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 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 :املذيع
صلى هللا نليه ونطر الني  صلى هللا نليه وسلَّمورثح الني  صلى هللا نليه وسلَّميدث  نن الني يف احل

 / ، متحيداثً فضيلة الشيخ وسلَّم
 فوزي دمحم أبو زيد 

 .أنت خبري شيخنا الفاضلو اليدانية اإلسالمي كل نام 
 :فضيلة الشيخ

 .نت ابلصحة والسعادة وأسرة الربانمج أمجعنيوأ
 :املذيع

البعض يقول من ابب الذكرى، ولكننا نريد أن أنخذ  صلى هللا عليه وسلَّمحلديث عن النيب ا
أنه موجود وتعرض  ،بتعاليمه فيناحيٌّ يف قلوبنا  صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا أن منحًى آخر 

صلى هللا النيب من ابب ميالد نور  صلى هللا عليه وسلَّمعليه أعمالنا أمجعني، ونريد أن نتحدث عنه 
 .عليه وسلَّم

 :فضيلة الشيخ
ومالئكته والنبيني  تبارك وتعاىلهو هللا  صلى هللا نليه وسلَّمنعم أول من إحتفل مبيالد نور الني 

يٌل وال نه يف امللكو  األنلى ال ثوديد لألحي  ال زمان وال مكان،  تبارك وتعاىلمجعهم هللا واملرسلني، 
وذكر  صلى هللا نليه وسلَّملإلحتفاء حبضرة الني  تبارك وتعاىلهللا  ممجعهوال سنٌة،  وال ثوٌم وال شهرٌ  ،هنارٌ 

 :ذلك بصرثح اآلاي  يف القرآن الكرمي، فيقول نز ودل
 (.آل نمران16) ﴾ َوِإْذ َأَخَذ هللا ِميثَاَق النَِّبيِ نيَ  ﴿

 : إىل اخللقالتكليف من هللا إلبالغ شرع هللا قبلتكون والنبوة قبل اخللق، والرسالة 
ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثَّ َجاءَُكْم واذ اخذ هللا ميثاق النبيني ـ مجيعًا وامليثاق ثعين العهيد ـ  َلَما َآتَ ي ْ

مث : وإمنا قالمث داءكم ني،  :نه رسوٌل جلميع األنبياء واملرسلني، مل ثُقلوهنا ثُثبت هللا نز ودل أـ َرُسوٌل 
ـ مث داءكم  صلى هللا نليه وسلَّمول املرسلني والنبيني أمجعني من آدم إىل نصره داءكم رسول، فهو رس
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 رسول ـ ما وظيفته؟ 
ٌق ِلَما َمَعُكمْ   : ُمَصدِ 

 :هو الذي ُثصيدق نلى دنواكم إبالغ الرساال  إىل خلق هللا، وذلك يف حيدث  رسول هللا
تبارك ومعه الرهط ثعين اجلمانة، فيسأله هللا  وأييت الني ،أييت الني ومعه الواحيدكان ثوم القيامة   إذا)
غكم رسااليت؟ ثكذبون هل بل: فيسأل قومه وثقول نعم اي رب،: ل بلغت رسااليت؟ ثقوله: وتعاىل
 (.صلى هللا نليه وسلَّمأمة دمحم : من ثشهيد لك؟ فيقول: تبارك وتعاىلفيقول هللا  ال،: وثقولون
 [.رواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر]

 :كما قال فيهمالذثن ثشهيدون  لشأنه، وإنالًء لشأن أمته، فهم  إنزازاً لقيدره وإنالءً  ومل ثُقل دمحم
 ﴾ وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا ﴿

 (.البقرة641)
األئمة من العلماء العاملني واألولياء كما قال يف احليدث ، ثسأل العيدول ـ   ك وتعاىلتبار فيسأهلم هللا 

كيف نلمتم ذلك؟ : تبارك وتعاىلهللا نعم اي رب، فيقول : الصاحلني ـ هل بلَّغ نبيي رسااليت؟ ثقولون
وقيد ذكرته : نـ وإن كان هذا الني ذُكر يف القرآن، ثقولو  صلى هللا نليه وسلَّمأنلمنا نبينا : فيقولون

