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 {يف القرآن الكرمي من وظائف النبوة}
 

 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
ًرا واناذييًرا ﴿ ًدا واُمباش ي ْلنااكا شااهي ُّ إيَّنَّ أاْرسا ا النَِّبي رااًجا ( 44) َيا أاي ُّها ًيا إيَلا هللا ِبييْذنيهي واسي وادااعي

بيريًا ( 46) ُمنيريًا ُْم مينا هللا فاْضال كا ري اْلُمْؤمينينيا ِبيانَّ َلا افيريينا وااْلُمناافيقينيا ( 44)واباش ي واال ُتطيعي اْلكا
هلل واكييال واداْع أاذااُهْم وات اواكَّْل عالاى هللاي   (.األحزاب) (44) ﴾ واكافاى ِبي
 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

وجعلنا  ،عاننا على شكره وُحسن عبادتهأوفق وأعان، وقواان على طاعته و  احلمد هلل الذي
 .بفضله ومنته مرافقني وموافقني خلريته من بريته

اللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم صاحب كل كنوز الكرم واجلود، والذي أعطاه 
من عنده ومن لدنه عطاًء بغري حدود، والذي كان سخيًا وكرميًا مع مجيع  تبارك وتعاىلمواله 

 .من حادى منهم ولو قلياًل عن الطريق املستقيم، فقد كان ابلكل رؤوف رحيم أهل أمته حىت
سيدان دمحم الرؤوف الرحيم وآله وصحبه وكل من اهتدى هبديه  للهم صل وسلم وابرك علىا

 .إىل يوم الدين
 .ك منهم ومعهم يف الدنيا ويوم الدين اي أكرم األكرمنيواجعلنا بفضل

أننا رمبا يتذكر كثرٌي من األحباب احلاضرين اآلايت اليت عندان هذه الليلة من سورة األحزاب 
يف أماكن خمتلفات، ولكن من فضل هللا كل مكاٍن له عطاؤه، وكل  فسرانها كثريًا مراٌت ومرات

 .حضوٍر هلم رزقهم من هللا عز وجل
 :تبارك وتعاىلوكله من فضل هللا  ،يت هذا غري هذا غري هذاولذلك أي

 
 ل حممٍد       منه بدا وإليه كان وصوليا          كل الذي أَّن فيه فض

 ا      لوم أَّن اجلهول أَّن الذي      لوال عنايته هلكُت حباليظَّن الوأ
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ين أمجعني وغريهم مل يسمعوه نبدأ الدرس اليوم بتوضيح رمبا كثرٌي من احلاضرين، بل احلاضر 
وهو رسول السابقني على أمري األنبياء واملرسلني هو نيب  تبارك وتعاىلمن قبل، فإن أنبياء هللا 
  .لقومه الذين أرسل إليهم

إال فارٌق وحيد أن النبوة يتلقى فيها من هللا، والرسالة ليس هناك فارٌق بني النبوة والرسالة 
صلى ما تلقاه من هللا، اإلثنني مع بعضهما لقوٍم خمصوصني، إال نبينا  يبلغ عباد هللا الذين حوله

فله وظائف للنبوة وهي اليت معنا اليوم، ووظائف للرسالة، وظائف الرسالة خصَّ  هللا عليه وسلَّم
 .هبا أهل أمته منذ بعثته إىل يوم الدين، ألنه رسولنا حنن أمجعني

مبا فيهم األنبياء واملرسلني ، ن آدم إىل يوم الدينووظائف النبوة هي وظائفه للخلق أمجعني م
 .واممهم أمجعني

ولذلك كانت الرسالة بدايتها يف سن األربعني عندما نزل عليه الوحي يف غار حراء، 
 :صلى هللا عليه وسلَّموالنبوة؟ قال 

 (.وإن آدم ملنجدٌل يف طينته ،إين عند هللا خلامت النبيني)
 [.ختريج صحيح ابن حبان : املصدر | شعيب األرَّنؤوط : ثاحملد | العرِبض بن سارية]

منذ مىت اي إخواان؟ من قبل آدم، من قبل خلق هيكل آدم، وعندما سأله الصحايب  ةفالنبو 
 :صلى هللا عليه وسلَّمفقال اي رسول هللا مىت كنت نبياً؟ : العظيم ميسرة الضيب

 (.وآدم بني الروح واجلسد)
وال هو جسد؟ اإلنسان إما روٌح فقط، أو جسد فقط، أو  وهل يوجد إنسان ال هو روح

إليقان،  وال آدم اب: روٌح يف هذا اجلسد، لكن ما بني الروح واجلسد ال شيئ، يعين يريد أن يقول
  .كنت نبياً قبل آدم وال آدم إبيقان

ئف ما وظافخللق ملن؟ للنبيني وأممهم أمجعني، ااثبًة قبل خلق  صلى هللا عليه وسلَّمفنبوته 
 .قاهلا لناقد هذه النبوة؟ ها هي ربنا 

قبل خلق  صلى هللا عليه وسلَّمولذلك هذه اآلية كانت تكليفًا من رب العاملني حلبيبه 
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 :جسد آدم من الطني
ْلنااكا  ﴿ ُّ إيَّنَّ أاْرسا ا النَِّبي  (.األحزاب44) ﴾َيا أاي ُّها

