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 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
أمجعني أن  عليهم تبارك وتعاىلإعتاد سلفنا الصاحل رضوان هللا احلمد هلل رب العاملني، 

من   صلى هللا عليه وسلَّمموا ومعهم احملبني واملريدين والسالكني ابإلحتفال مبيالد حضرة النيب يقو 
 . ة الثاين عشر وهي ليلة امليالدللياألول من شهٍر ربيٍع األول، إىل م اليو 

وكان إحتفاؤهم يف ذلك أن يقصُّوا على األحباب قصة امليالد، وألن الناس كان معظمهم 
ين، فكان أحد أميني فألف كل رجٍل من كبار الصاحلني كتااًب عن ميالد سيد األولني واآلخر 

ويتخلل هذا الكتاب  الباقي يستمعون إليه خبشوع وخضوع،و  ٍت مسموعالقارئني يقرأه بصو 
قصائد نظمية يغنوهنا أبغاين مجاعية لُيعلنوا الفرح  صلى هللا عليه وسلَّمالذي يصف ميالد النيب 

 .صلى هللا عليه وسلَّموالسرور مبولد النور األعظم سيدان رسول هللا 
تاب يقرأونه يف املولد حبسب ما غلب وكان كل إقليم من األقاليم اإلسالمية يشتهر فيه ك

الربزجني، وهو  عليهم يف أحواهلم، فمثاًل يف بالد العراق واخلليج العريب كان يغلب عليهم كتاب
  .رجٌل من الصاحلني

من الصاحلني  واملناوي رجلٌ  املناوي،وكان يغلب على أهل مصر قراءة كتاب مولد 
ابحلكم النظمية املوجودة  نو نويتغ ،يقرأون كتابه مصر فكانوا هلأاألصفياء األتقياء، وكان من 

 :سبحانه وتعاىل ألن هللا قال يف قرآنه جااًل ونساًء،ر  باراً ويفرحون بذلك صغاراً وك ،خالله
ٌر ِمَّا ََيَْمُعونَ  ُقْل ِبَفْضِل للاِ  ﴿  (.يونس85) ﴾ َوِبَرْْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُهَو َخي ْ

ية القرن العشرين، وكانت ألنه ُوجد يف بدا رضي هللا تبارك وتعاىل عنهائم ام أبو العز واإلم
  :تشرة يف عصره وضع كتاابً ألحبابه والسالكني على طريقه مسَّاهمناألمية 
  .{املختار دبشائر األخيار يف مول}
  :كنا نقرأه مجيعاً يف هذه الليايل ألنه يقول لنا فيهو 

سيدان يالد إكرامًا مليوا الليايل اإلثىن عشر مجيعًا من شهر ربيع يتعنيَّ على آل العزائم أن حي]
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 .[صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 
 الذي منه نستفيد، ديدوعادته، أييت لنا ابجلوأرضاه كما هو دأبه  هنع هللا يضرواإلمام أبو العزائم 

 .املني القرآن الكرميوليس عن غريه من السابقني، ولكن إستنباطاً واستلهاماً من كتاب رب الع
جاء بعد املولد يف ختام الكتاب بكالٍم عظيم يف فضل النيب  فبعد أن كتب موله املبارك،

 .على سائر األنبياء واملرسلني له تبارك وتعاىلوتفضيل هللا  صلى هللا عليه وسلَّم
كل   وسلَّمصلى هللا عليه مجع لرسول هللا  سبحانه وتعاىلوركَّز على شيٍئ واحد وهو أن هللا 

و معجزات ظهرت على أيدي نيب من ملرسلني السابقني، فما من معجزة أمعجزات األنبياء وا
صلى هللا عليه أنبياء هللا، أو رسوٍل من رسل هللا، إال وأظهرها هللا على يد حبيبه ومصطفاه 

 .وسلَّم
، وهذا لَّمصلى هللا عليه وسحوايل ثالثة آالف معجزة حلضرة النيب وقد مجعت كتب السرية 
ُمؤيٌد من  صلى هللا عليه وسلَّمرواايت الصحيحة، وكلها تُثبت أنه لما تيسر هلم مجعه عن طريق ا

 :إذ يقول عن حضرته يف بردته هنع هللا يضر، وصدق اإلمام البوصريي تبارك وتعاىلهللا ابهلل 
  :يعين معجزة وكل آٍي أتى الرسل الكرام هبا ـ وآيٍ 
 كرام هبا        فإمنا إتصلت من نوره هبمُ وكل آٍي أتى الرسل ال

صلى هللا عليه فكل املعجزات إمنا هي إشراقاٌت لنور النبوة األعظم للحبيب املصطفى 
 .وسلَّم

يف كتب من احلكم النادرة اليت ال جتدها  هنع هللا يضرونظرًا ألن هذه الكلمات اليت كتبها اإلمام 
قتها تنسيقًا طيبًا يالئم األحبة والسامعني أن نسَّ األولني، فقد رأيُت أن أقرأ بعضها بعد 