 .سبحانك يف كتابك العزثز القرآن الكرمي
 : مصيدقاً ملا بني ثيدثه

  .أمجعني ومعهم املالئكة املقربني هذا الرسول أخذ هللا البيعة والعهيد نلى النبيني
 يف ثنصرونه؟ كـ  لَتُ ْؤِمُننَّ بِِه َولَتَ ْنُصُرنَُّه قَاَل  جيب نلى األنبياء أن ثؤمنوا به ـ إذاً ـ  لَتُ ْؤِمُننَّ بِهِ 

  .هزمانه ثتبعو  حواله ألممهم، وأمرهم هلم أهنم إن حضرواأخالقه وأإبظهار صفاته و 
 .وهكذا فعل كل نييٍّ من أنبياء هللا

َل قَاُلوا َأقْ َرْراَن قَاـ أي نهيدي ـ لَتُ ْؤِمُننَّ بِِه َولَتَ ْنُصُرنَُّه قَاَل أََأقْ َرْرُُتْ َوَأَخْذُُتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري  ﴿
آل 16) ﴾ َوَأاَن َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهِدينَ  هيدوا مجيعًا أنوار الني املختار ــ وُكشف الستار ليشفَاْشَهُدوا 
 (.نمران

 :صلى هللا نليه وسلَّمولذلك قال  إحتفال برسول هللا قبل خلق اخللق،هذا كان أول 
 (.إين ننيد هللا خلامت النبيني، وإن آدم ملنجيدٌل يف طينته)
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 :صلى هللا نليه وسلَّممل ُُيلق بعيد، وقال  ثعين
 (.كنت أول النبيني يف اخللق، وآخرهم يف البع )
 [.مسند أمحد عن العرابض بن سارية هنع هللا يضر]

من نور ذاته، مث خلق منه نور األنبياء واملرسلني والصاحلني  تبارك وتعاىلفهو أول من خلقه هللا 
 .صلوا  ريب وتسليماته نليهم إىل ثوم اليدثن ول آد، من أواملؤمنني وأهل اليمني

 :املذيع
 :بهاكت  ذكر هللا تعاىل يف

 ﴾َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِ  ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًما ِإنَّ هللاَ  ﴿
 (.األحزاب61)

 ؟مَ فلم يُقل يصلون على الرسول، فلِ 
 :ة الشيخفضيل
نه خامت النبيني، ومل ثُقل خامت ألمنذ أن خلقه هللا إىل أن تنتهي اليدنيا، خصَّ نبينا  نبوته ممتيدةالني 
                                 .املرسلني

طرثق دربثل، أو نن طرثق اإلهلام من هللا، أن  فهو املكلَّف نن طرثق الوحي، أو ننأما الرسول 
: ثالثة ونشرثن ناماً  صلى هللا نليه وسلَّمقومه الذثن هو يف وسطهم يف حياته، وميدة نبينا ثبلغ رسالة هللا ل
 . وهذه ميدة الرسالة، ولكن ميدة النبوة  من البيدء إىل اخلتاميف مكة، ونشر يف امليدثنة املنورة،  ثالثة نشر

ا هللا يف وظائف سالة ثقول فيهر ، الوظائف الرسالة، غري وظائف النبوة وذلك يف القرآن الكرمي
 :الرسول

ُلو َعَلْيُكْم َآََيتَِنا ﴿ ـ آاي  القرآن وآاي  هللا ( البقرة666) ﴿ َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوال ِمْنُكْم يَ ت ْ
 :ألن يف األكوان آاي ، وليست آاي  القرآن فقط، يف األكوان

ُْم أَنَُّه احْلُُّّ فَاِق َويف أَنْ ُفِسِهْم َحّتَّ َسُنرِيِهْم َآََيتَِنا يف اآل ﴿ ََ  (.فصلت61) ﴿  يَ تَ بَ نيََّ 
 :هنع هللا يضرقال سييدان أبو ذر 

