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 {بعض إشارات القرآن الكرمي}
 : يف قوله تعاىل

 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
ُه ُسنََّة هللِا يف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل وََكاَن َما َكاَن َعَلى النَِّبِي ِمْن َحَرٍج ِفيَما فَ َرَض هللُا لَ  ﴿

الَِّذيَن يُ بَ لِيُغوَن ِرَساالِت هللِا َوََيَْشْونَُه َوال ََيَْشْوَن َأَحًدا ِإال هللَا ( 13)َأْمُر هللا َقَدرًا َمْقُدورًا 
ٌد َأَِب َأَحٍد ِمْن رَِجا( 11)وََكَفى ِِبهلل َحِسيًبا  ِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل هللَا َوَخامَتَ النَِّبيِينَي َما َكاَن ُُمَمَّ

 (.األحزاب) (42) ﴾ وََكاَن هللا ِبُكلِي َشْيٍء َعِليًما
                                                                               

 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 :ت ال ي اسممننا إليها اآلنسنأخذ إشارات بسيطة لطيفة يف اآلاي

حناول أن إشارات القرآن هي صحيح حتماج إىل أهل النيان، وليس أهل البيان لكننا 
 .تبارك وتناىلنلطفها ونذيقها لألحباب بفضل هللا 

احلقيقة اي إخواان أن أرقى علوم الذوق ملن يريد أن يمنلم علوم الذوق الرفيع، فنسمع من 
 سة اجلمهورية،السلك الدبلوماسي، وبرتوكوالت لرائيف يمنلموها يقول أن هناك برتوكوالت 

عندما  سبحانه وتناىلوبرتوكوالت لغريه ولغريه، فال يوجد أرقى يف األذواق من كالم اخلالق 
 :ويقول له صلى هللا عليه وسلَّميكلم حضرة النيب 

 (.الموبة41) ﴾ َعَفا هللا َعْنَك ِلَ َأِذْنَت ََلُمْ  ﴿
 :؟ ال يف البداية يقول لهأذنت هلم وملاذاأو مل أتذن هلم؟ مل : مال؟ فلم يُقل لها هذا اجلم

 .ولكن مل أذنت هلم ،ئيا  عفا هللا عنك، ينين ال حتمل هم هنا
فيما فرض هللا عليه؟ من حرج النيب ماكان على : فهنا يف اآلية أيضا  سر غريب، هل قال

 :ولكن قال .ال
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 (.األحزاب13) ﴾ِمْن َحَرٍج ِفيَما فَ َرَض هللاُ َلُه  َما َكاَن َعَلى النَِّبيِ  ﴿
 ؟تبارك وتناىلأرأيمم األدب النايل والذوق الراقي من رب النزة 

مما  البد أن ينفذه، لكن فيما فرض هللا له ينين أنت فرض هللا عليه، فيكون أمرا  ُمَّ : لو قال
حٌد أبي قدٍر ل إىل ذوقك أألنه مل يص أنت عندان خيار األخيار،مني للك اخليار، وعلى كلما احلا

 .ومقدار
 :فيه وتركه، فاألول قال جالذي فرضه عليه تدر 

َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما َُمُْموًداَوِمَن  ﴿ ْد ِبِه ََنِفَلًة َلَك َعَسى َأْن يَ ب ْ  ﴾ اللَّْيِل فَ تَ َهجَّ
 (.اإلسراء91)

نثك مقاما ممودا  على الفور، وليس ترجي، ينين ليب مفنسى دائما  يف القرآن مبنىن الال
 :وبند ذلك قال له

َأْو ِزْد ( 1) ِنْصَفُه َأِو انْ ُقْص ِمْنُه َقِليال( 5) ُقِم اللَّْيَل ِإال َقِليال( 1) ََي َأي َُّها اْلُمزَّمِيلُ  ﴿
 (.املزمل) (4) ﴾ اْلُقْرَآَن تَ ْرتِيال َعَلْيِه َورَتِيلِ 

أعطاه حرية آدائها، لكن الذي فرضه له ، ينين حىت الفريضة وهذا على حسب راحمك
 :أيضا  ابلقرآن خماطبني، وعندما يقول لنا ربناحنن : بنض السادة الصاحلني قالوا

مالذي فرضه ربنا له علينا؟ هذا الذي ما كان على النيب من حرج فيما فرض هللا له، 
ينا حنن، وهو لن لكننا نبحث عما فرضه له عل الذي فرضه ربنا عليه هو حٌر فيه، نبحث عنه،

