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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 
   1341ذي القعدة  69ادلوافق  1/9/6112اخلميس 

 حدائق ادلعادي ـ درس بعد صالة العشاء 
 سؤال وجواب مع األستاذ/مسًن الشيمي مذيع قناة القاىرة الكبربى

 ( القصد ومناسكو ومراتبالحج عن )خواطر  
 بسم اهلل الرمحن الرحيم:

 المذيع: 
لك حبك وحب من أحبك وكل ما يقربنا حلبك وحب حبيبك ادلصطفى اللهم إنا نسأ

 .احىت ننجو  صلى اهلل عليو وسلَّم
يف ىذا اللقاء اإلدياين ادلتجدد مع كل شهٍر ومع كل ليلة مباركة طيبة من أيام اهلل الطيبة 

  فوزي محمد أبو زيدمع فضيلة الداعية اإلسالمي الشيخ / ادلباركة نلتقي 
وعلى  ،اإلدياين الروحاين الذي نتعلم منو احلب يف اهلل واللقاء يف اهلل وهلليف ىذا اجمللس 

وحنن يف ىذه األيام الطيبة ادلباركة  صلى اهلل عليو وسلَّميقٌن اهلل وعلى كتاب اهلل وسنة رسولو 
، وكيف يقصد اإلنسان اهلل تبارك أن نتعرف من فضيلة الشيخ على حالة احلج وحالة القصدنود 

وخصوصًا وأن اهلل تبارك وتعاىل بقلبو؟ وكيف يتحقق لو معىن: ال إلو إال اهلل خالصًة وتعاىل 
 إىل الناس وليس باحلديث إىل ادلؤمنٌن:باحلديث سورة احلج بدأىا يف عندما بدأ 

اَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ "  احلج(.1) "يَا َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم ِإنَّ زَْلَزَلَة السَّ
 بالقلب والبدن معًا؟ حالة القصد إلى اهلللشيخ: كيف تتحقق فضيلة ا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
 احلمد هلل رب العادلٌن والصالة والسالم على سيدنا زلمد وآلو وصحبو أمجعٌن.

ويقصد من وراء ذلك فمن الناس من يقصد بيت اهلل احلرام احلجُّ معناه الُلغوي ىو القصد، 
ول سبٍب لعمارة ىذا يتو احلرام دبغفرة ذنوهبم، وكان أز وجل وعد ُحجَّاج بغفران ذنبو ألن اهلل ع

أن اهلل عز وجل عندما استشار مالئكتو يف خليفتو الذي  البيت كما ورد يف الروايات الصحيحة
 يكون عنو يف األرض يف قولو عز شأنو:
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 البقرة(.41) "ِليَفةً َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي االْرِض خَ " 
م ن رب العزة تنزَّه سبحانو وتعاىل مع ُعلو قدره وإحكام تدبًنه، إال أنو يُعل  وىذا يُبٌن لنا أ

 ادلشاورة ألهنا مبدأ إذلي دعا إليو اهلل ودين اهلل وكان عليو حبيب اهلل ومصطفاه:خلقو 
ِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي االرْ "

َماءَ   البقرة(.41) "ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
تسكن األرض وأكثرت فيها  قبل خلق آدم من قبائل اجلن  اليت كانت وذكروا ذلك دلا رأوه

األرض من صوا ن يهبطوا ويقضوا عليهم ليخل  حىت أمر اهلل دلالئكة أراقت فيها الدماء القتل وأ
 شرورىم، فُهيئ إليهم أن اخلليفة سيكون على مثال ىؤالء السبقٌن فقالوا:

أذبعل فيها من يسفك الدماء كأمثال عامل اجلن الذين سكنوا األرض قبل آدم، مث زكُّوا 
 أنفسهم وقالوا:

 البقرة(.41) "َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدكَ "
 فة: وىل هبذا ادلنصب الكرمي وىو اخلالأأي أننا 