 :واحلاضرين أمجعني
 :واملرسلنيمبيناً فضله على سائر األنيباء  هنع هللا يضرقال 

 :كتاب آدم كلمات، فقال تعاىل  تبارك وتعاىلجعل هللا 
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 (.البقرة13) ﴾ فَ تَ َلقَّى َآَدُم ِمْن رَب ِِه َكِلَمات   ﴿
 :ه السالم كلماتكما كان كتاب إبراهيم علي

 (.البقرة401) ﴾ َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَمات   ﴿
 :وكتاب موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم ُصحف

 (.األعلى41) ﴾ ُصُحِف ِإبْ َراِهيَم َوُموَسى ﴿
 ورسل وهو القرآن، مهمينًا على مجيع الكتب السابقة ألنبياء هللامث أييت كتاب نيب اخلتام 

 :هللا، قال تعاىل
قًا ِلَما بَ نْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ  ﴿  ﴾ َوَأنْ َزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِِبحلَْقِ  ُمَصدِ 

 (.املائدة15)
 .على هذه الكتب السابقةهيمن 

املالئكة ابلكلمات  ى آدم على نبينا وعليه أفضل الصالة وأمت السالمى املالئكة وحتدَّ وحتدَّ 
 :فقالواألمساء، 

 (.البقرة14) ﴾ َأْنِبُئوِن ِبَِْْسَاِء َهُؤالءِ  ﴿
أن أيتون  صلى هللا عليه وسلَّماهم نبينا وحتدَّ  ،اجلن واإلنس مجيعاً  عز وجل أعجز ولكن هللا

تبارك  و بصورة منه، فعجزوا مجيعًا عن اإلتيان ولو آبية منه، ألنه كالم هللامبثل هذا الكالم أ
 .وتعاىل

 :وقال تعاىل خمربًا عن آدم
 (.طه404) ﴾ َوَعَصى َآَدُم رَبَُّه فَ َغَوى ﴿

 :وقال صلى هللا عليه وسلَّموأثىن على حبيبه 
 (.النجم0) ﴾ َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى ﴿

، فانظر الفرق بني اإلثنني، جتد الفرق كالفرق بني احملب واحملبوب، فكل رسل هللا حمبني
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 .سبحانه وتعاىلهو وحده احملبوب واملطلوب لرب العاملني  صلى هللا عليه وسلَّمورسول هللا 
خذ أنبياء هللا ورسله وبعضًا منهم على سبيل املثال، مقاراًن بني ما أيدهم هللا به أنو

  زيف ذات املعجزات صلى هللا عليه وسلَّممعجزات، وما أيد به رسولنا 
  :مفسيدان نوٌح عليه السال

 :طلب الفتح من ربه، فقال كما قال هللا
نَ ُهْم فَ ْتًحا ( 443)قَاَل َربِ  ِإنَّ قَ ْوِمي َكذَّبُوِن  ﴿  (.الشعراء445) ﴾فَافْ َتْح بَ ْيِِن َوبَ ي ْ

  .طلب الفتح من هللا
 :ره هللا ابلفتح املبني بغري طلب، فقال عز وجلبشَّ  صلى هللا عليه وسلَّمواحلبيب 

 (.الفتح4) ﴾ َلَك فَ ْتًحا ُمِبيًنا انَّ فَ َتْحَناإ ﴿
يد هللا نوٌح عليه السالم عندما فار الطوفان أبن أمسك سفينته على املاء، وهذه املعجزة وأ

واقفًا على شط حُبرية بني  صلى هللا عليه وسلَّمحدثت مع سيد الرسل واألنبياء، فقد كان 
لن أومن لك حىت تشري إىل هذا : لجبلني، وجاءه ِعكرمة بن أيب جهل فدعاه إىل اإلميان، فقا

حىت وصل  إىل احلجر فمشى على املاء صلى هللا عليه وسلَّماحلجر فيمشي على املاء، فأشار 
 .والرسالةشهد له ابلنبوة و  عند حضرته

فسبح  صلى هللا عليه وسلَّمرجع إىل مكانه، فأشار إليه ال حىت ي: أيكفيك هذا؟ قال: الفق
 .نهمرًة ُأخرى ورجع إىل مكا

أتباع النيب ابلسري على املاء يف مراٍت كثرية يف الفتوحات  سبحانه وتعاىلوقد أكرم هللا 
ن نطيل فتح بالد فارس، وكلها وقائع اترخيية ال نريد أاإلسالمية، مرة يف فتح البحرين، ومرة يف 

 .بسردها اآلن
 :النصر من ربه، فقالونوٌح عليه السالم طلب 

 (.املؤمنون02) ﴾  مبَا َكذَّبُونِ قَاَل َربِ  اْنُصْرِن  ﴿
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 :وقال لصحبه املباركني وجل وعده هللا ابلنصر قبل القبل، ولكن حبيب هللا عز
 (.التوبة11) ﴾ ِإال تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه للا ﴿