إال وذكر لنا ننه  ،وما من طائرٍّ ثطري يف السماء ثطري جبناحية صلى هللا نليه وسلَّمتركنا رسول هللا ]
 [.نلما
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ُلو َعَلْيُكْم َآََيتَِنا ﴿ يُكمْ  يَ ت ْ ـ وهي نلوم الكتاب نلوم القرآن الكتاب  ـ تزكية النفوس ـ وثعلمكم َويُ زَكِ 
 (.البقرة666) ﴾ َويُ َعلِ ُمُكْم َما ََلْ َتُكونُوا تَ ْعَلُمونَ ـ  احلكمةنلوم ونلوم الشرثعة و 

 .وهو العلم الليدين او العلم اإلهلامي، وهذه وظائف الرسالة
ه وأهل شرثعته فقط، يف سورة األحزاب، وظائف الرسالة ألهل أمتأما وظائف النبوة فقيد ذكرها هللا 

 :وهي أما وظائف النبوة فللخلق مجيعاً مبا فيهم األنبياء واملرسلني من أول آدم إىل نصره إىل ثوم القيامة
التكليف، خبطاب التعظيم بيا أثها الني، مث خبطاب اي أثها الني ـ وهذه وظائف الني وخاطبه هللا 

لس وزراء ديدثيد أو حكومة ديدثيدة، ثصيدر هلم خطاب إذا أراد  اليدولة أن تعني جمالتكليف ابلنبوة، 
 :كذا وكذا وكذا، فهذه مهمة الني  تكليف، أبن هذه احلكومة مهمتها

ًرا َوَنِذيًراـ أثضًا رسالة ولكن ـ ََي أَي َُّها النَّيبُّ ِإانَّ َأْرَسْلَناَك  ﴿ َوَداِعًيا ِإىَل هللا ( 46) َشاِهًدا َوُمَبشِ 
ُْم ِمَن هللا َفْضال َكِبريًا( 41) ُمِنريًاِبِِْذنِِه َوِسَراًجا  ََ ِر اْلُمْؤِمِننَي ِبَِنَّ   (.األحزاب) (44) ﴾ َوَبشِ 

 :شاهيد نلى أحوال األنبياء واملرسلنيلو نظران فقط إىل كلمة شاهيداً وقيد أملعنا إليها اليوم 
َنا ِبَك عَ  ﴿ َنا ِمْن ُكلِ  أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ  (.النساء46) ﴾ َلى َهُؤالِء َشِهيًداَفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ

 :وشاهيد نلى أحوال أمته
 ﴾ وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا ﴿

 (.البقرة641)
واملعاصرثن، يد نلى الالحقني، ثشهيد نلى السابقني وثشههو أي شهييداً نلى أمته إىل ثوم القيامة، ف

رضي هللا تبارك وتعاىل ثقول شيخنا اإلمام دمحم متويل الشعراوي  أمل ترى؟: قولهولذلك ذكَّره هللا يف القرآن ب
 :ننه

أمل ترى كيف فعل ربك أبصحاب الفيل ـ أنت رأثت، فأمل ترى هنا رأثت بعني : ثقول هللا تعاىل]
 : تعاىل لهوثقول هللابصريتك ما كشفه هللا لك، 

ًَة يُ ْعَبُدوَن  ﴿  ﴾َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا َأَجَعْلَنا ِمْن ُدوِن الرَّمْحَِن َآَِ
 (.الزخرف46)

ألنه طلب البيعة ولذلك ديدد هللا هلم فأثن هم حىت ثسأهلم؟ إال إذا كان هناك وصٌل بينه وبينهم، 
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يف ليلة املعراج ليجيددوا العهيد واإلميان حبضرته وُثصلي هبم ه يف بيت املقيدس أن ثؤمنوا به فجمعهم ل منهم
 .إماما، ليُثبت إمامته نلى مجيع األنبياء واملرسلني

، فهو شاهيٌد نلى األولني صلى هللا نليه وسلَّمبعثته وديددوا اإلميان به بعيد  ل بعثته،إذًا آمنوا به قب
يف رحلة املعراج، شاهيدًا نلى مبا فيها مجال اجلنة  ه هللاهيدوشاهيٌد نلى اآلخرثن، وهو وحيده الذي أش