ُس َلكَ "  البقرة(.41) "َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َونُ َقدِّ
 الدوام، فقال اهلل تعاىل:على ننزىك أي 

 البقرة(.41) "قَاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما ال تَ ْعَلُمونَ "
ما يصلح ضوا األمر إىل اهلل وىو أعلم دبراده وىو الذي يعلم ألهنم كان ينبغي عليهم أن يفو  

رادوا أن يتوبوا إىل اهلل ويرجعوا عز وجل، فأ باده، فأحسُّوا أهنم أخطأوا يف خطاهبم هللألرضو ولع
 على ما فعلوه يف مواجهة حضرة اهلل، فدذلَّم اهلل عز وجل على البيت ادلعمور. ويندموا ويستغفروا 

الذي السماء السابعة، وىو  قو تو متامًا فماقبليف ور مواجٌو للبيت احلرام نوىو بيٌت من ال
حج   ، وىو موضع اهلل إبراىيم عند ُعروجو مسندًا ههره إليونيب صلى اهلل عليو وسلَّمرأى النيب 

 يطوفون أو يدورون حول البيت ادلعمور.ادلالئكة مع أن ادلالئكة حجُّهم 
 فقال اهلل تعاىل ذلم:فطافوا بالبيت ادلعمور سبعاً 

م كما أخطأمت يطوفون حولو كما طُفتُ طأوا  إىبطوا إىل األرض وابنوا لعبادي بيتًا إذا أخ)
 (.كما غفرُت لكم فإغفر ذلم
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ولذا دلا أُىبط آدم من اجلنة ونزل بأرض اذلند وندم على ذنبو وأخذ يضرع إىل اهلل بكلماٍت  
 :تلقاىا من اهلل

 البقرة(.41) "تَ َلقَّى َآَدُم ِمْن رَبِِّو َكِلَماتٍ ف َ "
دم إذىب إىل البيت احلرام وُطف حولو يغفر اهلل عز أنزل اهلل عز وجل عليو الوحي أن يا آ

 وجل لك.
من إذن أول من بىن البيت احلرام ىم ادلالئكة الكرام بأمر من ال يغُفل وال ينام، فجاء آدم 

طَوى لو األرض حىت ورد أنو أخذىا يف قد ىل البيت احلرام ماشيًا وإن كان اهلل الد اذلند إب
 .ُخطواٍت قليلة

صلى اهلل لعباده، وقد كان حيدث مع رسول اهلل  ألرض وىذا إكرام من اهللاهلل لو ا طوى
 :رضي اهلل عنو، يقول سيدنا أنس بن مالك عليو وسلَّم

ديشي كعادتو وإنا لُنجهد أنفسنا خلفو فال نلحق بو،  صلى اهلل عليو وسلَّم]كان رسول اهلل 
 فكأمنا األرض ُتطوى لو[.

 راٌم من اهلل عز وجل. وىذا إكـ وىو ديشي كعادتو خالص 
فطاف حولو ودعا بالدعاء الوارد الذي رواه احلبيب ادلصطفى فجاء آدم إىل البيت احلرام 

 لنا عنو وقال: صلى اهلل عليو وسلَّم
وتعلم ما يف نفسي فاعطين ُسؤيل، اللهم  ،نك تعلم سري وعالنييت فاقبل معذريت)اللهم إ

نك ، وال تعجيل ما أخرَت إ ال ُأحب تأخًن ما عجَّلتإدياناً يباشر سويداء قليب حىتأسألك إين 
 على كل شيٍئ قدير(.

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال 
يا آدم قد دعوتنا بدعواٍت فاستجبنا لك، وكل من جاء إىل ىذا البيت من  )فقال اهلل لو:

قلبو وذبرنا وجعلنا غناه يف  ،ودعانا هبذه الدعوات استجبنا لو ونزعنا الفقر من أمام عينيوذريتك 
 لو من وراء ذبارة كل تاجر(.