ولذلك كان خامت  تكوين الكائنات،فقد نصره هللا قبل : وإمنا قالمل يُقل فقد ينصره هللا، 
 :هره من الناحية الُيسرى مقابل لقلبه، مكتوٌب عليه بقلم القدرة اإلهليةنبوته على ظ

 .{توجَّه حيث شئَت، فإنك منصور}
فإذا إنتقلنا إىل خليل للا وأبو األنبياء سيدان إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصالة 

 :وأمت السالم، فقد قال لقومه
 (.الصافات11) ﴾ ِإِن ِ َذاِهٌب ِإىَل َرّبِ  َسيَ ْهِدينِ  ﴿

  .يعين يبحث عن اهلداية
  :بدون طلب صلى هللا عليه وسلَّمحلبيبه سبحانه وتعاىل وقال هللا 

 (.الفتح0) ﴾ َويَ ْهِدَيَك ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما ﴿
 :فقال لهن يُعلن هذا للجميع، أمره أمث 
 (.األنعام424) ﴾ ُقْل ِإنَِِّن َهَداِن َرّبِ  ِإىَل ِصَراط  ُمْسَتِقيم   ﴿

يطلب من هللا أن يغفر له يوم الدين، ويقول كما قال رب  وإبراهيم أبو األنبياء عليه السالم
 :العاملني
ينِ  ﴿  (.الشعراء50) ﴾ َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن يَ ْغِفَر ِل َخِطيَئِِت يَ ْوَم الدِ 

ا أتخر يف أعلن هللا أنه قد غفر له ما تقدم وم صلى هللا عليه وسلَّملكن حبيب رب العاملني 
 :الدنيان فقال

َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتََخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيكَ  ِليَ ْغِفَر َلَك للاُ  ﴿  (.الفتح0) ﴾ َما تَ َقدَّ
يوم البعث وإبراهيم عليه السالم طلب من هللا أن ال خيزيه أي ال يفضحه بني اخلالئق، 

 :ال بنيهومل ُيشرك معه أحٌد من قومه و والنشور، فقال 
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َعثُونَ  ﴿  (.الشعراء53) ﴾ َوال ُُتِْزِن يَ ْوَم يُ ب ْ
 : لكن هللا عز وجل طمأن النيب وأتباع النيب فقال

 (.التحرمي5) ﴾ يَ ْوَم ال ُُيِْزي للا النَِّبَّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعهُ  ﴿
 :، فقال سبحانهالنار برداً وسالماً  ،إلبراهيم عندما أُلقي يف النار تبارك وتعاىلجعل هللا 

 (.األنبياء21) ﴾ قُ ْلَنا ََي اَنُر ُكوِن بَ ْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإبْ َراِهيمَ  ﴿
 .برداً خفيفاً لطيفاً هواٌء منعش فقطـ أي برداً ال يُؤذي 

بنها دمحم وقد إحرتق أتت إليه أم دمحم بن حاطب ومعها إ صلى هللا عليه وسلَّمورسول هللا 
ب أَذه): يتفل بريقه على يده، وميشيها على جسمه، ويقول عليه وسلَّمصلى هللا فأخذ ه، دجل
 (.باس رب الناسال

  [صحيح البخاري عن السيدة عاشئة اهنع هللا يضر]

 .من بني يديه صحيحاً كأنه مل ميسه حرٌق قطفقام 
 :ألك حاجة؟ قال: وقال ،وإبراهيم عليه السالم عندما أُلقي يف النار، وجاءه األمني جربيل

  .حسيب ريب
، بدون طلب يف أشد املواقف صعوبة صلى هللا عليه وسلَّمولكن هللا عز وجل قال حلبيبه 

 :وشدة
 (.األنفال20) ﴾ فَِإنَّ َحْسَبَك للا ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َوِِبْلُمْؤِمِننيَ  ﴿

أي  ،األلوهيةهللا يف مقام  ريب يف مقام الربوبية، وبني حسبكوفارٌق كبري بني حسيب 
 :صلى هللا عليه وسلَّمولذلك كان يقول  يكفيك هللا يف أي أمر،

 (.عين هللا أبدايضأان عبد هللا ورسوله، ولن يُ )
 [.راه البخاري عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر]

 :وإبراهيم قال فيه هللا يف مقامه عند مواله
 ﴾ اِت َواالْرِض َوِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ َكَذِلَك نُِري ِإبْ َراِهيَم َمَلُكوَت السََّماوَ وَ  ﴿
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 (.األنعام38)
 :أما مقام حبيب هللا، فاستمع فيه أبُذن القلب إىل قول هللا