بل ه هللا للكافرثن والعصاة واملذنبني، ه هللا للمؤمنني، وشاهيد نلى اجلحيم الذي أنيدَّ النعيم الذي أنيدَّ 
 :صلى هللا نليه وسلَّمشاهيداً نلى مجال هللا، وهو وحيده الذي شهيد مجال مواله 

ـ مبفرده ليس هناك ملٌك فََأْوَحى ِإىَل َعْبِدِه ( 9) َفَكاَن قَاَب قَ ْوَسنْيِ َأْو َأْدنَ ( 1) ُثَّ َداَن فَ َتَدىلَّ  ﴿
 (.النجم) (61) ﴾ َما َأْوَحىقرب وال ني وال رسول ـ وال مُ 

 .تبارك وتعاىلبينه وبني هللا  من سرٍّ فكان سٌر 
من ثوم القيامة إال ا أحيٌد فهو شاهيٌد كذلك نلينا ثوم القيامة، وهي الشفانة الُعظمى ولن ثنجو 

 :صلى هللا نليه وسلَّم، قال صلى هللا نليه وسلَّمحظي بشفانة حضرته 
ن ثتغميدين هللا حىت أان إال أ: اي رسول هللا؟ قالحىت أنت : قالوالن ثيدخل أحيدكم اجلنة بعمله، )
 (.برمجته

 [.صحيح مسلم عن أيب هريرة هنع هللا يضر]

 :ويف رواثة
 (.هللا برْحة منه وفضلن ثتغميدين إال أ)

 :صلى هللا نليه وسلَّمورْحة هللا كما نعلم مجيعاً هو سييدان رسول هللا 
 (.األنبياء614) ﴾ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َرمْحًَة ِلْلَعاَلِمنيَ  ﴿

ثوم القيامة للمؤمنني الصادقني،  صلى هللا نليه وسلَّمفالشفانة الُعظمى هي شهادة رسول هللا 
سبحانه وثيدخلون يف دائرة التكرمي بني ثيدي الكرمي  ة من نرصا  اجلحيم،ب هذه الشفانوثنجون بسب

 .وتعاىل
 :املذيع

 : صلى هللا عليه وسلَّمسؤال مرتبط بسيدان رسول هللا 
  :سورة الكهفآخر بعض الناس يقرأون آية يف 
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َا َأاَن َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإَلَّ  ﴿  (.الكهف661) ﴾ ُقْل ِإَّنَّ
 . يقولون أن النيب مثل البشر يُوحى إليهف

يف اآلية ونورانيته  ،يف هذه اآلية وبشريتهإنطالقًا من  صلى هللا عليه وسلَّمكيف ترى نور النيب 
 :القرآنية
 (.املائيدة66) ﴾ َقْد َجاءَُكْم ِمَن هللا نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبنيٌ  ﴿

 :أجاب فضيلته
يف حيدثثه الذي  صلى هللا نليه وسلَّملكهف، فسَّرها الني الكرمية اليت يف آخر سورة اهذه اآلثة 

فقال فيما معناه  يدثة مرضعته وكان ننيده أربع سنوا ،ثروثه نن شق صيدره وهو ننيد السييدة حليمة السعي
صلى هللا ، قال من األحادث  املعتميدة وهو حيدث  صحيح مودود يف كتب السرية صلى هللا نليه وسلَّم

 :نليه وسلَّم
داءوين ـ وكان معه إخوته يف رني الغنم خارج املكان الذي ثسكنون فيه ـ فأخذوين بنفرٍّ وإذا )

وأضجعوين ومرَّ أحيدهم بييده فانشق من صيدري إىل منتهى نانيت مث تنحَّى، وأخرج الثاين قلي، وكان مع 
هذا : سل مباء زمزم وُأخذ منه بضعة وألقي هبا بعييداً وقالواغُ   طسٌت من ذهب ُوضع فيه القلب، و الثال

 (.كما كان  إىل مكانه، ومرَّ بييده فردع كل شيئٍّ ُردُّوه : حظُّ الشيطان منه، مث قالوا
 [.اإلمام مسلم عن أنس هنع هللا يضر]