صلى اهلل عليو أىم احلبيب ىل بيت اهلل احلرام طلبًا دلغفرة اهلل، ولذلك ىنَّ فيذىب احلجيج إ
 على ىذه النية وىذا القصد الكرمي وقال ذلم: وسلَّم
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اية: من ذنوبو كيوم ولدتو أمو ـ ويف رو  )من حج البيت فلم يرُفث ومل يُفسق ـ يف رواية: خرج 
 رجع من ذنوبو كيوم ولدتو أمو(.

 كل ما فعلو ألن اهلل حيب التوابٌن وحيب ادلتطهرين.لو  يغفر اهلل عز وجل 
ن عند خروج نفسو من الدنيا بأالناس من يذىب إىل بيت اهلل احلرام طامعًا يف األمن ومن 

يؤمنو وطامعًا بأن  ،لكٌننو عند سؤال ادلويُلحقو بالصاحلٌن، وطامعًا بأن يؤم  يتوفاه اهلل مسلمًا 
وقد بلَّغ اهلل كل من وصل إىل ىنالك بذلك فقال  اهلل عند أىوال القيامة يوم الفزع األكرب،

 سبحانو وتعاىل يف كتابو الكرمي:
 آل عمران(.91" )َوَمْن َدَخَلُو َكاَن َآِمًنا"

 يوموال وفزع آمنًا من أىو  ،وآمنًا من سؤال ادللكٌن وعذاب القربآمنًا من سوء اخلامتة 
الصد  عن القرب من ومن  ،آمناً من الُبعد عن حضرة اهللألىل الُقرب قلت: وإن شئَت  القيامة ـ

من مواله جلَّ يف ربًا ال يستطيع أحٌد وصفو ي يكون دائمًا قريبًا قُ أاذلجران من مواله، اهلل، ومن 
 ُعاله.

ة ينبغي على كل مؤمن أن يشتاق يف اجلنة، واجلن لناس من يذىب ألداء احلج  طامعاً ومن ا
 صلى اهلل عليو وسلَّموىؤالء يبشرىم احلبيب  ويتمىن دخوذلا،إليها ويسعى بالعمل الصاحل إليها، 

 فيقول:
 إال اجلنة(. )احلج ادلربور ليس لو جزاءٌ 

من أىوال الدنيا ومن سلاوف يوم لقاء عالم  واحلج يؤمن اإلنسان ،إذن احلج يغفر الذنوب
حلج يضمن لإلنسان دخول اجلنة مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيٌن والصديقٌن الغيوب، وا

من الدنيا من األغنياء والوجهاء، ألن الكرمي والشهداء والصاحلٌن، واحلج جيعل اإلنسان خيرج 
عز وجل يف ضيافتو حلجاج بيتو يرفع أجر الضيافة إىل احلد األقصى الذي ليس ىناك سبيل إىل 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقول فيو استقصاه، في
 ألٍف صالة فيما سواه من ادلساجد(.)صالٌة يف بيت اهلل حلرام خًٌن من مائة 

 بشَّر حبيبو وقال:وإذا كانت الصالة فيما سواه بعشر، ألن اهلل عز وجل 
 ىي مخٌس يف العمل ومخسون يف األجر والثواب(.)
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 ـ ألن الصالة ىنا بعشٍر واحلديث يقول:فتكون الصالة يف بيت اهلل احلرام بكم؟ دبليون  
خًٌن من مائة ألف يل قال: )صالة يف بيت احلرام خًٌن من مائة ألف صالة ـ ومل يقف، 

صالة فيما سواه من ادلساجد، والصالة فيما سواه من ادلساجد بكم؟ بعشرة، فتكون الصالة يف 
 بيت احلرام بكم؟ دبليون صالة.
 ولذا قال أحد الصاحلٌن:

