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الرِحي ِم:
الر ْْحَ ِن َّ
بِ ْس ِم هللا َّ
كل عام وأنتم خبري أمجعني هبالل شهر ربي ٍع األول:
بيع لنا ابخلري والبُشرى فيه لقد أشرقت مشس اهلدى الكربى
واىف ر ٌ
وغداً إن شاء هللا غُرة ربي ٍع األول شهر األنوار وشهر األسرار وشهر علُ ِو احلب يف القلوب ،قلوب األخيار
واألبرار حلضرة النيب املختار صلى هللا عليه وسلَّم.
اللهم ِ
صل وسلَّم وابرك على حضرته ،صالةً تكشف هبا عنا كل حجاب ،وترقينا فيها لكي نكون مع أُويل
األلباب ،الذين يتمتعون ابلنظر إىل وجه حضرته يف الرواح ويف اإلايب ،يف الدنيا واآلخرة يف اليقظة واملنام يف احلل
والرتحال ،حىت نكون معه ومع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ،آمني آمين اي ربب
العاملني.
أيها ألحبة:
ابرك هللا تعاىل فيكم أمجعني.
يقول اإلمام أبو العزائم رضي هللا تبارك وتعاىل عنه يف حكمة عليه عن احلضرة احملمدية يف كتابه {الطهور املدار
على قلوب األبرار}:
معلوم أن أول اإلرادة آخر العمل].
[ ٌ
وأول مراد هللا تعاىل هو حبيبه مصطفاه صلى هللا عليه وسلَّم ،وسبق يف علمه أنه حبيبه ومصطفاه ،وأنه
اإلنسان الكلي املمد جلميع العوامل صلى هللا عليه وسلَّم.
كثريٌ من األحباب يقرأون هذه العبارة فتستغلق عليهم يف الفهم:
أول اإلرادة آخر العمل ،ما معناها؟
أان أريد أن أبين منزالً فأُحضر املكان ،وأُحضر مواد البناء ،وآيت ابملهندس لريسم يل هذا البناء ،وأقوم إبحضار
من يقوم إبمتام البناء ،فإذا مت البناء يكون قد مت هذا العمل الذي كنت أريده ،وهو اإلرادة.
اإلنسان الذي يريد أي شيئ ،يكون آخر شي ٍئ حتقيق هذه اإلرادة ،ألنه يسعى بكل ما يف وسعه لتحقيقها.
والرسول صلى هللا عليه وسلَّم هو مراد هللا تعاىل من مجيع الكائنات ،فهو احلبيب املصطفى ،وهو املمد جلميع
حديث صحيح رواه اإلمام دمحم بن سهل يف تفسريه
وروي يف هذا
ٌ
العوامل العلوية ،والعوامل السفلية من قبل ومن بعدُ ،
للقرآن الكرمي قال فيه:
وخلقت كل ٍ
شيئ لبين آدم) ـ أي أن كل شي ٍئ يف
خلقت دمحماُ لذايت ،وخلقت آدم حملمد،
(يقول هللا تعاىل :إين
ُ
ُ
الوجود عاليه ودانيهُ ،خلق من أجل اإلنسان:
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السماو ي
ض َي
ات َوَما يِف األَ ْر ي
َج ًيعا يم ْنهُ ﴾ (00اجلاثية).
َّر لَ ُك ْم َما يِف َّ َ َ
﴿ َو َسخ َ