  . دراحة وال شقٍّ وال ما شابه ذلكوال ثظهر أثرٍّ خليطٍّ وال
زنوه مبائة من أمته، : فوزنوين بعشرةٍّ من أميت فردحتهم، قالوا: نليه وسلَّم صلى هللازنوه قال : مث قالوا

دنه فلو وزنتموه : فوزنوين فردحتهم، فقال األول: زنوه أبلفٍّ من أمته، قال: فوزنوين فردحتهم، قالوا: قال
 ،أمة اليدنوة ولكن فقطأبمته كلها لردحها، وأمته كما قلنا من آدم إىل ثوم القيامة، وليست أمة الرسالة 

 .تشمل األنبياء واملرسلني السابقنيوأمة اليدنوة 
 .سبحانه وتعاىلالرسالة اخلامتة من رب العاملني غ فيها تشرثع فأمة الرسالة هي اليت بلَّ 

فمثلكم ليس مثل هذا احليدث  ثكشف أن اآلثة تقصيد مثلكم ثعين قيدري ثساوي قيدركم مجيعاً، 
صلى هللا ع أين بشٌر واحيد إال أين كجميعكم، وإذا كان ثقول مواحيد منكم، ولكن مثلكم كجميعكم، 

 :هنع هللا يضرنن صيدثق األمة أيب بكر  نليه وسلَّم
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 (.لو ُوزن إميان هذه األمة إبميان أيب بكر، لردحت كفَّة أيب بكر)
 [.عن إبن اخلطاب هنع هللا يضر بسند صحيح]

 : مؤثيداً لذلكفما ابلك مبن هو السبب يف إميان أيب بكر، وثقول هللا
 (.اإلسراء46) ﴾ ِإًذا الَذقْ َناَك ِضْعَف احْلََياِة َوِضْعَف اْلَمَماتِ  ﴿

ألنه مبفرده ثساوي مجيع األحياء واألموا  ابلنسبة ضعف األحياء وضعف األموا ، : قال املفسرون
بشر ثظهر للناس ألنه البيد أن ثكون الني نه بشر، ع أم تبارك وتعاىللقيدره ومنزلته ومكانته ننيد هللا 

ه وثتأسوا به يف هذه احلياة حىت ميشوا نلى هيدثون ري وجيالسهم وثواكلهم وثشارهبم وثبني هلم كيف ثس
 .صلى هللا نليه وسلَّم

 :هنع هللا يضرولذلك ثقول سييدي أبو احلسن الشاذيل 
ننيد ريب فُيطعمين  ين أبيتإال لنا، وال شرب إال لنا، ألنه ثقول إ صلى هللا نليه وسلَّموهللا ما أكل ]
  [.وثسقني

األدب أثناء الطعام، وثشرب ليعلمنا  و  فإذا كان ربه ثطعمه وثسقيه، وإمنا أيكل ليعلمنا كيف أنكل
 :كيف نشرب واألدب أثناء الشراب، ألنه كما قال

 (.إمنا بُعثُت معلماً )
 : مقاطعاً  املذيع

إذهب إىل : اجته قال للصحايبأنه ملا أراد أن يقضي حُروي  :قلت لناوأيضًا سيدان الشيخ 
 بعد قضاء حاجته فالتأما، ُث رجعا كما كاان أن رسول هللا يريد أن يقضي: وقل َما هااتن الشجراتن

 .حاجته
 :فضيلة الشيخ

اي رسول هللا مل : وتكملة هلذه الرواثة أهنم ذهبوا ليبحثوا يف مكان قضاء حادته فلم جييدوا شيئاً، قالوا
إن األرض ابتلعته، فكل املوضوع كان يف البشرثة ظاهرًا كمثلنا، : هللا نليه وسلَّمصلى جنيد شيئاً، قال 

 مباذا؟ ـ صلى هللا نليه وسلَّممجيعنا ثساوي يف القيدر واملكانة ولكنه 
 :فيه، والذي ثقول فيه هللا تبارك وتعاىلابلنور الذي أوديده هللا 