 واحدٌة يف بيت اهلل احلرام يف مجاعة خًٌن من عمر نوٍح يف طاعة اهلل عز وجل[. ]صالة
م فتكون مساوية كم؟ سبعة وعشرين مليوناً، فاقسِ ألن اجلماعة نضرهبا يف سبعة وعشرين، 

مليون  61مخس فتكون األيام كم عددىا؟ فاليوم فيو مخس صلوات، فاقسم  ىذا العدد على
 سنة. 0311111ان يف الصالة الواحدة اإلنس عمرعلى مخس فيكون 

 وقد قال العلماء األجالء:
ة دبائة ألف فيما سواه بي]ليس تكثًن الثواب يف الصالة فقط، بل التسبيحة دبائة ألف والتل

، وختمة للقرآن يف بيت اهلل احلرام دبائة ألف، فانظر إىل الوقت القصًن الذي يقضيو من ادلساجد
جيرب التقصًن وجيعلو من األغيناء والوجهاء عند العلي الكبًن يف ، احلاج يف بيت العلي الكبًن

أحٌد من األولٌن واآلخرين  ال يستطيعاحلسنات والدرجات ألن اهلل عز وجل ُيضاعف لو أضعافاً 
 مجعها إذا كان ىذا قصد احلج. 

 بنفقةٍ  احلاج بدعاء مادام خرج حاجَّاً  بة الدعاء وربقيق الرجاء فال يدعُ يضاف إىل ذلك إجا
 إال وجربه اهلل وأجاب دعاءه. ،قلبو عند مناجاة ذي اجلالل واإلكرامحالل، واستحضر 
من روايات ال عد ذلا وال حد ذلا يف ىذا الباب، وكم رأينا من إكرامات وكم نسمع 

 إلخواننا ادلسلمٌن يف ىذا الباب، كثًنة وكثًنة ال عد ذلا.
، وُأصيبت بالورم عصر احلديث وكانت من األغنياءلنا من ادلغرب يف ىذا ال أذكر أن ُأختاً 

اخلبيث وكانت تُعاجل عند أكرب مركز دلعاجلة األورام يف فرنسا وىو مركز عادلي، وكلما ُأجريت 
فنصحها بعض األحبة بأن تذىب إىل بيت اهلل احلرام وتشرب التحاليل وجدوا الداء كما ىو، 

 من ماء زمزم. 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمى ماء زمزم وفيو يقول فذىبت وعاشت يف ىذه ادلدة عل
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 )ماء زمزم طعام طُعم وشفاء ُسقم(. 
وادلاء الوحيد يف الدنيا كلها الذي ىو شراٌب وغذاء ويستطيع اإلنسان أن يعيش عليو بغًن 
غذاء ماء زمزم، فإن سيدنا أبو ذٍر الغفاري عندما ذىب إىل مكة ليتعرف على حضرة النيب 

ن يسأل قريشًا عنو حىت ال فجلس جبوار الكعبة شهراً، وخيشى أبو معرفة،  وكان مل يكن يسبق
يؤذوه، ألنو يعلم قبل رليئو أهنم يؤذون أشد اإليذاء كل من جاء يسأل عن أمًن الرسل واألنبياء 

 .صلى اهلل عليو وسلَّم
، ن تعرف عليو سيدنا اإلمام علي، فقال لو: الرجل ضيٌف؟ قال: نعم، قال: إتبعينإىل أ

ومن ُحسن أدبو مل يسألو شلن أنت، وال دلاذا جئت، وال أي شيئ، ألن ىذا كان يُعدُّ نقصًا يف 
 عندىم. يافةالض

ن للضيف أن يعرف لو: أما آ ت عنده ويف الصباح عاد إىل احلرم، ويف اليوم الثاين قالفبا
ُت جئ ا أخي لقدبو، قال: ي نستُ آواليوم الثالث كذلك، قال: فلما زللو ـ خالص بقى تعاىل ـ 