 .يقوله من شدة ذوقه الرفيع، ال يقول
سيدان رسول هللا عمل وليمة كبرية يف زواج السيدة زينب بنت  يف سياق القصةينين 
وبيت الزواج كان حجرة  واحدة مل يكن غريها منزل النروس، واألكل يف بيت النروس، جحش، 

ان احلجرة وظهرها هلم، ووقفت والنروس دخلت فماذا تفنل؟ دخلت ووقفت يف ركن من أرك
كان على األرض، وكلمة سفرة   لم يكن عندهم ترابيزة سفرة واألكلفحىت ينمهوا من األكل، 
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 .بيزةاكل على األرض، وليس على تر أصال  مبنىن أن األ
اكلون وميشوا وأييت غريهم، حىت جاءت اعة أومجاعة أيكلون وميشوا وأييت غريهم، ومج

 .فلم يقوموا  إنم ر حىت يقوموافسيدان رسول هللامكلمون، مجاعة جلسوا وأخذوا ي
فقام سيدان رسول هللا وطاف على نسائه األخرايت، وعاد فوجدهم كما هم، فاسمحى أن 

 :توىل هذا األمر ابلنيابة عن حضرته سبحانه وتناىليقول هلم قوموا، مع أن هذا حقه، فربنا 
َر ََنِظرِيَن ََي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ال َتدْ  ﴿ ُخُلوا بُ ُيوَت النَِّبِي ِإال َأْن يُ ْؤَذَن َلُكْم ِإىَل َطَعاٍم َغي ْ

 (.األحزاب12) ﴾ِإََنُه 
 .ملوجود كله خري وبركةماذا أنكل اليوم؟ فت وحلم أو عيش، فاينين ال تقول 

 (.حزاباأل12) ﴾َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا َطِعْمُتْم فَانْ َتِشُروا  ﴿
 :ينين إنمهيت من األكل فامشي على الفور

( األحزاب12) ﴾َوال ُمْسَتْأِنِسنَي ِِلَِديٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن يُ ْؤِذي النَِّبَّ فَ َيْسَتْحِيي ِمْنُكْم  ﴿
 منك هو هذا ـ

 (.األحزاب12) ﴾ ال َيْسَتْحِيي َوهللاُ  ﴿
عمل لنا كماب إمسه مذكرة عندان ولذلك السادة الصاحلني ومنهم اإلمام أبو النزائم 

   فماذا يقول فيه؟ {املرشدين واملسمشدين}
 [.دهانإذا ُدعيت إىل وليمة فال تذهب قبلها، وال متكث ب]

إذا ذهبت قبلها فاجلماعة جيهزوا أنفسهم للوليمة فمشغولني، وأنت تشغلهم وتنطلهم، 
 قند منهم؟وبند الوليمة يكونوا تنبانني ويريدون أن يسرتحيوا، فكيف ت

ه اي إخواان؟ األدب النايل والذوق القرآين الذي علمه لنا هللا فىي كماب هللا فما هذا كل
 .تبارك وتناىل

 ؟ صلى هللا عليه وسلَّمما الذي فرضه ربنا علينا لرسول هللا 
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 .نفسنا وأوالدان وأهلينا والناس أمجننيأأن يكون أحب إلينا من 
  .ين ماذا؟ إحرتامه وتبجيلهوتوقريه ين ـ هرو وتوقـ  وتوقريه

َنُكْم َكُدَعاِء بَ ْعِضُكْم بَ ْعًضا ﴿  (.النور31) ﴾ ال ََتَْعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بَ ي ْ
ننادي على بنضنا اي علي اي موسى اي فالن، فهل ننادي على رسول هللا بنفس النداء، ال 

 .اي نيب هللاـ اي رسول هللا : بل نقول
 :وهللا أمره أن يكلفنا ابلسيادة، فقالمقدمه ابلسيادة، إذا ذكران إمسه البد أن ت

 (.دم وال فخرأان سيد ولد آ)
 .تبارك وتناىلولكن الفخر ابلنبودية لذات هللا  ،الفخر ليس ابلسيادة أنومنناها 

 :ن يقوموا لسند بن مناذ ويقول هلموإذا كان أيمر األنصار أب
 : قوموا لسيدكم، فاجملادل يقول

   (.لوكهاقوموا يل كما تقوم األعاجم ملال ت)أنه قال 
 ؟ ليس عندك عقلاحلديث واضح اي أخي أ: أقول له

األعاجم كانوا يقوموا للملوك خوفا  منهم ورهبة  منهم، وهو ال يريد أن نقوم له خوفا  ورهبة، 
 :صلى هللا عليه وسلَّملكن ال خوف ورهبة منه ولكن يريد أن نقوم له مبة، 