َرى ﴿  (.النجم45) ﴾ َلَقْد رََأى ِمْن َآََيِت رَبِ ِه اْلُكب ْ
 :وقال ايضاً 

 (.النجم1) ﴾ َفَكاَن قَاَب قَ ْوَسنْيِ َأْو َأْدنَ  ﴿
صلى هللا عليه ارق بني املقامني، وتعرف قدر نبيك األعظم وهذا تعرف الفأُنظر إىل هذا 

 .وسلَّم
 :وإبراهيم دعا هللا أن جيعل له لسان صدٍق يف أمة احلبيب، فقال

 (.الشعراء51) ﴾ ِخرِينَ َواْجَعْل ِل ِلَساَن ِصْدق  يف اآل ﴿
 :قولوافصدقه احلبيب عندما أمران أبن نصلي على حضرته يف الصالة، فقال 

وعلى آل دمحم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وابرك على  اللهم صل على دمحم)
   (.دمحم وعلى آل دمحم، كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يف العاملني إنك ْحيٌد جميد

 [.جرة هنع هللا يضرصحيح أبو داود عن كعب بن عُ ]
وه يف كل صالة أبن يصلون عليه كما أمران به هللا فأصبح اآلخرين وهم أمة اخلتام يذكر 

 .حبيبه ومصطفاه
ن يُعطيه ومينحه كل أبده مل حيرم حبيبه من ذلك بغري سؤال، ألنه عوَّ  سبحانه وتعاىلوهللا 

 .عطاٍء ونوال، بال طلٍب ألنه حبيب الواحد املتعال
 :وقال هللا عن أهل بيته

َا يُرِيُد للا ِلُيْذِهَب َعنْ  ﴿  (.األحزاب11) ﴾ُكُم الر ِْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِت َوُيَطهِ رَُكْم َتْطِهريًا ِإَّنَّ
  :نتقلنا إىل سيدان موسى كليم للافإذا ا

وسيدان موسى أكثر األنبياء حتدث عنهم كتاب هللا، يف أماكن عديدة من القرآن الكرمي، ملا 
 :سالةر هللا ابل القاه مع قومه من العنت والشدة، يقول سيدان موسى عندما كلفه
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 (.طه08) ﴾ َربِ  اْشَرْح ِل َصْدِري ﴿
 :ولكنه يقول للحبيب بغري طلب

 (.الشرح4) ﴾ َأََلْ َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ  ﴿
يريد أن يؤيده هللا مبن يعينه على إبالغ فشرح هللا صدره بال طلٍب وال سؤال، وقال موسى 

 :دعوة هللا
َوَأْشرِْكُه يف ( 14) اْشُدْد ِبِه َأْزِري( 11) َهاُروَن َأِخي( 01) يَواْجَعْل ِل َوزِيًرا ِمْن َأْهلِ  ﴿

 (.طه) (10) ﴾ َأْمِري
 :، فقال عز شأنهتبارك وتعاىلوهللا عز وجل ال يريد أن يعني حبيبه أحٌد غريه 

 (.الشرح1) ﴾ َوَرفَ ْعَنا َلَك ِذْكَركَ  ﴿
هللا إال ومعها حممٌد رسول هللا، وهذا ن يب يف الشهادة واآلذان، ال تُقبل ال إله إال أي تُقر 

 .تبارك وتعاىليعين أن ال أوازرك بغريك ألنك من أهلي فأان ظهريك ومعينك، ال أشد أزرك بغريي 
ملوسى عليه السالم بعد متكينه يف املقام، وإجابة ما طلبه من هللا عز  سبحانه وتعاىلوقال 

 : وجل وهو يكلمه عز وجل يف ظل الغمام
 (.طه12) ﴾ ْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك ََي ُموَسىقَاَل قَ  ﴿

صلى هللا د عطاءك أي ال تسأل شيئًا بعد ذلك فجعل عطاءه حمدودا، وقال حلبيبه فحد ِ 
 :بعد أن رفعه هللا إليه، فتجاوز كل مقام عليه وسلَّم

 (.طه441) ﴾ َوُقْل َربِ  ِزْدِن ِعْلًما ﴿
 .سبحانه وتعاىلكل امٍر من احلميد اجمليد   حداً وطلب منه ان يطلب املزيد منفلم حيدد له 

 :موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم قال
وإمنا سرياه يف  وأنت يف حمل العبودية،ـ لن تراين : رين انظر اليك ـ فقال سبحانهقال رب أ

 .احلياة اأُلخروية عندما يكون يف النشأة الثانية اأُلخروية



 9 هنج الصاحلني يف اإلحتفال مبولد سيد املرسلني     فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 

 دار الصفا اجلميزه طنطا هـ 4111 ربيع األول 41موافق  41/41/0104: اخلميس
 لقاء األحبة على برانمج التواصل اإلجتماعي زووم ـ على اإلنرتنت