أحبث عن أمٍر أريد أن أكاشفك بو ولكن أخشى من قريش، قال: وما ىو؟ قال: مسعُت عن 
ق إال إال ما د  صوأنا ى أُ ألهنم حدثوين عنو النيب الذي ههر فيكم فُأريد أن أقابلو وأمسع منو، 

ـ يريد أن يتثبَّت ـ قال: على اخلبًن سقطَّ، وأخذه وذىب إىل حضرة النيب  عو بأذين وأراه بعيينمسأ
 ، فسألو النيب يف حضور اجلميع:صلى اهلل عليو وسلَّم

ماكان يل قوٍت إال ماء  )على أي شيٍئ كنت تتقوت ىذه ادلدة؟ قال: واهلل يا رسول اهلل
 ىو شرابو.و ( ـ عاش الشهر كلو على ماء زمزم، ىو طعامو وىو غذاؤه زمزم

صلى اهلل عليو والرسول فذىبت ىذه ادلرأة ادلغربية ادلسلمة إىل ماء زمزم وتضلعت منو، 
فتة أو أمرنا عند الشرب من زمزم أن نتضلع ـ يعين منأل ضلوعنا ونشرب كثًناً، وليس شِ  وسلَّم

 .فتتٌن، بل نتضلعشِ 
طباء عند عمل تعاجل فيو يف فرنسا وفوجئ األتمث ذىبت ورجعت ادلركز الذي كانت 

الفحوصات والتحليالت والالزمة أهنا ُشفيت متامًا من ىذا الداء وال توجد خلية واحدة تُنسب 
 إىل ىذا الورم اخلبيث.

كتبت ىذه القصة يف كتاب والكتاب موجوٌد يف األسواق وال أقول ذلك من عندي، 
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 ًن والكثًن.ادلراة وغًنىا والكث فيو قصة ىذهو الكتاب موجود وتستطيع أن تقرأه ف 
فال يدُع  فهذا ادلوضع جعلو اهلل عز وجل موضع استجابة الدعاء وموضع ربقيق الرجاء،

 خُييب اهلل رجاءه، ولكن البد أن جيربه ويستجيب دعاءه.اإلنسان دعاًءا فيو و 
 بل إن اهلل قال على لسان حبيبو ومصطفاه:
 )إن اهلل يغفر للحاج ودلن استغفر لو احلاج(.

 وقال:
إن دعوه أجاهبم وإن استغفروه غفر ذلم، وإن سألوه  اج والعمَّار وفد اهلل وزواره،)احلجَّ 

 أعطاىم وإن شفعوا ُشفع وا(.
وادلقدار ألهنم ضيوف الكرمي عز وجل،  ه،أعطاىم اهلل عز وجل عطاءًا زائدًا على قدر 

 وضيف الكرمي ال ُيضام.
ب البيت مشرقٌة على البيت، ومن الناس من يذىب إىل البيت طامعًا أن يشهد أنوار ر 

فإن احلجر من أنوار يتجلى عليها الواحد القهار عز وجل،  دبا رآه فيهايغيب عن رؤية األحجار 
صلى اهلل عليو ن يسعد ـ وىو حجر يقول فيو أقول األسود ألن من دلسو البد وأ األسعد ـ وأنا ال

 :وسلَّم
أو أشار إليو كل من استلمو أو قبلو )يُبعث احلجر يوم القيامة ولو عينان ولسان يشهد ل

 بالوفاء أمام اهلل عز وجل(.
 إىل يوم الدين؟ ات اليت يف ىذا احلجر اليت تسج ل من بدء وضعو أين الكامًن 

لٌن وأين الصور اليت التقطها وىذا الكمُّ الكبًن من صور الطائفٌن وادلارين بو وادلقب  
والسر اإلذلي لكنو حجٌر فيو سرٌّ إذلي، عادياً،  وادلستلمٌن وغًنىم أين ذاك؟ فهذا ليس حجراً 

