تفزع وال زندث ذلا  ،وُمرسل من عند اْلليل ،ىو سيدنا جبيل

 ينزؿ أحياناً على احلضرة احملمدية، قاؿ:كاف ُرعب أتاىا يف صورة بشرية كما  
َا أَنَا َرُسوُؿ َربِِّك الَىَب َلِك ُغبلًما زَِكيِّا " )  مرمي(.ٜٔ" ِإدنَّ

فخة تكوَّف منها وىذه الن ،هامِّ نفخ يف كُ  !فكيف يهب ذلا الغبلـ؟
وماذا  ذا تفعل؟!فما ،كن فيكوف  اْلنُت يف بطنها بأمر من يقوؿ للشي 

" يَا لَْيَتٍِت ِمتُّ قَػْبَل  فاحتارت وقالت: ؟!قوؿ لبٍت إسرائيل وىم قوـٌ هُبتٌ ت
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توبيخ و  ،ألهنا خائفة من لـو الناسمرمي( َٖٕنْسًيا َمْنِسيِّا " ) َىَذا وَُكْنتُ 
 يهود، واليهود عندىم غلظة وشدة ال تطاؽ.ىم و  ،وعتاب الناس ،الناس

مكاف يف فيو يف اْلبل أو يف مغارة أو  لدتبحث عن مكاف تفخرجت 
تسعة أشهر، فلو كاف تسعة  واحلمل ىنا مل يستغرؽعن أعُت الناس،  بعيد

كل ساعة ٔتقاـ  ،أشهر لعرفوىا مبكراً، ولكن احلمل قد متَّ يف تسع ساعات
شهر، ولكن لو كاف محبًل عاديًا لظهر بعد أربعة أشهر عليها، أو يف الشهر 

قدير أف يكوف قدَّر وىو اخلامس أو يف الشهر السادس، لكن اهلل عز وجل 
 .بعدمن قبل وال  منليس لو شبيو و محبًل ليس لو نظَت، 

عيسى  سيدنالكن ، كن فيكوف  بأمر من غَت أب وال أُـ و اهللخلقآدـ 
ـّ  وضعت، ومحلت معناىا أف رجبًل و ، محلت خلقو اهلل بدوف أب ولكن لو ُأ
 ىذه جرشنة يف ُعرؼ الناس.و  ،ضاجعها وتكوَّف من مائو جنينها

ّتوار  (بيت حلم)مسو افذىبت يف مغارة وىي مكاف مولده يف مكاف 
بيت ادلقدس، وولدتو وليس معها أحد رنهز ذلا طعاماً، وال يقضي ذلا 

، جافة، وليس خنلة كاملة ولكن جزع خنلة خنلةّتوارىا  وكاف ىناؾحاجتها، 
َفُكِلي  َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيِّا " َوُىزِّي ِإلَْيِك ِّتِْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقطْ  أوحى اهلل إليها:ف

ًنا " )َوقػَ َواْشَريب   مرمي(.ٕٙ-ٕ٘رِّي َعيػْ
، ألنو قاؿ طعاـ وشرابفيو  زعاْل االبلح الذي كاف هبذوانتبهوا لآلية، ف

فهل يوجد بطلة يف ألنو ال يوجد ما  يف ىذا ادلكاف،  )َفُكِلي َواْشَريب(ذلا: 
يوجد، وىل يوجد  الب القوى تستطيع أف ِتز جزع خنلة؟!! لعبة من ألعا

أنو اهلل لَتينا  ؟! ال يوجد، لكنأف يُهز جزع خنلة رجل شديد وفتوة يستطيع
 أف نأخذ باألسباب يف كل أمور حياتنا.ال بد 
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وىو الذي أمرنا أف نأخذ  ،ألف اهلل عز وجل ىو الذي صنع األسباب
باألسباب، فمن يًتؾ األسباب نسميو متواكل وليس متوكل، ألف ىذا 

 أنزذلا اهلل على خَت البية صلى والتشريعات الربانية اليت ،سنالف القدرة اإلذلية
 اهلل عليو وسلَّم.

فادلولود الذي مل ُتذكر، فإذا فكرت فيها ٖتتار،  والقصة فيها أمور كثَتة
ستلفو فيها، اللفة اليت و ، ٕتهز لو ادلبلبس قبل والدتو، امرأةأي تلده 

ىذا أمٌر  !وادلبلبس اخلارجية، فأين مبلبس ىذا ادلولود؟ ،ادلبلبس الداخليةو 
يطوف هبا رضي اهلل تبارؾ ألهنم كانوا زنُ  ،تولتو مبلئكة اهلل سبحانو وتعاىل

 .عنها وتعاىل
! ىي خائفة أف تنزؿ البلد وىي ٖتملو، فماذا يصنع هبا ىؤال  اليهود؟و 

وأمرىا أف ال تتكلم هنائياً،  ،و إىل بيت ادلقدس وىي ٖتملوأمرىا أف تتَّجف
أف من ىذا؟ ومن أين أتيت بو؟ وكيف أتيت بو؟  اعندما يسألوهنأمرىا و 

 لو فقط، وىو سيتوىل الرد. تشَت
لوا ذلا: من أين فلما رأوىا نادوا على بعضهم وأتوا بالناس كلهم، فقا

كذا، وىذا كبلـ اليهود وما   أتيت هبذا؟! فأنت العابدة وأنت كذا وأنت
 اْلَمْهِد َصِبيِّا َف ُنَكلُِّم َمْن َكاَف يف " فََأَشاَرْت ِإلَْيِو قَاُلوا َكيْ  !!:أدراؾ ما اليهود