 :قال هللا يف شأنه صلى هللا عليه وسلَّملكن رسول هللا 
 (.النجم43) ﴾ َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى ﴿
 (.النجم1) ﴾ َفَكاَن قَاَب قَ ْوَسنْيِ َأْو َأْدنَ  ﴿

أي رأى هللا جل هللا يف مقام الربوبية، وهو متدثر أبمجل مالبس العبدية، رأى هللا جل هللا 
 .ولكن أبنواٍر تعالت معنوية ،عز وجل بال كيٍف وال كٍم وال حدٍ 

فلم يثبت ففاضت عليه  ا،موسى صعق ، خرَّ هليةرت له بعض األنوار اإلعندما ظهوموسى 
ما رأى من األنوار ورأى ، فمقامه مقام من مسع إدراك املعاين،األنوار، ألن هللا خصَّه ابلكالم و 

  .وهو فوق اجلبل
فيه األنوار ربه يف ُعلوه فثبت له، وغابت رأى ربه عند  صلى هللا عليه وسلَّملكن احلبيب 

ربه يف حضرة الربوبية، ولكالمه سبحانه صغى، فمقامه مقام  صلى هللا عليه وسلَّمفرأى  لسعته،
 .فرأى ربه عند ربه يف ُعلوه، وبه سبحانه إليه وصل ،من شهد العني ابلعني

  .رأى التجليات وأنوارها على قدر اجلبلموسى 
نوار هللا عز وجل طيقه من أرأى بعدما دىن فتدىل ما ي هللا عليه وسلَّم صلىلكن رسول هللا 
 .تبارك وتعاىل، وثبت لرؤيته يف هذا املقام األجل  

 :إشتاق موسى إىل هللا فعجل عليه شوقاً وقال
 (.طه51) ﴾ َوَعِجْلُت ِإَلْيَك َربِ  ِلتَ ْرَضى ﴿

وقرَّبه إىل  سبحانه وتعاىلوتقرب  إشتاق إليه مواله، صلى هللا عليه وسلَّمولكن احلبيب 
حضرته وأعلن على املأل مجيعًا رضاه، وأنه هو احملبوب األوحد لذات هللا، وقال له يف الدنيا 

 :واآلخرة
 ﴾ َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك رَبَُّك فَ تَ ْرَضى ﴿ـ يعين يف املستقبل ـ َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك  ﴿

 (. الضحى8)
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 :هنع هللا يضريقول سيدان حسان بن اثبت 
 رَّ قلوبنا ذاك العطاءُ ــــــــــــــــــــمسعنا يف الُضحى ولسوف يرضى      فس

 اءُ ــــــــــوفينا من يُعذب أو ُيســــــــــــــــــــــــــــول هللا ترضى       وكيف اي رس
حبيبه وعملوا حفاًل عظيمًا بنزول هذه اآلية، بشرى هبذه العناية اليت تفضل هللا هبا على 

 .صلى هللا عليه وسلَّمومصطفاه 
 :هنع هللا يضرويقول سيدان جعفر الصادق 

شفاعة ال أن يشفع فيهم وُيكرر وواحد من أمته يف النار، صلى هللا عليه وسلَّموال يرضى ]
  [.حىت خيرجوا مجيعاً بشفاعته

 :صلى هللا عليه وسلَّمقال 
 (.شفاعيت ألهل الكبائر من أميت)
 [.د صحيح عن أّب هريرة هنع هللا يضرأبو داود بسن]

لنفسه، ولكنه  تبارك وتعاىلصطنعه هللا وعليه أفضل الصالة وأمت السالم إ ى على نبيناموس
 : جعل بينه وبينه الم امللك، يعين هناك فارق ليس مقام إحتاد، ولكن مقام فُرقة

 (.طه14) ﴾ َواْصطَنَ ْعُتَك لِنَ ْفِسي ﴿
 صلى هللا عليه وسلَّممقامه يف امللك، وجعل حبيبه  عليه وسلَّم صلى هللاوأقام سيدان دمحم 

 :بداًل من نفسه، تفضاًل وتعظيما فقال
َا يُ َباِيُعوَن للاَ  ﴿  (.الفتح41) ﴾ ِإنَّ الَِّذيَن يُ َباِيُعوَنَك ِإَّنَّ
 .وإمنا يبايعون هللا: وإمنا وصل وقال ُقل كأمنا يبايعون هللا فلم يفصل،مل ي

  :وقال
 (.الفتح41) ﴾ فَ ْوَق َأْيِديِهمْ  للاِ  َيدُ  ﴿

صلى هللا عليه أيدي رسول هللا من مجلة األيدي يد هللا فوق أيديكم، لكان : فلو قال
يد هللا فوق : ، لكن اليد اليت كانت فوق أيديهم هي يد رسول هللا، اليت قال فيها هللاوسلَّم
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 .أيديهم
 :غزوة بدر، وغزوة الطائفا رمى يف حينم صلى هللا عليه وسلَّموقال عنه 