عندما وقف أمًن ادلؤمنٌن عمر بن اخلطاب وكرم اهلل وجهو،  رضي اهلل عنووضحو اإلمام علي 
 :صلى اهلل عليو وسلَّموسيدنا عمر كان ملهماً وفيو يقول  وخاطبو ـقُبالة احلجر 

 عمر دلنهم(. )قد كان فيمن قبلكم زلدَّثٌن، وإن يف أميت منهم وإن
 ث ىو الذي حيد ث احلقائق غًن اآلدمية وتفقهو ويفقهها، مثال لذلك:واحملد  

فأمسك بدرتو وضرب األرض بدرتو وقال ذلا: كان ديشي يف طرقات ادلدينة فحدث زلزال، 
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 ]قر ي واستقري فأنا أعدل على ههرك[. 
زلة ىو سيدنا عمر، فالذي بلغ ىذه ادلنفسكنت يف احلال، فهل ىذا حيدث ألي إنسان؟ 

 ذه اآلنات.مرات ومرات، يضيق النطاق عن ذكرىا يف ىوأنتم تعلمون أن القرآن نزل على رأيو 
 ولذلك قال يف خطابو للحجر:فسيدنا عمر كان زلدث أي حيدث احلقائق، 

صلى اهلل عليو ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت رسول اهلل ]إنك حجر ـ بكاف اخلطاب ـ 
 ك ما قبلتك(.يقبل وسلَّم

عندما أراد عز وجل ما معىن ىذا اخلطاب؟ حديث كما حدث مع نيب اهلل موسى الكليم، 
  .أن ُيربئ و شلا اهتموه بو

فكل من رأى وجهو وذبلي اهلل سيدنا موسى عندما ناجى اهلل ونزل من على جبل الطور 
هتمو بنو افكان لثامان، ف، اً ثانيفوضع لثاماً، فلم دينع األنام فوضع لثامًا ُصعق ومات، بنوره عليو 

ال  ىمال خيلع مالبسو عند اإلستحمام، و كان تان وزور أن بو برص، ولذلك  هبإسرائيل وىم قوم 
يص حىت ال يطلع يعرفون أن األنبياء ال خيلعون ثياهبم عن االستحمام فيغتسلون من فوق القم

 على عوراهتم أحد.
اليت خلعها على وم سوق، ووضع ثيابو فذىب سيدنا موسى لإلغتسال يف النيل يف ي

فأخذ احلجر الثياب ومشى هبا يف السوق،  ن يربئو من أقواذلموبعد أن اغتسل أراد اهلل أحجر، 
فأخذ موسى يضرب احلجر وجيري وراءه ويقول: ثويب حجر ثويب حجر واحلجر جيري أمامو يف 

 ها.وكان عند اهلل وجي فربأه اهلل شلا قالوا واخللق يرونو السوق
ألن كل احلقائق العالية والدانية ُتسب ح فكان يكلم احلجر ويضربو ويقول لو: ثويب حجر، 

 اهلل وتذكر اهلل:
 اإلسراء(.33) "َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإال ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن ال تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ "

بلساٍن فصيح ومسعها من مسك يف يديو حصوات فسبحت أ صلى اهلل عليو وسلَّمواحلبيب 
ومسعها من حولو، فسبحت بلسان عريب فصيح،  رضي اهلل عنوحولو فوضعها يف يد أيب بكر 

غًنىم مل يسمعوا وكذا يف يد عمر وكذا يف يد عثمان وكذا يف يد علي، فلما وضعها يف يد 
 ؟ طقن السر يف ادلمسكٌن هبا، ألهنا تسبح أصاًل لكن مالذي جعلها تنتسبيحها، فُعلم أ
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لصحبو ن ُيربز أقدارىم ويبٌن مقدارىم ادلمسكٌن هبا الذين أراد احلبيب أالسر الذي يف  
 الكرام.