واإلنسان ـ هذا اإلنسان سر تكوينه ونشأته هو أن هللا عز وجل أظهر حبيبه فأراد أن يُظهر مجاله يف األكوان،
فخلق اإلنسان ليظهر هللا تبارك وتعاىل جبماله يف حبيبه ُمفرداً ،ويُظهر من حبيبه يف مجيع بين اإلنسان ،فهو سر
اجلمال اإلهلي الذي إنتشر يف األكوان عاليها ودانيها.
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم كي نُفصل هذا الكالم ،له مبىن :وهو ظاهره وهو جسمه.
وله معىن :وهو معانيه الباطنة من القلب والروح والفؤاد والسر واخلفى واألخفى والنفخة القدسية اإلهلية.
فكل ما ظهر من احلضرة اخلِلقية ،أو من احلضرة اجلسمانية ،يُسمى يف حضرته:
{األُفق املبني} وكل ما ظهر من األحوال العلية من احلياة الروحانية ومن األعضاء العُلوية يف ذاته البهية ،فهذا
يُسمى {األُفق األعلى}.
ٍ
إنسان يف كل شيئ ،ألن هللا عز وجل جعله املمثل بمبناه جبسمه
فجعله هللا سبحانه وتعاىل يف بشريته أكمل
حقيقة ما يُقرب إىل هللا تعاىل يف مجال العبودية ،فيظهر على هذا اجلسم مجال العبودية هلل ،الذي ُُيبه هللا من العبيد
أمجعني:
﴿ إي ْن ُه َو إيال َع ْب ٌد أَنْ َع ْمنَا َعلَْي يه ﴾ (95الزخرف).
ار َك الَّ يذي نَ َّز َل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َع ْب يدهي ﴾ (0الفرقان).
﴿ تَ بَ َ
يي ي
ي
اب ﴾ (0احلهف).
﴿ ا ْْلَ ْم ُد هلل الَّذي أَنْ َز َل َعلَى َع ْبده الْكتَ َ
ي
َس َرى بي َع ْب يدهي ﴾ (0اإلسراء).
﴿ ُس ْب َحا َن الَّذي أ ْ

فجعل هذا اجلسم مجال العبودية مشعاً وظاهراً فيه ملن أراد أن يكون قريباً ومقرابً من خالقه وابريه ،فيقتدي به
يف ظاهره يف مجال العبودية ،ليكون مقرابً للحضرة اإلهلية.
وهللا سبحانه وتعاىل له مر ٌاد من العبيد ،وأكمل مر ٍاد ُُيبه هللا أظهره على مبىن حبيبه ومصطفاه ،ليتجمل به ،ملن
أراد أن يكون من املقربني واألطهار واألخيار إىل حضرة هللا سبحانه وتعاىل.
واجلمال الظاهر هذا مجال العقيدة ،ومجال العبادات ،ومجال األخالق ،ومجال املعامالت ،لن جتد أكمل يف
البشرية كلها إنساانً يظهر فيه مجال هذه الكماالت ،إال سيد السادات صلى هللا عليه وسلَّم ،وعلينا أن نقتدي به يف
املظاهر اجلسمانية ،ونتأدب أبدب العبودية هلل تبارك وتعاىل.
ولذلك ألن هللا مجله بما ُيبه ويرضاه ،جعله أكمل إنسان حىت يف وجوده الظاهر يف صورته البشرية:
وأمجل منك مل َتر قط عيين وأكمل منك مل تلد النساء
فحىت صورته البشرية كانت أكمل الكمال يف مجيع الصور السابقة والالحقة ،ألنه صورة احلق ال ي مجلها
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بمرادات احلق من اخللق تبارك وتعاىل.
ووصف ذلك ـ وصف هذه الصورة شرحناه ابلتفصيل يف كتبنا عن احلقيقة احملمدية وعن احلضرة األْحدية ،وقال
فيه هللا عز وجل :قل هلم:
بشر مثلكم ،يعين ال يُعجزكم أي أم ٍر يف التشبه يب ،ألن هللا يدعوكم إىل التشبه ببشريته ،يف العقيدة
إمنا أان ٌ
والعبادات واألخالق واملعامالت ،والعبودية حلضرة هللا سبحانه وتعاىل من التواضع وال ُذل واملسكنة يف حالة مناجاة هللا
والدخول على هللا سبحانه وتعاىل.
ولذلك جعل هللا سبحانه وتعاىل ملن يدَّعي أنه ُُيب هللا أن أييت ٍ
بدليل على حبه هلل ،وأكرب دليل على حبه هلل
هو متابعته لسيدان رسول هللا:
﴿ قُ ْل إي ْن ُك ْن تُ ْم ُيُتبُّو َن هللا فَاتَّبيعُ يوِن ﴾ (00آل عمران).
فأكرب دليل على حمبة هللا ،هو املتابعة حلبيبه ومصطفاه صلى هللا عليه وسلَّم.
شع من حضرته على مجيع العوامل ،فقال سبحانه:
وبني صلى هللا عليه وسلَّم فضله الذي َّ
ي
ني ﴾ (017األنبياء).
﴿ َوَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إيال َر ْْحَةً لل َْعالَ يم َ
نصيب من رْحة سيد السادات
فكل إنسان وكل كائن من الكائنات الظاهرة الباطنة ،كل هذه الكائنات هلا
ٌ
صلى هللا عليه وسلَّم.
فعلى اإلنيسان أن ُيرص على أن أيخذ نصيبه من الرْحة اإلهلية ال ي جعلها هللا له أمانة ووديعة عند الرْحة
املهداة والنعمة املسداة صلى هللا عليه وسلَّم.
خصه من دون األنبياء والرسل السابقني ،أبن مجله إبمسني من أمسائه
ومن أجل ذلك بني هللا سبحانه وتعاىل أنه َّ
تبارك وتعاىل ،فقال عز شانه:
ول يمن أَنْ ُف يس ُكم ع يزيز علَي يه ما عنيتُّم ح يريص علَي ُكم يِبلْم ْؤيمنيني رء ٌ ي
يم ﴾
اء ُك ْم َر ُس ٌ ْ
وف َرح ٌ
ْ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ْ ْ ُ َ َُ
﴿ لََق ْد َج َ