 (.األنفال43) ﴾ َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ للا َرَمى ﴿
له ببعض سيدان موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم أخربه هللا عندما مجَّ 

 :أوصافه فقال
 (.طه11) ﴾ َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك ََمَبًَّة ِمِنِ  َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِِن  ﴿

 :قال له هللا صلى هللا عليه وسلَّمولكن حبيب هللا ومصطفاه 
 (.الطور15) ﴾ َواْصرِبْ حِلُْكِم رَبِ َك فَِإنََّك ِبَِْعُيِنَنا ﴿

 :وفارٌق كبرٌي بني املقامني ملن فقه هذه اإلشارات، وقال هللا ملوسى عليه السالم
ُتَك َعَلى النَّ  ﴿ ُتَك وَُكْن قَاَل ََي ُموَسى ِإِن ِ اْصَطَفي ْ اِس ِبِرَساالِت َوِبَكالِمي َفُخْذ َما َآتَ ي ْ

 (.األعراف411) ﴾ ِمَن الشَّاِكرِينَ 
 :بدون فصل بينه وبينه صلى هللا عليه وسلَّمولكنه قال حلبيبه 

 (.الفتح1) ﴾ َوَرُسوِلهِ  ِلتُ ْؤِمُنوا ِِبللِ  ﴿
 :همث قال يف وصف حبيب

 (.الفتح1) ﴾ َوُتَسبِ ُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيال:  قالـ مثَوتُ َعزِ ُروُه َوتُ َوقِ ُروُه  ﴿
 .إعالًء لقدره ورفعًة لشأنه تبارك وتعاىلمبدح ذاته فوصل مدحه 

  :وقال لنا مجاعة املؤمنني
 (.التوبة20) ﴾ َوللا َوَرُسولُُه َأَحقُّ َأْن يُ ْرُضوُه ِإْن َكانُوا ُمْؤِمِننيَ  ﴿

 ألن هللا والرسول أمرين،حق أن يرضومها، ورسوله أ وهللا: ى اللغوي أن يقولوكان املقتض
ألن من يُرضي أي يرضوا رسوله  ه،والضمري يعود على أقرب مذكور، وهللا ورسوله أحق أن يرضو 

 :الرسول فقد أرضى هللا



 12 هنج الصاحلني يف اإلحتفال مبولد سيد املرسلني     فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 

 دار الصفا اجلميزه طنطا هـ 4111 ربيع األول 41موافق  41/41/0104: اخلميس
 لقاء األحبة على برانمج التواصل اإلجتماعي زووم ـ على اإلنرتنت

 (.النساء51) ﴾ َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع للا ﴿
  .كليم هللا وجمتباهسيدان موسى  
  .حمبوب هللا ومصطفاه صلى هللا عليه وسلَّموسيدان دمحم 

قال موسى عليه السالم عندما أوشك فرعون وقومه أن يدركوه هو وبين إسرائيل عند البحر 
 :األْحر

 (.الشعراء20) ﴾ ِإنَّ َمِعَي َرّبِ  َسيَ ْهِدينِ  ﴿
  .الربوبية فنال معية

 :وهو يف الغار قال صلى هللا عليه وسلَّملكن رسول هللا 
 (.التوبة11) ﴾ نَّ للا َمَعَناإِ  ﴿

  .إن معي أي معيته أوالً : فقال ه على ربه،يتقدم معفنال معية األلوهية، وموسى 
فقدم هللا على معيته، وأشرك األمة كلها يف  إن هللا معنا،: بيب للطف أدبه قاللكن احل

، لكن احلبيب هذه املعية غري نفسه، ألن موسى إقتصر يف املعية على نفسه فقط إن معي ريب
 :أشركنا مجيعاً 

 (.التوبة11) ﴾ ِإنَّ للا َمَعَنا ﴿
صلى مشل الكل ومجع الكل كما كانت رْحته لكن احلبيب  موسى املعية دون غريه،فخصَّ 

   .لكل العاملني هللا عليه وسلَّم
  .درك قومه فضرب بعصاه البحر فانشقالبحر ملوسى عندما ألق هللا ف

ليه يف ليلة النصف من شعبان أبصبعه، شار إمر يف السماء عندما أوفلق هللا حلبيبه الق
 .فانشق نصفني نصف على جبل الصفا، ونصٌف على جبل املروة

وأن يف سيناء واحتاجوا إىل املاء، أمر هللا موسى أن حيمل حجرًا عندما اته بنو إسرائيل 
كل قبيلة   بائل بين إسرائيل،بعدد القبائل ق يضرب احلجر بعصاء فانفجرت منه إثنىت عشرة عيناً 
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 .تشرب من عنٍي من عيون املاء اليت يف احلجر
 اج ومن معه يف الغزوات إىل املاء،يف أكثر من واقعة حيت صلى هللا عليه وسلَّملكن احلبيب 