 (.األحزاب3) ﴾ النَِّبُّ َأْوىَل ِِبْلُمْؤِمِننَي ِمْن َأنْ ُفِسهمْ  ﴿
 (.الموبة153) ﴾ ِِبْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف رَِحيمٌ  ﴿

 .صلى هللا عليه وسلَّم
واإلمام  ننا إمسه، حىت ولو كان يف الصالة،كلما مس  صلى هللا عليه وسلَّمعندما نصلي عليه 

 :صلى هللا عليه وسلَّمن حكيما  قال فيه وأرضاه، وكا هنع هللا يضرالشافني 
 (.األرض علما  ونورا   عاملٌ من قريش ميأل)
  [."املعرف" ، والبيهقي يف  "السنة" رواه ابن أيب عاصم يف ]

كان يُوجب المسييد يف اآلذان ويف المشهد، ولذلك كنا عندما نسمع اآلذان يف بالدان وال 
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 :يقولونلون شافنية زلنا حاليا  يف الشرقية والذين ال يزا
منلما   هنع هللا يضر، فيقول كذلك  ن سيدان دمحم رسول هللا، ويف المحيات والمشهد البدأوأشهد 
حبديث، وليس حىت حديث ضنيف، ال هذا ليس : ال تسيدوين يف الصالة، فيقول: أهنم يقولون

ديث صحيح كان يف ولو أن هذا احلبل موضوع، ألن كالم النيب ال خيالف قواعد اللغة النربية، 
 ال تسودوين، لكن كلمة ال تسيدوين من أين أتوا هبا؟ : اللغة النربية يقول

 .هنع هللا يضرفهذا ليس حبديث أبدا  وهو كان إماما  يف هذا احلديث 
ادة فقدجاء ابلفرض، ومن فما حال من ال يسيِ د؟ قال ال شيئ، من ترك السي: فقالوا له

 .ض وزاد األدبالسيادة فقد جاء ابلفر أدَّى 
 فلم نرتك األب اي إخواان؟

 :وإذا كان ربنا يقول عن نيب ـ وينين ال توجد نسبه بينه وبني رسول هللا ـ فيقول يف حقه
 (.آل عمران11) ﴾ َوَسيِيًدا َوَحُصورًا َونَِبيًّا ِمَن الصَّاِِلِنيَ  ﴿

 فماذا يكون حال نبينا؟
حضرة النيب إسم فال ينطق مع هللا ورسوله، ن يُرد أن يكون من أهل األدب المام مل فالبد

من غري لفظ السيادة، سيدان دمحم إن كان يف اآلذان أو يف اإلقامة أو يف المشهد، وجائز أنه يرتك 
 :كثريون، ماشي نقول شيئ آخروهم  ض املنمقدين واملمشددين نالمسييد يف األذان ويف اإلقامة لب

 نأشهد أ :ه أكلا هللا أكلا، وبندها يقول يف سر ِ هللا: فما السنة يف اآلذان؟ أن املؤذن يقول
أشهد أن سيدان دمحما  رسول أن سيدان دمحما  رسول هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد ال إله هللا 

  .جيهروبندها  ه،ر سهؤالء يقوهلم يف  هللا،
 خذتأفما املانع أن تقوهلا يف سرك؟ هل يوجد مانع؟ فمكون قد عملت ما عليك و 

 .صلى هللا عليه وسلَّمابألدب الوافر مع رسول هللا الكامل 
 :ألن هللا قال يف شأنه أبدا ،لكن سمصلي عليه فالبد أن ال ترتك لفظ السيادة 
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 (.الفمح1) ﴾ َوَرُسوِلِه َوتُ َعزِيُروُه َوتُ َوقِيُروهُ  ِلتُ ْؤِمُنوا ِِبهللِ  ﴿
  :إايكم أنتوقروه؟ ربنا، وقال يف اآلية اأُلخرى الذي قال و من 

َنُكْم َكُدَعاِء بَ ْعِضُكْم بَ ْعًضا ﴿  (.النور31) ﴾ ال ََتَْعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بَ ي ْ
وهل هو يداعبك؟ فمن يلنب منك أو يصاحبك أو يلنب منك لنبة أو غريه أو غريه 

وتقول له اي سي فالن، اي سيد ماشي تقول له اي فالن أو اي عالن، وأنت حىت تسمحي أن 
 . فالن بك، فما ابلكم ابلرسول وما ابل هؤالءفالن، اي

 .صلى هللا عليه وسلَّمفالبد اي إخواان وفرٌض علينا أننا نوقر سيدان رسول هللا 
صلى هللا ه الشريف مسبذكر إأن ال ننرض الصالة عليه  صلى هللا عليه وسلَّمومن توقريه 