(001التوبة).
والرؤف هو هللا والرحيم هو هللا ،ولكن ألن احلبيب صلى هللا عليه وسلَّم فىن يف ذات مواله ،مجله هللا سبحانه
ص على البشرية كلها من الضاللة والغواية ،والرغبة يف هداية الناس أمجعني
وتعاىل هبذه األمساء احلُسىن ال ي فيها حر ٌ
إىل هللا رب العاملني ،حىت أنه كان ُيزن عندما ال يستجيب له أحد الكافرينُ ،يزن ألنه سيذهب به إىل النار وإىل
دار البوار ،فقال هلل عز وجل له:
س َرات ﴾ (1فاطر).
سَ
﴿ فَال تَ ْذ َه ْ
ك َعلَْي يه ْم َح َ
ب نَ ْف ُ
ي
﴿ لَعلَّ َ ي
ني ﴾ (0الشعراء).
سَ
ك أَال يَ ُكونُوا ُم ْؤمني َ
َ
ك َِبخ ٌع نَ ْف َ
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وهذا من فرط رأفته ،ومن شدة رْحته ابخللق أمجعني صلى هللا عليه وسلَّم.
وأكمل هللا تبارك وتعاىل له اجلمال ليعلم مجيع أهل الكمال ،أن من أراد أن يكون له عند هللا منزلةً وجاه،
فليقتدي بسيدان رسول هللا يف عطاء هللا له يف قوله :وإنك لعلى ُخلقي عظيم.
وخلق مضاف وعظيم مضاف ،يعين إنك لعلى ُخلق هللا تعاىل ،فيقتدي به يف أخالقه ،ليجمله هللا ويفيض
ُ
عليه خالص أوصافه ،فيكون عبداً رابنياً يقول للشيئ :كن فيكون.
وكذا أثبت هللا تبارك وتعاىل له الشفاعة يف الدار األُخروية ويف احلياة األخروية ،ووعده أبنه ال ُُيزيه يف أي
ٍ
طلب يطلبه.
َّب ﴾ (1التحرمي).
﴿ يَ ْوَم ال ُُيْ يزي هللا الني َّ
ٍ
يعين أي ٍ
جماب عند هللا تبارك وتعاىل.
طلب يطلبه ألي عبد فإنه ٌ