وال جيدون ماء، مرًة يضع السهم من كنانته يف البئر وهو جاٌف، فيتفجر منه املاء ويشرب 
بقدٍر قليل يضعوه يف إانء  هفيأتون ـ يف ُصلح احلُديبية ـليس عندكم ماء أ: اجلميع، ومرة يقول

فتتفجر من أصابعه األمواه والكل يشرب، وكان عددهم حوايل ألٍف ويضع فيه يده الشريفة، 
 .وأربعمائة

فسبحان من يعترب هبذه العرب ألن فتفجري املاء من األصابع غري تفجري املاء من احلجر، 
 . لنبينا العظيمفيها مقاٌم كرمي

واجلو كان شديد احلرارة وهي صحراء جرداء، موسى عندما اته مع قومه وهو يف سيناء 
وكان ذلك يف  ،طلب من هللا أن يظللهم ابلغمام، فظللهم هللا ابلغمام طوال سريهم أربعني عاماً 

 .زمن نبوته
ل بعثته، حكى عندما ذهب متاجرًا للسيدة خدجية قب صلى هللا عليه وسلَّملكن نبينا 

 .بوتهلك قبل نوكان ذ إينما حلَّ وإينما سار، عندما رجع أنه رأى غمامة ُتظللههلا غالمها 
  .موسى جعل هللا عصاه تنقلب إىل ثعبان

أجنيبٍ  عن مكة عنده قدٌر من املال وكان مياطل يف أدائه، فأراد القوم وأبو جهٍل كان لرجٍل 
  .يت لك مبالكهذا الذي أي: روا إىل النيب وقالوا لهوهم كفار قريش أن يستهزئوا به، فأشا

إعط : دمحم وقال: من؟ قال: ودق الباب، فخرج وقال صلى هللا عليه وسلَّمفذهب إليه النيب 
ما وجدانك يف : وقالوا للرجل حبقه، فلما عايره أهل مكة، هلذا حقه، فأسرع داخل اليبيت وجاء

انني ضخمني فاحتني فمهيما يريد أن على كتفيه ثعبوجدُت : موقفك أذلَّ من موقفك هذا؟ قال
 .ن يبتلعاين، فلو مل أطعه البتلعتين هذه الثعابنيأ

  :عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالموننتقل إىل سيدان عيسى 
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 : مته يف حياته، طاملا هو بينهمعيسى يقول لربه أنه شهيٌد على أ
َتِِن ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما دُ  ﴿ ْمُت ِفيِهْم فَ َلمَّا تَ َوف َّي ْ

 (.املائدة443) ﴾ َعَلى ُكلِ  َشْيء  َشِهيدٌ 
سيدان دمحم شهيدًا على كل األمم قبل وبعد وأثناء  صلى هللا عليه وسلَّملكن رسول هللا 

 :حياته
َنا ِمْن ُكلِ  أُمَّ  ﴿ َنا ِبَك َعَلى َهُؤالِء َشِهيًداَفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ  (.النساء14) ﴾ ة  ِبَشِهيد  َوِجئ ْ

فهو شاهٌد على األنبياء وأممهم أمجعني، فهو شاهٌد على اخللق أمجعني، ألن هللا قال له يف 
 :خطاب التكليف

ًرا َوَنِذيًرا ﴿  (.باألحزا18) ﴾ ََي َأي َُّها النَِّبُّ ِإانَّ َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِ 
 :وعيسى يقول لربه

بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدكَ  ﴿  (.املائدة445) ﴾ ِإْن تُ َعذِ 
 :صلى هللا عليه وسلَّموهللا عز وجل يقول حلبيبه رسول هللا 

بَ ُهْم َوَأْنَت ِفيِهمْ  ﴿  (.األنفال11) ﴾ َوَما َكاَن للا ِليُ َعذِ 
  .أحيا عيسى املوتى إبذن هللا

يف خيرب، وجاءوا له تها املرأة اليهودية ب الشاة املسمومة اليت مسَّ وأحيا هللا عز وجل للحبي
إين مسمومة : إن هذه الشاة تقول يل: أن يضعها يف فيه، قالأراد ابلذراع وكان حيبها، وعندما 

 .صلوات ريب وتسليماته عليهومل أيكل منها  فال أتكل مين،
، فأبصر إبذن بعد سقوطها يوم ُأحدردَّ حدقة الصحايب  صلى هللا عليه وسلَّمورسول هللا 

  .هللا
  .أبشياء خفياتوكان سيدان عيسى خُيرب الناس مبا يف بيوهتم 

له يف ذلك اجملال قصٌص جليات، أبرزها عندما قال  صلى هللا عليه وسلَّمورسول هللا 
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ماابل املال : ، قال لهليس عندي مال: إفدي نفسك وابن أخيك، قال: للعباس بن عبد املطلب
: كذا، فقال  كذا ولفالنٍ   إن متُّ فلفالنٍ : وقلت هلاـ وهي زوجته  دعته عند أم الفضل ـالذي أو 