 (.املائيدة66) ﴾ َقْد َجاءَُكْم ِمَن هللا نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبنيٌ  ﴿
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قيد : النور هو الكتاب املبني لقال ما قبلها غري ما بعيدها، فلو كان تقتضي املغاثرة، ألن والواو
 . النور غري الكتاب نور وكتاب إذاً  داءكم نور كتاٌب مبني، لكن
 :ى، والكتاب كذلك نور يف آثة ُأخر ، والكتاب هو القرآنصلى هللا نليه وسلَّمفالنور هو رسول هللا 

 :نور تبارك وتعاىلوهللا 
 (.النور16) ﴾ لُِنورِِه َمْن َيَشاءُ  نُوٌر َعَلى نُوٍر يَ ْهِدي هللاُ  ﴿
 :بروحانيته وحبقائقه الباطنة نوٌر من نفخة هللا صلى هللا نليه وسلَّمفهو 

 (.ص40) ﴾ فَِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي ﴿
وكل  نور، سبحانه وتعاىلالنور، فما ثنفخه هللا  هللا إمسه ر ألنالنو فنفخت فيه من روحي ماذا؟ 

 صلى هللا نليه وسلَّمنور رسول هللا  النور األنظم هو اليدنيا فيه نور هذه النفخة، ولكنهمؤمن يف هذه 
 .الذي دعله هللا يف دسيده الشرثف

 .النور ظل هوله والذي ال ثُرى  ،ثُرى له ظل الإذا مشى  صلى هللا نليه وسلَّمولذلك كان 
 :املذيع

 .الغمامة كانت تظله فال يُرى له ظل نأليقول من املتفلسفني البعض 
 :فضيلة الشيخ
وال  يف السفر، لكن ال تصحبه يف حلضر،يف الروااي  املعتميدة، كانت تصحبه الغمامةكانت 
 ثُرى له ظل مع مشسٍّ له ظل، فكان ال  ثكون مصباحاً  وقيدواإلنسان حىت يف الليل إذا ا تصحبه يف الليل،

    . صلى هللا نليه وسلَّمظاهره وابطنه نور، نور نلى نور  صلى هللا نليه وسلَّموال قمرٍّ وال مصباح، ألنه 
 :مارضي هللا ننهكما ثقول سييدان نبيد بن نباس   صلى هللا نليه وسلَّمفكان  
 [.إذا تكلم ُيرج النور من بني ثناايه]

 :ثرون هذا النور، لكن الكافرثن ثقول هللا فيهموا انفهؤالء كبني أسنانه، من ثعين 
 (.األنراف691) ﴾ َوتَ َراُهْم يَ ْنُظُروَن ِإلَْيَك َوُهْم ال يُ ْبِصُرونَ  ﴿

 :هنع هللا يضروثقول سييدان أنس بن مالك  فيه، تبارك وتعاىلال ثبصرون هذا النور الذي دعله هللا 
كان أطوهلم مهما كان طوهلم، وال دلس مع قومٍّ إال  مع قومٍّ إال و  صلى هللا نليه وسلَّمما مشى ]
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 [.كتفاً مهما كان طوهلم كان أنالهم
 : وأرضاهااهنع هللا يضرول فيها السييدة نائشة قكيف ثكون ذلك؟ نورانية واضحة دلية، وت

، وكنت ُأخيط ثوابً ةوظُلم ذا  ليلة كانت فيها رايحٌ  صلى هللا نليه وسلَّمدخل نليَّ رسول هللا ]
نليَّ فرأثُته نوراً ميتيد من السماء إىل األرض،  صلى هللا نليه وسلَّمفلما دخل ، فأطفأ  الرثح املصباح، له

 [.رأثت نليه املخيط ووضعت فيه اإلبرة
 .رضي هللا تبارك وتعاىل ننهوهذا حيدث  صحيح ثروثه اإلمام النيسابوري 

 الكون كله، وإال لو كان األمر أمراً بشرايً هو الذي ثرفرف نلى  صلى هللا نليه وسلَّمهللا  فنور رسول
  وثذهب إليه؟ سيرتك مكانههل اجلسم  يف املنام؟ دسمانياً فقط، فكيف ثراه من ثراه