: لم مع آخر واحمدَّ النقاش يقول لهوهذا ما حيدث كثريا ، كيف؟ واحد يمك لإلهانة، عليه وسلَّم
صل : ة الشدة يقول لهحل يف و يقال فيه؟ منذرة   موضعٌ وهل هذا ما تصلي على النيب اي أخي، 
 .على النيب اي أخي؟ ال ينفع

صلوا على النيب : مع بنضهم وأان تدخلت ألمننهم هل يصح أن أقول هلم مشاجرونعة يامج
  شديد؟نيب وهم يف هذه احلالة يف حالة توتر وغضب اي مجاعة؟ ما شأهنم والصالة على ال

من يُرد أن يصلي على النيب يكون يف حالة اسمحضار وحضور مع هللا، ويؤدي الصالة ف
 .هذه املوضوعات يف، فالصالة ال تنفع وكأنه يرى حضرة النيب أمامه ويراه

، يسأله ندان كلهمالصغار عى منها احللف ابلنيب كذاب ، وهذه ميكن مصيبة أوالدان واألقس
والنيب أان عملمه ولكنين نسيمه يف البيت، وهو ال : مل مل تنمل الواجب اي ولد؟ يقول له: املدرس

 مالذي جنلنا أن نربيه على هذه اخُلصلة الذميمة؟عمله وال شيئ، 
 :الذي حلف حبضرة النيب هو رب النزة

 (.احلجر95) ﴾ ْم يَ ْعَمُهونَ ِإن َُّهْم َلِفي َسْكَرتِِ ـ ينين وحياتك ـ  َلَعْمُركَ  ﴿
 .فكيف أحلف حبضرة النيب كذاب ؟ ال ينفع وال يليق
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 :أن اإلنسان ال حيلف إال ابهلل للحديث الذي يقول: الوهابية يقولوناجلماعة 
 (.من كان حالفا  فليحلف ابهلل أو ليصمت)

 :لكن ربنا نفسه حلف ابلنيب كما قلت
 (.احلجر95) ﴾ ِفي َسْكَرِتِْم يَ ْعَمُهونَ ِإن َُّهْم لَ ـ وحياتك ـ  َلَعْمُركَ  ﴿

، وفيه قسم آخر ولكن عند تبارك وتناىلأليبس هذا بقسٌم؟ ومن الذي يقسم؟ رب النزة 
 :بنض أهل اإلشارات

 (.النجم1) ﴾ َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى ﴿
فيه و ، وهوى ينين نزل بند رحلة املنراج، صلى هللا عليه وسلَّموالنجم هو سيدان رسول هللا 

 :آية أخرى
 (.الواقنة92) ﴾ َفال أُْقِسُم ِبََواِقِع النُُّجومِ  ﴿

 القرآن نزل منجما  أين؟ 
 (.الشنراء) (114) ﴾ َعَلى قَ ْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِينَ ( 111) نَ َزَل ِبِه الرُّوُح االِمنيُ  ﴿

ول هللا الرؤف الرحيم، فمواقع النجوم هنا يف اإلشارة هي مواضع تنزل القرآن على سيدان رس
 :ولذلك قال

 (.الواقنة93) ﴾َوِإنَُّه َلَقَسٌم َلْو تَ ْعَلُموَن َعِظيٌم  ﴿
 ـ  صلى هللا عليه وسلَّمإنه ـ 

ُرونَ ( 93)يف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن ( 99)ِإنَُّه َلُقْرَآٌن َكِرمٌي  ﴿ ُه ِإال اْلُمَطهَّ  (91) ﴾ ال ََيَسُّ
 (.الواقنة)

رآن وحقيقة القرآن، لكن املصحف كل واحد ميسه ويلمسه ويبينه، القرآن ولب القابطن 
 :فأحياان من يبينه ال يكونوا مسلمني، لكن القرآن اآلخر

وإنه لقران كرمي يف كماب مكنون ـ واملصحف ليس مكنوان  ـ ال ميسه ينين ال ميس منانيه 
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 .وأسراره إال املطهرون ـ املمطهرين الذين طهرهم هللا
صلى هللا يف كماب هللا ملن أراد أن يفقه حقيقة األدب مع سيدان رسول هللا  فاآلايت كثرية

 .عليه وسلَّم
أن يرزقنا األدب مع حضرته، وأن جينلنا خاشنني خاضنني لكالم  تبارك وتناىلنسأل هللا 

 ، وأن يرزقنا دئما  وأبدا  الن ر إىل وجهه الكرمي ورفقمه يوم القيامة حتت لواءتبارك وتناىلربنا 
 .شفاعمه

 وصلى هللا وسلَّم وِبرك على سيدَن دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

 