 .من خلق هللا حٌد قطمعنا أ فلم يكن صدقت اي نيب هللا،
 :وإذا إنتقلنا سيدان داود عليه السالم

 :فسيدان داود كما قال هللا عنه
 (.سبأ41) ﴾ ََي ِجَباُل َأوِ ّب َمَعهُ  ﴿

 . فسبحت اجلبال معهأي سبحي 
  .يف يده الشريفة، ويف يد أصحابه بفصيح الكالم وسيدان رسول هللا سبَّحت األحجار

 .سيدان داود مل يسمع تسبيح اجلبال معه إال هو، أي ال يسمع من حوله
فسبَّح بصوٍت والكل مسعه، ووضعها يف كف أيب بكر ل هللا وضع احلجر يف كفه لكن رسو 

 .هي تسبح والكل يسمع تسبيحهاوعمر وعثمان وعلي، و 
 .يف يده فكان ميسك احلديد فيلنيأالن هللا عز وجل لسيدان داود احلديد، 

عندما كان يف هجرته، ووصل إىل خيمة أم معبد سأهلا هو  صلى هللا عليه وسلَّمورسول هللا 
يعين شاة  ليس عندي إال شاٌة عجماء تركها زوجي،: والصديق عن شيٍئ ُيطعماه، فقالت

إئتين هبا، ووضع يده على : صلى هللا عليه وسلَّمولذلك تركها زوجي، فقال ليست ُتدر اللنب 
يُنزل اللنب يف هذه اآلنية، ألن هللا عز وجل جعل هو وجاءت إبانء تلو إانٍء و فضرَّت لبناً،  هاضرَّ 

 .سبحانه وتعاىلوكان فيه بركة من هللا شيئاً إال  ه ال متسُّ دي
  .ر له الطري إكراماً هللا داود حش ونيب

 .سخَّر هللا له الرباق إعظاما صلى هللا عليه وسلَّموسيدان دمحم 
  :أما سيدان سليمان

  .ه الشمس مرًة وهو حيارب الكافرينفقد ردَّ هللا ل



 16 هنج الصاحلني يف اإلحتفال مبولد سيد املرسلني     فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 

 

 دار الصفا اجلميزه طنطا هـ 4111 ربيع األول 41موافق  41/41/0104: اخلميس
 لقاء األحبة على برانمج التواصل اإلجتماعي زووم ـ على اإلنرتنت

وأوشكت الشمس على املغيب،  كان انئمًا على حجر اإلمام علي،وردَّها هللا لنبينا عندما  
اي رب ُردَّ عليه الشمس حىت : لقا ،ال: لي هل صليت العصر؟ قالاي ع: فقام منتبهًا وقال

 .ي هذه الصالةدَّ ة العصر، فرجعت مرًة ُأخرى حىت أصلي صاليُ 
  .م هللا سيدان سليمان منطق الطريعلَّ 

مرًة مع الطائر الذي ُفجع بولده،  تكلم فيما ال حُيصى، صلى هللا عليه وسلَّمورسول هللا 
؟ : األعرايب فقالمع الضبُّ الذي كان حيمله  ا، ومرةً لدهمن فجع هذه بو : وقال من أان اي ضبُّ
 .صلى هللا عليه وسلَّمأنت رسول هللا : فقال

يعه وأنك حُتمله ما ومرًة مع اجلمل الذي قال لصاحبه إن هذا اجلمل يشكو منك أنك جتُ 
 .هادال يطيق، ومرات كثرية ال نريد أن نطيل بسر 

  .ريح حتمله غدوها شهر ورواحها شهرأبن سخَّر له ال كرم هللا سيدان سليمانأ
السماوات إىل مث  ،ذهب من مكة إىل بيت املقدس صلى هللا عليه وسلَّملكن رسول هللا 

مث إىل قاب ودخل اجلنات ودخل إىل النار، مث إىل العرش مث إىل الكرسي،  و مساء،ًء تلاالعال مس
 .أي مل يربُد بعدم عليه ما زال ساخناً، اوفراشه الذي كان ين ورجع  ني أو أدىن،قوس

 :هنع هللا يضركما قال اإلمام البوصريي   صلى هللا عليه وسلَّمفمعجزات رسول هللا 
 ظمِ وانسب إىل قدره ما شئت من عِ     وانسب إىل ذاته ما شئت من شرفٍ 

 فـمِ ـــــــــــــــــــــــٌق بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرب عنه انطفيُ     حدٌّ ه هللا ليس لـ ولــــــــــفإن فضل رس        

 : لتعلموا أن ناإماماملقامات اليت ذكرها أردت أن أشري إىل بعض  
 ا وبنا بسر الوايلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإال لنمن غريان يف عصران ال ُتشربن      شرابنا 

 .هذا وِبلل التوفيقو 

 ى للا وسلَّم وِبرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّموصل

 