أما النور الذي كان يف هذا اجلسم هو الذي فيه احلياة الباقية، وله حرثة احلركة واإلنطالق ثذهب 
رج كربه، وثذهب هلذا لريد ُحزنه، وثذهب هلذا ليبشره هلذا ليزوره، وثذهب هلذا ليؤنسه، وثذهب هلذا ليف

صلى هللا ببشرى طيبًة يف حياته، وثذهب هلذا ليبشره بقرب لقاء ربه، كل هذا حييدث ممن؟ من رسول هللا 
 .، بنورانيته اليت هي مودودة يف كل زمان ومكاننليه وسلَّم

 :املذيع
 .سلَّمصلى هللا عليه و نعرف قدر سيدان رسول هللا  نريد أن

 :فضيلة الشيخ
  :ثكفي فيها صلى هللا نليه وسلَّمر الني قيدمعرفة 

 :مطالعة القرآن الكرمي األمر األول
ني العيدانن، فإن هللا نز أن ثطالع اإلنسان القرآن بتيدبر يف اآلاي  اليت ثتحيدث فيها الرْحن نن ال

ثقول قرأءة  إىل، ولكن حتتاج ليه وسلَّمصلى هللا نودل أنلم يف القرآن وأنجز يف إظهار مكانة هذا الني 
 :فيها هللا
 (.القمر64) ﴾ َوَلَقْد َيسَّْراَن اْلُقْرَآَن لِلذ ِْكِر فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ  ﴿

من ثقرأ بتيدبر ومتعن، وإن شئت قلت ثقرأ بصفاء قلب، وصفاء نية وحضور اتم مع صاحب هذا 
 .تبارك وتعاىلالقرآن وهو هللا 
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الذي مراده يف كتابه، فيعلم مراد هللا وال حيكم يف كتاب هللا بعقله الكاسيد، أو بعلمه وهنا ثعلمه هللا 
هذه   آاي  كتاب هللا ـ ماذا ثرثيد يفمراد هللا يفولكن املطلوب أن ثفقه اإلنسان رمبا ثكون نلمًا فاسيدا، 

 اآلاي ؟
كما ترثيد رثيد الرائسة؟  كما حنن حاليًا أيتينا كتاب من الرائسة، فهل نطبقه كما نفهم؟ أم كما ت

 ؟كالم، ماذا تقصيدون من  هذا الننه الرائسة، حىت األمر الذي ثستغلق نلينا نستفسر
القرآن رسائل ربنا إلينا، نلينا أن نقرأ القرآن بتيدبر لنفهم مراد هللا منا يف هذه فهي نفس احلكاثة 

األمر إىل هللا ونطلب من هللا أن  اآلاي ، فإذا نجزان نقف نلى أنتاب اجلهل الذي ُوديدان نليه، ونفوض
 :ثعلمنا معاين كتاب هللا وحنظى بقول هللا

 (.البقرة010) ﴾ َوات َُّقوا هللا َويُ َعلِ ُمُكُم هللا ﴿
 .ثعلمكم مراد هللا من آاي  كتاب هللا، فهي توضح هذا الني

 :مطالعة أخالقه األمر الثاين
دمحم هو الوحييد يف البشرثة كلها الذي مل ثرتك  وسلَّمصلى هللا نليه إذا طالعنا أخالق حضرته، والني 

بني اخللق مجيعاً فعنيدما نتيدبر أخالقه مع أهل بيته، مع الناس شاردًة وال واردًة يف حياته إال وسجلوها له، 
 :دريانه، مع أصحابه، مع أنيدائه، نرى ُخلقاً ثقول فيه هللا

 (.القلم4) ﴾ َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍُّ َعِظيمٍ  ﴿
أنلى من اخلُلق وإنك لعلى، ثعين أنت أخالقك :  ثُقل هللا له وإنك لذو خلق نظيم، وإمنا قالمل
لق مضاف ونظيم مضاف إليه، والعظيم وإنك لعلي خلقي نظيم، خُ : يف القيدر واملنزلة، ويف قراءة العظيم

الرْحة واحلنان والشفقة ، فكان العفو والصفح واملغفرة و سبحانه وتعاىلهو هللا، ثعين إنك لعلى ُخلق هللا 
 .والعطف اليت ال ثصل إىل ميداها بشٌر مهما كان قيدره ومكانته