 صلى اهلل عليو وسلَّمال أين رأيُت رسول اهلل و إنك حجر ال تضر وال تنفع ول :فقال عمر
 يقبلك ما قبلتك، فقال اإلمام عليٌّ كاشفاً دلن حولو:

 على الذرية: ًن ادلؤمنٌن، أما علمت أن اهلل حٌن أخذ العهد]إنو يضر وينفع بإذن اهلل يا أم
َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَِني َآَدَم ِمْن ظُُهورِِىْم ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى َأنْ ُفِسِهْم أََلْسُت "

 األعراف(.116) "َعْن َىَذا َغاِفِلينَ  ِبَربُِّكْم قَاُلوا بَ َلى َشِهْدنَا َأْن تَ ُقوُلوا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا
ن اهلل عندما أخذ العهد على الذرية كتبو يف كتاب مث ألقمو ىذا احلجر فهو أال تعلم أ

 يشهد لكل من استلمو أو قبلو أو أشار إليو يوم القيامة.
نوار ال ُتكشف ؟ موجود يف ىذا احلجر، أين؟ ىذه أفإقرار العهد الذي أقررنا بو كلنا أين

، فأصبحت ىذه األنوار للقلوب اليت صفت وصافاىا الواحد القهار، ورفع عنها األستار إال
 ادلختبئة وادلتدثرة يف ىذه األحجار.

 قربٌن ترى بعٌن القلب األنوار اليت يف ىذه اآلثار:دلفعٌن الغافلٌن ترى اآلثار، وعٌن ا
  نو الواحدُ وفي كل شيٍئ لو آيٌة    تدل على أ

ألن  ٍع يراه يف ىذه األماكن ادلباركة،يشاىد األنوار، يف كل موضوجل فمن يذىب هلل عز 
، وعزتو ال يضاىيها وال يدانيها شيٌئ، وسعت قدرتو ادلخلوفات، وعمَّت عزيز قويٌّ اهلل عز وجل 

مو لسٍر يعلمو عز وجل وقد ال فالكل يعظ   م أمراً حكمتو مجيع الكائنات وادلصنوعات، يُعظ  
 نعلمو.

 ، وقال فيو أىل مكة: عندما ههر يف مكة ادلكرمة اهلل عليو وسلَّمصلى احلبيب 
 القمر(.63) "فَ َقاُلوا َأَبَشًرا ِمنَّا َواِحًدا نَ تَِّبُعوُ "

 إنو بشٌر مثلنا:
 الفرقان(.1) "َوقَاُلوا َماِل َىَذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي االْسَواقِ "

 وماذا تريدون؟
 الفرقان(.1) "ِزَل ِإَلْيِو َمَلٌك فَ َيُكوَن َمَعُو َنِذيًراَلْوال أُنْ "
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لن تروا ادللك ولن تكلموه، من السماء ملكًا فكيف ترونو؟ وكيف تكلمونو؟ اهلل ولو أنزل  
ل ايف ذات احلبيب البشرية، ولذلك قولكنهم رأوا البشرية ومل يروا األنوار اإلذلية اليت وضعها اهلل 

 لو رب العزة:
 األعراف(.191) "اُىْم يَ ْنظُُروَن ِإَلْيَك َوُىْم ال يُ ْبِصُرونَ َوتَ رَ "

لكن النور الذي فيو ال  الذي فيو، يروه رجاًل مثلهم،يرون النور ألهنم ال فهل يروه؟ ال ـ 
 ، كما يف بعض ادلسلمٌن الواقفٌن عند هاىر الدين ويقولون:يرونو، فوقفوا عند ادلثلية

 الكهف(.111) "ِمثْ ُلُكمْ  ُقْل ِإنََّما َأنَا َبَشرٌ "
أنا رجٌل واحٌد ولكن مع اآلية ليست كذلك، واحلبيب ىو الذي فسَّرىا، لكن و  فهو مثلنا

