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اجلزء األول

الرِحي ِم:
الر ْْحَ ِن َّ
بِ ْس ِم هللا َّ
احلمد هلل الذي شرح صدوران لإلميان ،ومأل بفضله قلوبنا مبحبة النيب العدانن ،ونسأله عز
وجل أن يُرقينا ويُعلي شأننا هبذه احملبة ،حىت نرى وجه حضرته صلى هللا عليه وسلَّم عني عيان،
ونكون حتت لواء شفاعته يف القيامة ،ونكون من أهل جوار حضرته أمجعني يف اجلنان آمني اي
رب العاملني.
اللهم صل وسلم وابرك على سرك اجلامع جلميع األسرار ،ونورك املفاض منه مجيع األنوار،
ونبيك األصل الذي تفاعت كل أصول األخيار واألطهار ،سيدان دمحم وآله وصحبه وكل من
إهتدى هبديه إىل يوم الدين ،واجعلنا اي ربنا به مقتدين ،ولسنته متبعني ،وبه سعداء وفائزين يف
الدنيا ويوم الدين أمجعني ،آمني آمني اي رب العاملني.
أيها األحبة:
م
متحدث أو و م
اعظ يستطيع أن يصف ولو ذرة من فضل هللا
ال يوجد بيان ألي عامل أو
علينا بنبيا األعظم صلى هللا عليه وسلَّم.
بعد أن حتدث عنه مواله ووضح لنا ظاهره وخفاايه ،وبينه حبدي م
شيق م
ث م
عذب م
مجيل يف
حديث ألي م
م
أحد من خلق هللا.
كتاب هللا ،ال حنتاج بعده ألي
ولذلك يُروى عن سيدي عمر بن الفارض هنع هللا يضر ،وكان من عشاق احلضرة اإلهلية ،حىت أهنم
مسوه {سلطان العاشقني} ومدح وأثىن واندى هللا عز وجل م
بكالم مجيل ،حنن مجيعاً نشتاق إىل
مساعه ،وخاصة إن كان من صاحب م
صوت مجيل.
ُروي عنه أنه بعد إنتقاله إىل الرفيق األعلى رآه أحد أصحابه يف املنام ،فقال :اي سيدي ل ل
تصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم يف حديثك؟ فأجابه مناماً ـ ألنه قد أصبح يف عال الربزخ:
مدح يف النيب مقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراً وإن ابل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ املـ ـُثين عليه وأكثر
أرى كل م
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إذا كان هللا أثىن عليه مبا هو أهله فما مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدار ما ميدح الورى
كالم عظيم إستوقفين هذا الكالم وأان َّ
أتصفح يف كتاب هللا وأحبث يف ثناايه عن حديث
ٌ
هللا عن حبيبه ومصطفاه ،وحنن لنا واحلمد هلل سلسلة نواصلها يف احلديث عن اآلايت اليت
تتحدث عن سيدان رسول هللا ،وإن شاء هللا سيخرج عن قر م
يب إن شاء هللا.
فاليوم أخرجنا كتاب شرحنا اآلايت اليت فيها كلمة {نور} ومجعها األحباب يف كتاب
حوايل ستمائة صفحة طُبعت طباعة فاخرة وجاءتنا اليوم احلمد هلل.
وهو صلى هللا عليه وسلَّم نور النور ،فهو من نور هللا ،وكل ما عداه فهو من نوره صلوات
ريب وتسليماته عليه ،وال أريد أن أطيل عليكم فقد إستوقفين آيتني يف كتاب هللا يف املالمح
اإلهلية اليت وضحها لنا هللا يف حبيبه ومصطفاه:
آية تقول:
﴿ َولََق ْد َرآَهُ ِابألُفُ ِق ال ُْمبِ ِ
ني ﴾ (32التكوير).

واآلية األُخرى يف سورة النجم يف حالة قرب القرب من القريب تبارك وتعاىل جل شأنه عن
كم وال م
الزمان واملكان ،بال م
كيف ولكن أبنوا مر تعالت معنوية:
﴿ َو ُه َو ِابألُفُ ِق اال ْعلَى ﴾ (7النجم).
فرسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم هو األُفق املبني الذي يُبني مجاالت هذا الدين بقوله وعمله

وحاله صلوات هللا وتسليماته عليه ،وهو الذي إختاره ربه تبارك وتعاىل ليبلغ عنه شرعه الذي
إكتمل على يد حضرته {العقيدة ـ العبادات ـ األخالق ـ املعامالت}.
ول جتتمع هذه األربع إال يف ديننا القومي دين اإلسالم على يد احلبيب املصطفى عليه أفضل
الصالة وأمت السالم.
شرائع هللا ،فهو الذي يبني لنا شرائع هللا ،ولذلك قال لنا هللا:
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَـ َها ُك ْم َع ْنهُ فَانْـتَـ ُهوا ﴾ (7احلشر).
الر ُس ُ
﴿ َوَما آ َََت ُك ُم َّ
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وهو معه امليزان الذي حفظه الرْحن فقال:
ِ
وحى ﴾ (( )4النجم).
﴿ َوَما يَـ ْنط ُق َع ِن ا ْْلََوى ( )2إِ ْن ُه َو إِال َو ْح ٌي يُ َ

ماذا نفعل؟
﴿ َوإِ ْن تُ ِطيعُوهُ تَـ ْهتَ ُدوا ﴾ (44النور).
فإذاً كما قال اإلمام مالك هنع هللا يضر صاحب املذهب:
[كل واحد يُؤخذ من قوله ويُرد ،إال صاحب هذه الروضة الشريفة].
وضح وبني أركان وشرائع اإلسالم
فهو الذي يُؤخذ منه القول الذي ال يُرد ،وهو الذي َّ
جلميع األانم ،وظهر على حضرته العبودية التامة ،اليت يتخلق هبا من يريد القرب من امللك
العالم ،الشريعة للكل ،ولكن أهل خاصة اخلاصة الذين يريدون القرب من القريب ،فعليهم
ابلتخلق بعبودية احلبيب هلل ،فإنه صلى هللا عليه وسلَّم أكمل م
عبد مجله هللا مبا حيبه ويرضاه ،ومن
يثرد أن يرضى عنه هللا وحيبه هللا فيتخلق ابلعبودية اليت كان عليها سيدان رسول هللا صلى هللا عليه
وسلَّم.
ولذلك كان صلى هللا عليه وسلَّم ال يتفاخر وال يتباهى إال إذا أُمر ولذلك قال:
(أان سيد ولد آدم وال فخر).
[تفسري القرطيب عن أيب هرير هنع هللا يضر].

فخر ابلسيادة ،والفخر أبي شيئ؟ ابلعبودية ،ألهنا اليت مدحه هللا هبا:
ليس يل ٌ
ِِ ِ
ِ
اب ﴾ (1الكهف).
﴿ ا ْْلَ ْم ُد هلل الَّذي أَنْـ َز َل َعلَى َع ْبده الْكتَ َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ني نَ ِذيرا ﴾ (1الفرقان).
﴿ تَـبَ َار َك الَّذي نَـ َّز َل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َع ْبده ليَ ُكو َن لل َْعالَ ِم َ
ِ
َس َرى بِ َع ْب ِد ِه ﴾ (1اإلسراء).
﴿ ُس ْب َحا َن الَّذي أ ْ
ام َع ْب ُد هللا يَ ْدعُوهُ ﴾ (11اجلن).
﴿ َوأَنَّهُ لَ َّما قَ َ
فكل الثناء يف كتاب هللا على حبيب هللا ومصطفاه للعبودية اليت ختلق هبا ومجله هبا مواله.
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فكان صلى هللا عليه وسلَّم يقول ألصحابه:
(ال تفضلوين على يونس بن مىت).
[البخاري عن إبن عباس رضي هللا عنهما].

نيب من األنبياء ،مع أنه يعلم يقيناً حقاً أنه إمام الرسل وسيد
يعين ال تفضلوين على أي م
الرسل واألنبياء ،لكن كان غاية يف التواضع ،وهذه اليت حنتاج أن نتبعه فيها ،الغاية يف التطامن.
جلوس بني
وكان صلى هللا عليه وسلَّم عندما أييت سعد بن معاذ زعيم األنصار ،واألنصار
ٌ
يدي حضرته ،يقول هلم :قوموا لسيدكم ،ألنه حيسنا على األدب ِ
اجلم مع بعضنا ومع كربائنا ومع
علمائنا ومع عظمائنا ،قمة األدب اجلم.
فإذا قاموا حلضرته يقول هلم:
(ال تقوموا يل كما تقوم األعاجم مللوكها).
[األلباين عن أيب أمامة الباهلي هنع هللا يضر].

بعض القوم ل يفقه هذا احلديث ،فقال :إن النيب هنى عن القيام حلضرته ،ال ـ هو قال:
كما تقوم األعاجم ،واألعاجم عندما كانوا يقومون للملوك خوفاً ورهبة من بطشهم وفتكهم،
فالبد أن يقوموا ،فقال :أان ال أريد هذا ،أان أريد أن تقوموا حمبةُ وتقوموا إحرتاماً ،ولذلك قال
القائل:
فرض وترك الفرض ما هو مستقيم
قيامي للحبيب علي ٌ
يرى هذا اجلم ـ ـ ـ ـال وال يقوم
وفهم
ُ
عقل ٌ
عجبت ملن له ٌ
الرسول صلى هللا عليه وسلَّم كانت أحاديثه ال حتتاج إىل ِ
حمد مث صحيح ،ولكن حتتاج يف
فقهها إىل م
قلب صحيح ،ألنه كان يتكلم كالماً عالياً ال يفقهه إال الكمل.
فكيف أيمرهم ابلقيام لسيدهم؟ وكيف ينهاهم عن القيام حلرضته؟
األمر واضح فلم يقول :ال تقوموا يل وسكت ،ولكن قال :ال تقوموا يل كما تقوم األعاجم
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مللوكها ،فاألمر واضح ـ يعين إايكم أن تقوموا خوفاً ،ألن األعاجم كانوا يقوموا مللوكهم خوفاً من
بطشهم وفتكهم وسفك دمائهم ،فإن ل يقوم ،فاجلنود األشداء يقتادوه ويفعلوا به األفاعيل،
عرب عنها شاعر األنصار فقال:
وكيف نقوم؟ قال :ال أان أريد أن نقوم حمبة ومودة ،وهذه اليت َّ
فرض ـ وليس سنة بل فرض ـ وترك الفرض ما هو مستقيم
قيامي للحبيب َّ
علي ٌ
عجبت ملن له عقلق وفهم يرى هذا اجلمال وال يقوم
كيف ال يقوم جلمال هللا الذي أشرق به يف حبيبه ومصطفاه صلى هللا عليه وسلَّم.
فكان صلى هللا عليه وسلَّم هو العبد األكمل ملن أراد القرب من مواله يف عبوديته ـ يف
خشيته ـ يف خوفه من هللا ،ولذلك قال:
أخ َوفَكم من هللا ،وأتقاكم هلل ،وأشدكم له قراب).
(أان َ
فعرف أن سبيل القرب إىل هللا ،وعرفنا أنه اخلشية والتقوى حلضرة هللا جل يف عُاله.
وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
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