 تبارك وتعاىليف مجال أخالقه ومعاملته وتعامله مع خلق هللا هذه األخالق تبني مجال هذا الني، 
 .أمجعني

بة منها وهذا األمر حيتاج إىل حلقا  كثرية للحيدث  نن صفاته وأخالقه إلنطاء مناذج ومُثل طي
 .للسادة املشاهيدثن
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 :املذيع
 ملاذا كان أكمل الناس خلقاً وُخلقاً؟

إذا سألتك من ابب الكماالت وحنن نتحدث يف  { الكماالت احملدمدية} فضيلتكم ففي كتاب 
صلى هللا عظمة سيدان رسول هللا ، وعن صلى هللا عليه وسلَّمهذه احللقة عن نورانية سيدان رسول هللا 

يف حبب الناس لنُ فقد أخذان منحًى خمتلفًا عن الذي أيخذونه يف احللقات اأُلخرى،  ،عليه وسلَّم
 .سيدان رسول هللا ليعرفوا قدر هذا النيب العظيم ويعظموه ويوقره

 :فضيلة الشيخ
  هبا  إليهمأتى أشار إىل من ثتمسكون ابلعبادا  اليت  تبارك وتعاىلأن هللا ثكفي 

 :يف الصوامع واألدثرة وغريها، وقال لنا اأنبياؤهم، واليت جيتهيدون فيه
 (.الزخرف16) ﴾ ُقْل ِإْن َكاَن لِلرَّمْحَِن َوَلٌد فََأاَن َأوَُّل اْلَعاِبِدينَ  ﴿

 ني هللا ننيدما كان روحًا نورانيةأول العابيدثن هلل مع أنه آخر أنبياء هللا، إذًا له نبادٌة خاصة بينه وب
ىل أن بع  هللا هذا اجلسم، وأنزل الروح النبوثة النورانية، ولذلك تطوف حول نرش هللا ننيدما خلقه هللا إ

 . اآلثة تُلمح إىل أننا ال نبغي أن نتحول نن نباداته، وأن نقتيدي بغريه
بل ميزان قبول العبادا  ننيد هللا هي نبادا  رسول هللا، إذا أتينا أبثة نبادة مستحضرثن حضرته، 

منا بقبولٍّ حسن، واستحضارها والقيام هبا ليس كظاهره  تبارك وتعاىل ونقوم هبا يف اهليئة حبضرته تقبلها هللا
فمن قام حبركا  الصالة الظاهرة كما ثنبغي وقلبه مفرق ومشتت ليس فيه  ،فقط، بل ظاهره وابطنه

 اإلخالص والصيدق، فكيف ثتقبله هللا؟اخلشوع، وليس فيه احلضور، وليس فيه 
يف ابطنًا  وثتأسى بهوالقراءة واجللوس، رًا يف الركوع والسجود إذا البيد أن ثتأسَّى برسول هللا ظاه

حضوره مع هللا، وخشونه ملواله، وخشيته من هللا، وإخالصه يف هذا العمل هلل، هذا هو كمال التأسي 
 .تبارك وتعاىلبرسول هللا الذي ننال القبول إن شاء هللا 

 :املذيع
 .صلى هللا نليه وسلَّملسييدان رسول هللا  شكرا دزثاًل سييدان الشيخ فوزي واللمحة الطيبة

وربنا ثعطينا من ربنا جيعلين واملشاهيدثن واملستمعني من الذثن ثستمعون القول فيتبعون أحسنه، 
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نتلقى منه ونتعلم منه إنه ويل ادعلنا و إبحسانه وفضله وكرمه،  صلى هللا نليه وسلَّمسييدان رسول هللا حضرة 
 .ذلك والقادر نليه
 : أبمرٍّ بيدأ به هللا تعاىل به وختم بهأختم معكم 

 ززز...إن هللا ومالئكته ثصلون نلى الني، اي أثها الذثن آمنوا صلوا نليه وسلموا تسليما 
 .اللهم صل وسلم وابرك نلى سييدان دمحم ونلى آله وصحبه أمجعني

 وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

 