بل إنه وعده أنه س ُريضيه يف كل ما يطلبه ،فقال عز وجل:
ضى ﴾ (9الضحى).
س ْو َ
ك فَ تَ ْر َ
يك َربُّ َ
ف يُ ْع يط َ
﴿ َولَ َ
خص هبا هللا خري الربية ،وهي األُفق األعلى ،فإن هللا سبحانه وتعاىل َّبني أحوال
أما أفق الكماالت اإلهلية ال ي َّ
هذا النيب الباطنية ،ومنزلته القدسية عند رب الربية ،فقام هللا بذاته ابلنيابة عن حضرته بمبايعة الرسل واألنبياء السابقني
ألست العامة جلميع العاملني ،وهي قول هللا:
قبل بيعة ُ
ي
ني ـ الذي أخذ امليثاق للنبيني أن يتبعوا وينصروا هللا هو هللا بذاته.
﴿ َوإي ْذ أ َ
َخ َذ هللا ميثَا َق النَّبيي َ
ي
ي
ي ي
اء ُك ْم َر ُس ٌ
ص يد ٌق لي َما َم َع ُك ْم لَتُ ْؤيمنُ َّن بي يه
﴿ َوإي ْذ أ َ
َخ َذ هللا ميثَا َق النَّبيي َ
ول ُم َ
ني لَ َما آَتَ ْي تُ ُك ْم م ْن كتَاب َوح ْك َمة ُُثَّ َج َ
ي
ال فَا ْش َه ُدوا َوأ َََن َم َع ُك ْم يم َن
ص يري ـ أي عهدي ـ قَالُوا أَق َْرْرََن قَ َ
ص ُرنَّهُ قَ َ
ال أَأَق َْرْرُُْت َوأَ َخ ْذ ُُْت َعلَى َذل ُك ْم إي ْ
َولَتَ ْن ُ
َّ ي ي
ين ﴾ (10آل عمران).
الشاهد َ
فكون هللا تبارك وتعاىل بذاته اجلاللية الكربايئية أيخذ العهد على مجيع األنبياء واملرسلني حلضرته ،دليل على
رفعة قدره ومقداره عند مواله ،ودليل على عُلو منزلته عند ربه تبارك وتعاىل ،مث بعد ذلك أقام حبيبه مقام نفسه يف
البيعة الرضوانية ،عندما ابيع أصحابه بيعة الرضوان ال ي اهنع هللا يضر:
ي
﴿ لََق ْد ر ي
ت َّ
الش َج َرةي ﴾ (01الفتح).
ني إي ْذ يُبَايعُونَ َ
ك َُتْ َ
ض َي هللا َع ين ال ُْم ْؤمني َ
َ

رضي هللا عن هذه البيعة ،ماذا قال هللا تبارك وتعاىل عن احلبيب وهو يبايعهم ابلنيابة عن مواله مع التنزيه
الكامل حلضرة هللا:
مل ي ُقل كأمنا يبايعونك هللا ،وإمنا قال" :إمنا" أتكيداً لـ ـ "يبايعون هللا" ،واليد ال ي كانت فوق أيديهم يد رسول هللا،
ومع ذلك يقول فيها هللا:
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﴿ ي ُد ي
هللا فَ ْو َق أَيْ يدي يه ْم ﴾ (01الفتح).
َ

ومل ي ُقل فوق أيديكم ،فلو قال تبارك وتعاىل يد هللا فوق أيديكم ،لكانت يد الرسول صلى هللا عليه وسلَّم من
مجلة هذه األيدي ،لكن يد هللا فوق أيديكم واليد ال ي كانت فوق أيديهم هي يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم،
مقام عظيم ال نستطيع أن نُلمح ملا فيه من املنزلة العلية للحضرة احملمدية.
وهذا ٌ
َّ
عمل يف احلقيقة
كذلك أثبت هللا تبارك وتعاىل بنفسه يف كتابه العزيز أن فعل النيب صلى هللا عليه وسلم ،هو ٌ
قام به هللا وأظهره على يد حبيبه ومصطفاه.
فالنيب صلى هللا عليه وسلَّم يف غزوة بدر أخذ حفنةً من احلصى يف يده ،ورمى هبا الكفار وقال :شاهت
الوجوه ،وأثبتت الرواايت ما من ٍ
شيئ من هذا احلصى ،ماذا قال هللا يف ذلك؟
رجل منهم ،إال وأصابه ٌ
ت َولَ يك َّن هللا َرَمى ﴾ (01األنفال).
ت إي ْذ َرَم ْي َ
﴿ َوَما َرَم ْي َ