" قَاَؿ ِإِنِّ َعْبُد اهلل َآتَاِنَ  اخلطبة العظيمة:هم هبذه طبافخمرمي( ٜٕ" )
الزََّكاِة َما َوَأْوَصاِن بِالصَّبلِة وَ َوَجَعَلٍِت ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنُت  اْلِكَتاَب َوَجَعَلٍِت نَِبيِّا

ـُ َعَليَّ يَػْوـَ ُوِلدتُّ َويَػْوـَ  َوبَػرًّا ِبَواِلَدِت وملَْ رَنَْعْلٍِت َجبَّارًا َشِقّياً ُدْمُت َحيِّا  َوالسَّبَل
 مرمي(.ٖٖ-ٖٓ) "أَُموُت َويَػْوـَ أُبْػَعُث َحّياً 

تقع نا خطيب مفوَّه ويتكلم جيداً، و أحدعندما يكوف ، فوانتبهوا معي
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، فكيف الوىل ادلولود لو أسناف؟ أسنانو فهل يستطيع أف يتكلم؟! ال، 
لنعرؼ أهنا معجزة من اهلل تبارؾ  ؟!يتكلم هبذه الفصاحة وىذه الببلغة

وال حىت تعلم  ،الببلغةو مل يتعلم الفصاحة و  ،وتعاىل، فليس لو أسناف
د هبا نيب اهلل عيسى احلروؼ اذلجائية، لكن ىذه معجزة من معجزات اهلل أيَّ 

 ة وأمت السبلـ.عليو وعلى نبينا أفضل الصبل
" ِإِنِّ َعْبُد اهلل أف أوؿ مجلة نطق هبا: اآلية ومن مجلة اإلعجاز يف ىذه 

بن إلو، أو ثالث ثبلثة، فالكبلـ اأو  ،إياكم أف تقولوا إلوف مرمي(ٖٓ" )
"  من الشيطاف:والذين قالوا ذلك فهو من تأليف ادلؤلفُت، و واضح، 

َقْوِؿ ُغُروًرا " ُضُهْم ِإىَل بَػْعٍض ُزْخُرَؼ الْ َشَياِطَُت االْنِس َواْلِْنِّ يُوِحي بَػعْ 
" ِإِنِّ َعْبُد اهلل َآتَاِنَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلٍِت نَِبيِّا " لكنو قاؿ: األنعاـ( ٕٔٔ)
 مرمي(.ٖٓ)

وكاف بعد التكليف بالرسالة  ،ىو اإلجنيلالكتاب الذي نزؿ عليو 
ق الذي خصَّ اهلل بو ىو كتاب احلقائ والنبوة، فما ىذا الكتاب الذي ىنا؟

ن عليها، مو ذلم وىم أرواٌح نورانية قبل خلق األرض ومَ الرسل واألنبيا ، وعلَّ 
فهو كتاب حقائق لؤلنبيا  وللمرسلُت،  ،وقبل خلق حقيقة آدـ اْلسمانية

 خاص هبم وليس لنا. ، فهذا شي وماذا فيو؟ ال نعرؼ
َوِإْذ "  أرواح نورانية:وىم كلهم ولذلك قاؿ اهلل سبحانو وتعاىل لؤلنبيا   

 آؿ عمراف(ٔٛ" ) َوِحْكَمةٍ َأَخَذ الّلُو ِميثَاَؽ النَِّبيػُِّْتَ َلَما آتَػْيُتُكم مِّن ِكَتاٍب 
كانوا   بلال، فهل ظهر أحٌد منهم يف ىذا الوقت أو نزؿ عليو الوحي؟ 

ٌؽ لَِّما َمَعكُ اليزالوف أراوحًا نورانية: "  ْم لَتُػْؤِمُننَّ ِبِو ُثَّ َجا ُكْم َرُسوٌؿ مَُّصدِّ
َولََتنُصرُنَُّو َقاَؿ أَأَقْػَرْرمُتْ َوَأَخْذمُتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي قَاُلوْا أَقْػَرْرنَا َقاَؿ فَاْشَهُدوْا َوأَنَْا 
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 آؿ عمراف(.ٔٛ" ) َمَعُكم مَِّن الشَّاِىِدينَ 
كتاب احلقائق   ؛أو يف كل خطابات األنبيا  ،فالكتاب يف ىذا اخلطاب

ية الذي فيو اخلُطة الربانية لؤلنبيا  وادلرسلُت اليت يسَتوف عليها يف اإلذل
 دعوِتم اخللق لئلشناف برب العادلُت سبحانو وتعاىل.

فالنبوة بعد الكتاب، وىل  مرمي( ٖٓ" َوَجَعَلٍِت نَِبيِّا " ) وبعد الكتاب:
قبل اخللق فرغ اهلل عز وجل  وفنا أنلكنو عرَّ ال، ال يزاؿ صغَتاً؟ ىو كاف نبياً و 

 من كل ىذه الشئوف.
وأف  ،منامنا ما ينفعنا، وأف ينفعنا ٔتا علَّ نسأؿ اهلل عز وجل أف يُعلِّ 

رنعلنا من الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، وأف رنعل القرآف العظيم 
 يف قبورنا، وشفيعاً لنا وجبل  ُحزننا، وذىاب ذننا وغمنا، وأنيسًا  ،ربيع قلوبنا

 لنا يف حشرنا، ورافعاً لنا يف درجاتنا يف جنة النعيم.
 وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلمم


