
 [أن دمحمًا عبده ورسولهو فقه شهادة ]           فوزى دمحم أبو زيد/ فضيلة الشيخ 
1 

 زووم  برانمج دار الصفا اجليميزه طنطا     هـ 8441ربيع اآلخر  81املوافق  81/88/0208: يمي اخل

 هللاِالرَّْْحَِنِالرَِّحيمِِِِبْسمِِ
ِ.دمحمِوآلهِوصحبهِومنِواالهاحلمدِهللِوالصالةِوالسالمِعلىِسيدانِ

دةِحتدثناِيفِحلقاتِسابقةِعنِفقهِشهادةِأنِالِإلهِإالِهللا،ِوالليلةِنتحدثِعنِفقهِشها
عبدِهللاِوسسللهِدمحمسيدانِأنِ ِ.صلىِهللاِعليهِوسلَّما ًِ

ِعندما ِسابقا ًِأننا ِقلنا ِبنِوكما ِنقللبِلنشهد ِته وأشهدِأنِسيدانِدمحما ًِعبدِهللاِوسسلله،ِ:
ِالعبدواملقامِهناِمقامِشهادة،ِوالشهادةِهناِبعنيِالقلب،ِفهيِسياحةِسوحيةِقلبية،ِيسلحِفيهاِ

ويشهدِبعنيِن،ِوِيفِمقامِاإليقان،ِبعدُِعللهِعنِمقامِاإلسالمِواإلميااملؤمنِيفِمقامِاإلحسانِأ
صلىِهللاِعليهِيفِالنيبِالعداننِِتباسكِوتعاىلاألسراسِاليتِاستلدعهاِالرْحنِالقرآنِقلبهِيفِآايتِ

ِ.وسلَّم
ِ:ِصادٌقِيفِقللهِصلىِهللاِعليهِوسلَّمأنهِأولِالنبيني،ِوأنهِفيشهدِلهِ

ِ.(طينتهمتِالنبيني،ِوإنِآدمِملنجدٌلِيفِإينِعندِهللاِخلا)
 [.إبن حبان للعرابض بن سارية]

ِ:لَّمصلىِهللاِعليهِوسوقللهِ
ِ(.كنتِأولِالنبينيِيفِاخللق،ِوآخرهمِيفِالبعث)
 [.إبن سعد عن قتادة]

ِسبِ ِنلس ِمن ِاملصاغة ِاألنلاس ِوأول ِالنبيني ِوأول ِالعابدين ِأول ِأنه ِاليقني ِبعني فيشهد
ِاملرسلنيِوالنبينيِمثِاألولياءِوالصاحلنيِواللاسثنيِإىلِ ِأُفيضتِاألنلاسِفاستناسِهبا العاملني،ِومنها

ِ.يلمِالدين
يفِظهرِأبيهِآدم،ِعندماِِصلىِهللاِعليهِوسلَّمويشهدِيفِهذاِاملقامِمقامِإشهادِاملالئكةِلهِ

ِ.ابلسجلدِحلضرتهِتباسكِوتعاىلأمرهمِهللاِ
ِاألْحدي، ِذلكِمقامه ِبعد ِيشهد ِأِمث ِعندما ِوحقيقتهِظهر ِالنلاسنية، ِذاته ِوجل هللاِعز

ِ ِويلافقلالروحانية، ِالنبينيِواملرسلني، ِمجلع ِيشهدها ِأهم ِالتاعلى ِمن ِله ِيكلنلا ِوعنهِن بعني،
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ِ.مبلغني،ِوبهِألممهمِمبشرين
ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكيَمةٍ  ﴿ ِمثِجاءكمِسسلل،َِِِوِإْذ َأَخَذ هللا ِميثَاَق النَِّبيِ نَي َليَما َآتـَيـْ فهلِـ

ِ.سسللِوهمِأنبياء،ِفهلِسسللِاملرسلنيِوالنبيني
ٌق ِليمَ  ِ:ِفاللاجبِعليهمِحنلِحضرتهـِِا َمَعُكمْ ُثَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدِ 

َهُدوا َلتُـْؤِمُننَّ ِبِه َوَلتَـْنُصُرنَُّه قَاَل َأَأقْـَرْرُُتْ َوَأَخْذُُتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري قَاُلوا َأقْـَرْراَن قَاَل فَاشْ 
ِ(.آلِعمران18)ِ﴾َِوَأاَن َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهِدينَ 

ِكاإمامِبعنيِوهلِفكلِاملرسلنيِوالنبينيِلهِمنِالتا صلىِيقللِِناألنبياءِواملرسلني،ِولذلك
ِ:هللاِعليهِوسلَّم

ِ(.نبياءِحتتِللائيِيلمِالقيامةآدمِفمنِدونهِمنِاأل،ِأانِسيدِولدِآدمِوالِفخر)
 [.إبن ماجة عن أيب سعيد اخلدرياأللباين وصحيح ]

ِ.صللاتِسيبِوتسليماتهِعليهفهلِزعيمهمِوهلِإمامهمِ
ِإىلِأقلامهمِِويشهدِبعدِذلكِأن ِهبا حضرتهِدعلةِِإمناِهيسساالتِاملرسلنيِاليتِأُسسللا

ِعليهِفإنِالدينِعنِهللاِاإلسالم،ِ أفضلِالصالةِالدينِواحدِوهلِاإلسالمِوسسللهِهلِسسللنا
عنِحضرتهِيفِأممهموأمتِالسالم،ِ ِ:والنبينيِواملرسلنيِنلااب ًِ

 اديــــــــــــــــــاحلبيب اهل ل من قبل احلبيب حميمٍد     نوابه وهوــــــــــالرس
 رًة بودادــــــــــــــــــــــــــــنظ يرجون منه  موسى وعيسى واخلليل وغريهم   

 رادـــــــــــــــــــــــوبفضله فازوا بكل م  ًة حمليمٍد   ــــــــــــــــــــــــــــــرغبوا يكونوا أم
ِراجه الوقادـــــــــــــــــــأن يؤمنوا بساهدهم له     ـــــــــــومبحكم القرآن ع

مثِيشهدِبعدِذلكِسسالته،ِيفِمقامِالرسالةِبعدِظهلسِهيكلهِيفِاحلياةِالدنياِيفِالصلسةِ
ِِ:عندماِأسسلهِسبهِإىلِاخللقِأمجعنياحملمديةِ،ِ
ِ(.سبأ81)ِ﴾َِوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشريًا َوَنِذيًرا ﴿
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صاحبِِصلىِهللاِعليهِوسلَّموهلِِ،منِالبدءِإىلِاخلتاماللحيدةِالعامةِجلميعِاخللقِفرسالتهِ
ِ ِفكتابه ِكتاب، ِكل ِوسلَّمالكتابِاملهيمنِعلى ِكتبِاألنبياءِِصلىِهللاِعليه ِيف ِما ِكل ْحل

ِزا ِإواملرسلنيِالصادقني، ِحيتاج ِما ِعليها ِد ِعصره ِمن ِاخللق ِوسلَّمليه ِيلمِِصلىِهللاِعليه إىل
ِ:يفِكتابهِتباسكِوتعاىلهللاِذلكِقالِالدين،ِول
ِ(.املائدة81)ِ﴾َِوُمَهْييِمًنا َعَلْيهِ  ﴿

ِ ِالكتبِالسماوية ِمجيع ِعلى ِهيمن ِاجلامعِفهل ِوهل ِوسسله، ِهللا ِأنبياء ِنزلتِعلى اليت
دِوالعباداتِواألخالقِواملعامالتِوالتشريعاتِاليتِحيتاجِإليهاِأيِإنساٍنِيفِأيِلعقائالشاملِل

ِ.األسضِومنِعليهاِتباسكِوتعاىلىلِأنِيرثِهللاِإزماٍنِومكان،ِ
علىِاألممِالسابقةِصلىِهللاِعليهِوسلَّمأنهِبربكتهِويشهدِكذلكِ ِ:صرانِشهلدا ًِ

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا ِلَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم  ﴿
ِ(.البقرة881)ِ﴾َِشِهيًدا
ِهللاِِو ِأيده ِكذلكِما ِوتعاىليشهد ِالقرآنِِتباسك ِواليقنيِالصدقِوهل ِاحلق، ِالنبأ ِمن به

ِوكانتِ ِهبا، ِيشتهرون ِاآلايتِاليت ِمن ِقلمه ِيف ِيظهر ِكانتِمبا ِنيب ِكل ِمعجزة ِفإن الكرمي،
ِِ.معجزاتِوقتيةِالِتدوم
إىلِيلمِالدينِمعِأمريِاألنبياءِواملرسلني،ِأسسلِةِالدائمةِالرسالِتباسكِوتعاىلفلماِأسسلِهللاِ

ِكتابِهللاِ وهيِمعجزةِابقيةِالِتفىنِوالِتبلىِوالِ،ِتباسكِوتعاىلمعهِاملعجزةِاخلالدةِالباقيةِوهي
ِكلِنفٍسِمنِأنفاسِالناسِيفِهذهِاحلياة،ِيظهرِهلمِمناذجٌِ الِتُعدِوالِحُتصىِِوصلسٌِِتتغري،ِويف

ِكتابِهللا، يتِيلمِالليلِوالنهاسِإىلِأنِأيفهيِمعجزةِتتجددِابستمراسِماِدامِِمنِإعجازِهللاِيف
ِكتاٌبِجامعِمانعٌِ ِ:القراس،ِفهل

َناُه ِف ِإَماٍم ُمِبنيٍ  ﴿ ِ(.يس88)ِ﴾ِوَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيـْ
ِ(.الكهف84)ِ﴾ِال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوال َكِبريًَة ِإال َأْحَصاَها ﴿
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اخلالئقِِجيمعيلمِالدين،ِيلمِِتباسكِوتعاىليِجهزَّهِهللاِالذِمثِيشهدِبعدِذلكِاملقامِاحململد
فِالرحيمِنبيناِِوهلالِامللقفِالعظيم،ِفالِيكلنِإالِالرِؤأأمجعنيِوحيتاجلنِإىلِمنِينقذهمِمنِ

ِاحلسابِوينتهيِالكربِِوِمة،،ِفهلِالذيِبربكتهِتنكشفِالغُِصلىِهللاِعليهِوسلَّمالكرميِ يبدأ
ِ:تباسكِوتعاىلعنيِمنِالبدءِإىلِالنهاية،ِوهذاِماِقالِفيهِهللاِهلِامللقفِأمجأوالعذاب،ِفيحمدهِ

َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما حَمْيُموًدا ﴿ ِ(.اإلسراء94)ِ﴾َِعَسى َأْن يـَبـْ
ِلهِأمعِِصلىِهللاِعليهِوسلَّموأمرانِ ِأنِندعلا ِاملقام ِاليقنيِأنهِصاحبِهذا ِيعلمِعلم نه

ِوسلَّم ِكيِصلىِهللاِعليه ِوليسِحلضرته، ِفقالِِألنفسنا ِالتائهني، ِمع ِونتله نكلنِيفِصحبته
ِ:صلىِهللاِعليهِوسلَّم

يلِاللسيلة،ِفإهناِِتباسكِوتعاىلإذاِمسعتمِاملؤذنِفقلللاِمثلماِيقللِمثِصللاِعليَّ،ِوسللاِهللاِ)
ِ(.دِهللا،ِأسجلِأنِأكلنِأانِهلمنِعبادسجة ًِيفِاجلنةِالِينبغيِأنِتكلنِإالِلعبدِ

 [.مذي والنسايي عن عبد هللا بن عيمرو بن العا صحيح مسلم وأبو داود والت ]
ِكلِمقامِيُنزلهِفيلهِأنِيُِِتباسكِوتعاىلأنِنسألِهللاِوأمرانِ هللاِمنِِهنيلهِاملقامِاحململدِألن
ِ.ِومنِبركةِحبيبِهللاِومصطفاهِأنِيُنزلناِمعهِتباسكِوتعاىلفضلِهللاِ

ِ:عليهِوسلَّمصلىِهللاِلرسللِهللاِِهنع هللا يضرقالِأبلِبكٍرِالصديقِ
ِ[.إختصكِبشيئ،ِإالِواختصناِبهِمعكِتباسكِوتعاىلايِسسللِهللاِماِسأيتِهللاِ]

ِ.وهذاِفضلِعظيمِوكرٌمِعميمِالِنستطيعِأنِحنيطِبهِيفِهذاِاللقفِالقصري
ِاليمني ِأهل ِيف ِالُعظمى ِالشفاعة ِذلك ِبعد ِالناس،ِِ،مث ِدخل ِفيمن ِالُعظمى والشفاعة

والشفاعةِِ،والشفاعةِيفِالدسجاتِوهمِأطهاس،ِالذينِدخللاِاجلنةوالشفاعةِالُعظمىِيفِاألبراسِ
ِيُِيفِ ِمنازل ِِنزلهاملقاماتِوكلها ِتباسكِوتعاىلهللاِفيها ِونشهدها ِوسدتِيفِِ، ِألهنا عنيِاليقني،

ِ.تباسكِوتعاىلهلِسبِالعاملنيِِيتحدث،ِوالذيِتباسكِوتعاىلكتابِهللاِ
 ٌق بفمــــــــــــــــــــــــــــــــــه انطفُيعرب عن فإن فضل رسول هللا لي  له حدٌّ    

سبحانهِعطاءاتِهللاِيتلمَّسِ،ِيسبحِبقلبهِيفِهذهِاآلايتِالقرآنيةفينبغيِعلىِاملؤمنِأنِ
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صلىِفرياهِِ،عليه،ِويكشفِعنهِاحلجابِتباسكِوتعاىلهللاِِمينحىتِِ،للحضرةِاحملمديةِوتعاىل
ِبعنيِاليقني،ِظاهرا ًِجليا ًِِهللاِعليهِوسلَّم ِالنبلة ِِويفِمقام ِفيتابعه ِصلىِهللاِعليهِوسلَّمالرسالة،

بعدِأنِكانِيتابعهِبياان ً،ِفيدخلِيفِقللهِ ِ:صلىِهللاِعليهِوسلَّمعياان ًِ
ِكماِسأيتملينُِأصلي) ِ(.صللا
 [.صحيح الباين عن مالك بن احلوريث]

ِكماِوِصلىِهللاِعليهِوسلَّمفرياهِ يراهِبعنيِقلبه،ِِهلِواقٌفِبنيِيديِملالهُِيصليِهللِفيتابعه
ويتابعهِاب ِ.ِنا ًطالِكماِيسمعِمنِالعلماءِوالِكماِيقرأِمنِالكتب،ِيتابعهِظاهرا ًِ

ويفِالعباداتِاليتِجاءانِهباِمنِعندِسبِالربية،ِويفِيتابعهِظاهرا ًِيفِاألحكامِالتشريعية،ِ
ِكانِعليهاِيفِحياتهِمعِمجيعِمنِحللهِيفِمرحلتهِالدنيلية،ِويفِأخالق هِالعليةِاليتِاآلدابِاليت

ِ.هباِيفِاآلايتِالقرآنية،ِوكلِهذاِمتابعٌةِظاهريةِتباسكِوتعاىلمدحهِهللاِ
ِ ِذلكِيفِمقاماتِويتابعه ِبعد ِويتابعه ِوخشلعه ِوإخالصه ِوصدقه ِووسعه ابطنا ًِيفِزهده

وغريهاِمنِِ،اليقني،ِويفِمقامِالتسليمِومقامِاحلبِهللِسبِالعاملني،ِومقامِالتلكلِومقامِالتفليض
وابطنا ًاملق يفِقللِهللاِيفِحمكمِالقرآنِلويكِ،امات،ِفيتابعهِظاهرا ًِ ِ:نِيفِهذاِاملقامِداخال ًِ

ِوهلِنلسِاحلبيبِالباهرِـِـِواإلشاسةِإىلِشيٍئِظاهرَِوَأنَّ َهَذا  ﴿
ِـِ(ِاألنعام851)ِ﴾َِوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقييًما فَاتَِّبُعوهُ ِ﴿

وقفكمِهللاِفيهاِبعدِالبيان،ِأعنِسؤايِالعيانِاليتِعلهِفاتب:ِملِيُقلِفامشلاِعليه،ِولكنِقال
ِ.فبعدِالبيانِيرتقيِإىلِستبةِالعيان،ِفتكلنِالشهادةِهناِشهادةِعنِاليقني

ِِتباسكِوتعاىلنسألِهللاِ ِبشهلد ِالرباقعِِأنلاسِحضرته،أنِمينِعلينا وكلِوأنِيكشفِعنا
ِِِ.غنٍيِوبنٍيِحىتِنكلنِلهِمنِخياسِاملتبعني

ِوسلَّم وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى هللا 
ِ

 