ما هذه املنزلة الغريبة العجيبة حلضرة النيب صلى هللا عليه وسلَّم ال ي يبينها هللا تبارك وتعاىل يف هذه اآلية ،هذا
أمر عُجاب ومعناه أن احلبيب صلى هللا عليه وسلَّم ذاب يف حمبوبه تبارك وتعاىل ،ومل يعد له شأ ٌن مع مواله ،بل سلَّم
ٌ
نفسه هلل ،وأصبح احملرك له واملسكن والعامل له هو مواله تبارك وتعاىل.
ويف ذلك يقول القائل:
جل الفاعل].
[أان آلةٌ وهللا َّ
فهو صلى هللا عليه وسلَّم الذي يفعل به وله هو هللا تبارك وتعاىل.
أما املقام األعظم الذي جعله هللا فيه كعبةً لتنزالته القدسية ،فهو مقام الظاملني ألنفسهم ،حيث أمرهم هللا تبارك
وتعاىل عندما يقعون يف ظُلم أنفسهم ،أن يتجهون إىل حضرته ،ويعتذروا إىل هللا:
ي
استَ غْ َف َر
س ُه ْم َجاءُ َ
استَ غْ َف ُروا هللا َو ْ
وك ـ ومل ي ُقل جاءوا إىل البيت ،بل جاءوك أنت ـ فَ ْ
﴿ َولَ ْو أَنَّ ُه ْم إ ْذ ظَلَ ُموا أَنْ ُف َ
ول ـ ماذا جيدون عند حضرته؟
الر ُس ُ
ََلُ ُم َّ

لََو َج ُدوا هللا ـ أي لوجدوا تنزالت هللا وإكرامات هللا ،ابمسه التواب وامسه الع ُفو وامسه الرحيم وامسه اللطيف ـ
ي
يما ﴾ (44النساء).
لََو َج ُدوا هللا تَ َّو ًاِب َرح ً
أي أنه هو الكعبة ال ي يتنزل عليها هللا أبمسائه احلُسىن ،ومجاالته العُليا ،ليظهر فيها مجال هللا للمؤمنني
املصدقني ،الذي يريدون أن تكون هلم منزلةٌ عالية عند سيد األولني واآلخرين صلى هللا عليه وسلَّم.
مث بني هللا سبحانه وتعاىل أنه فينا على الدوام ،ال ُيلو منه زما ٌن وال مكا ٌن إىل قيام الساعة ،فقال سبحانه
وتعاىل يف حضرته:

﴿ َوا ْعلَ ُموا أ َّ
ول هللا ﴾ (7احلجرات).
َن فيي ُك ْم َر ُس َ
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كيف يكون فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم بعد إنتقاله إىل الرفيق األعلى؟ بورثته اهلادين املهديني ،فهم
املرآة ال ي تُظهر مجال سيد األولني واآلخرين ،وهو صلى هللا عليه وسلَّم املرآة ال ي مجال رب العالني.
فهؤالء الورثة حلضرته صلى هللا عليه وسلَّم إمنا هم مرآة ،تعكس ما يتنزل على حبيب هللا ومصطفاه ،من
اجلماالت اإلهلية ،والكماالت الرابنية ،املناسبة ألهل زماهنم ،واملناسبة ألحوال الصاحلني يف عصورهم ،ألن لكل عص ٍر
دوله ورجال.
واحلقيقة أن احلديث عن احلبيب صلى هللا عليه وسلَّم يعجز كل ٍ
إنسان مهما عال قدره ،وارتفع شأنه ألنه صلى
ُ
هللا عليه وسلَّم ال ُُييط به وال يعلم به إال ربه تبارك وتعاىل.
القوي القادر
عجز الورى عن فهم سر دمحم مل يدرهِ إال ُّ
وصلى هللا وسلَّم وِبرك على سيدَن دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
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