 أن قدركم مجيعاً، من قبل القبل إىل هناية النهاية، وفسَّرىا:أين واحد 
وعند مرضعتو السيدة حليمة ربع سنوات شق الصدر وعنده أعندما كان يف حادثة ف

ادلالئكة، وبعضهم شق صدره وبعضهم أخرج قلبو ووضعو يف طست من ذىب  تلنز السعيدية 
باب، وردوه إىل لربار فيو األ ماء زمزم وغسلوه، مث ردُّوه وختموه خبامت من نورٍ من وصبوا عليو 

             حالتو ـ وىو الذي حيكي وىذا الكالم موجود يف كتب السًنة ادلعتمدة. 
 فوزنوين فرجحتهم،قال:  أوزنوه ـ بعشرة من أمتوأي ـ  فقالوا: زنوه صلى اهلل عليو وسلَّمقال 

فوزنوين فرجحتهم، فقالوا: زنوه بألٍف من أمتو، قال: فوزنوين قال: فقالوا: زنوه دبائة من أمتو، 
 قالوا: دعوه فلو وزنتموه بأمتو كلها لرجحها(.فرجحتهم، 

وإذا كان ر ولكن قدركم كلكم، إذن فهو وحده يساوي الكل وىذه ادلثلية ىنا، أنا بش
 :صلى اهلل عليو وسلَّميقو يقول فيو صد  

 )لو ُوزن إديان ىذه األمة بإديان أيب بكر لرجحت كفة أيب بكر(.
؟ إذا كان إديان أيب بكر يساوي إديان األمة كلها، فكيف صلى اهلل عليو وسلَّمفكيف بو 

 واآلخرين ألن اهلل عز وجل اختصو ؟ يساوي األولٌنصلى اهلل عليو وسلَّميساوي قدره ىو 
 بأنواره الذاتية صلوات ريب وتسليماتو عليو.

نور ولذلك عندما كان ديشي ال يُرى لو هل، والذي ال يُرى لو هٌل ال شيئ غًن النور، 
 ن يكون لو هل.لو، لكن أي شيئ آخر البد وأ فقط ال هل
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 أبرزتو يد العناية كوناً     وىو نوٌر في صورٍة آدمية 
رضي اهلل وكان إذا تكلم خرج النور من بٌن ثناياه كما حيكي سيدنا عبد اهلل بن عباس 

 ما. عنه
فالذي يقصد الواحد القهار فقصده اهلل، فهذا حٌج آخر أعظم وأكرم يف ادلقام ويف 

 :رضي اهلل عنوادلشاىد العلية، يقول الشيخ أبو اليزيد البسطامي 
البيت، وحججُت يف ادلرة الثانية فرأيُت رب رى ول مرة فرأيُت البيت ومل أ]حججُت أ

 البيت ورب البيت، وحججُت يف ادلرة الثالثة فرأيُت رب البيت ومل أرى البيت(.
 ويقول يف ذلك اإلمام أبو العزائم عندما كان يطوف:

 ورسم البيت يُمحى باليقين  طوافي     أطوف وحول مجاله 
 واليقٌن يعين النور الذي بداخلو.

 عينِ و حور أو الجنات رى عيون الرأس كوناً      وترى وكيف ت
 يُرى جهارًا لكل فتًى مكينِ  ووجو مكون الكوان حولي     

وجو اهلل جل يف ُعاله، وىذا احلج األعظم الذي نسميو احلج األكرب، فهؤالء يقصدون 
اهلل عظمَّو، ن إىل رب البيت، ومل يذىب للبيت؟ تعظيما لو أل  فاحلج إىل البيت، واحلج األكرب

عَظم يف األصل ىو اهلل عز وجل،فا
ُ
ال أنسى يف ونُعظ م ىذا ادلوضع ألن اهلل عظمَّو، لكن  دل

           القصد األكرب اهلل عز وجل.و البيت رب البيت، 
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.
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