لدعوة، فأمة اإلجابة أمة ا، فيه أمة اإلجابة وفيه مة اإلجابةألولكن  ،ليس ألمتك فقط 
نبياء السابقني وحنن معهم، يعين من بدء وأمة الدعوة وهي مجيع أمم األهم حنن، واالستجابة 

 .البدء إىل يوم الدين
هللا مجع أرواح األنبياء،  نلكل هؤالء، ولذلك القرآن وأنتم حتفظون يثبت أفارسله كنيب 

به ـ وهذا دليل على أهنم أتباع له ـ وبرسالته، وأن  أن يؤمنواحلضرته، وأخذ عليهم العهد وامليثاق 
 .صلى هللا عليه وسلَّمبرسالته ونبوته أيمروا أتباعهم أن من حيضر منهم زمانه أن يسلم 

يثااقا النَّبيي ينيا  ﴿ إيْذ أاخاذا هللا مي ، ومل يكلفوا ـ ومل يُقل املرسلني، ألهنم كانوا اليزالون أرواحوا
ةٍ اح ـ برسالة يف عامل األشب ْكما ُتُكْم ميْن كيتااٍب واحي ا آات اي ْ  ـ  لاما

أن هللا مل خياطبهم بلسان اإلستقبال، ولكن بلسان املاضي ـ  ومن عظيم كالم هللا وإشاراته
 ـ يعين هم أخذوا النبوة قبل ذلك، وسيدان عيسى ملا تكلم يف املهد ماذا قال؟  تيتكم آملا 

ا  ﴿ ّني  (.مرمي03) ﴾ اْلكيتاابا واجاعالاِني نابييًّا قاالا إيّن ي عاْبُد هللا آاَتا
ف عر ِ أخذها من هناك، ولكنه يُ ـ فما هي النبوة اليت كانت معه وهو ال يزال يف املهد؟ هناك 

 .هؤالء اجلماعة أبن هللا أعطاه الكتاب وأعطاه النبوة
يف املهد ، يف املهد سالة ملن كان حوله، ألنه كان ال يزال صبياً ر مل يكن قد ُكلف ابل لكنه

ٍة ُثَّ جااءاُكْم قد أوتوا الرساالت من قبل القبل ـ كانوا صبيا ـ فهم   ْكما ُتُكْم ميْن كيتااٍب واحي ا آات اي ْ لاما
ا ماعاُكْم  هللا رسول املرسلني، وهو وحده املرسل خللق ومل يُقل نيب، فهو وحده ـ راُسوٌل ُمصاد يٌق ليما

 :التعيني على سبحانه وتعاىلأمجعني، وأمرهم هللا 
ُننَّ بيهي   .صلى هللا عليه وسلَّمبرسول هللا فكل رسول مكلف مباذا؟ ابإلميان ـ لاتُ ْؤمي
ْنُصُرنَّهُ  وإذا حضروا زمانه  ،ـ كيف ينصروه؟ يبينوا أوصافه وصفاته ألممهم حىت يعرفوه والات ا

 .صلوات ريب وتسليماته عليهسلموا له وآمنوا به واتبعوه  صلى هللا عليه وسلَّم
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ْذُُتْ عالاى ذاليُكْم إيْصريي  ﴿ قااُلوا أاقْ راْرَّنا ـ هذا عهٌد غليظ و ـ أي عهدي ـ قاالا أاأاقْ راْرُُتْ واأاخا
ُدوا جممالً  ،وأماط اللثام ورفع األستار، فرأوا احلبيب املختار ،ـ وكشف هلم اجلمال قاالا فااْشها

ُدوا واأاَّنا ماعاُكْم مينا الشَّاهيديينا قااُلوا أاقْ راْرَّنا ـ  سبحانه وتعاىلأبنوار الواحد القهار    ﴾  قاالا فااْشها
 (.آل عمران42)

النيب يف هذه اآلايت ليست لنا حنن فقط، بل لكل األنبياء واملرسلني وأممهم،   فوظائف
 :كيف؟ سنرى

ًدا  ﴿ ْلنااكا شااهي  (.األحزاب44) ﴾إيَّنَّ أاْرسا
  كذلك؟ وأممهم ـ أليس  على من يشهد؟ على مجيع النبيني، 

يًدا ﴿ ناا بيكا عالاى هاُؤالءي شاهي ئ ْ يٍد واجي ْن ُكل ي أُمٍَّة بيشاهي ناا مي ئ ْ  (.النساء42) ﴾ فاكاْيفا إيذاا جي
 :شهيد على مجيع النبيني، وشهيد علينا كذلك

اءا عالاى النَّاسي  ﴿ ليكا جاعاْلنااُكْم أُمًَّة واساطًا ليتاُكونُوا ُشهادا علنا هللا ـ وهذا تشريٌف لنا، جواكاذا
يًدايف مقام النبيني يف هذه اآلية ـ    (.البقرة240) ﴾ واياُكونا الرَُّسوُل عالاْيُكْم شاهي

يوم الدين، فهل هذه وظيفة نبوة؟ أم وظيفة  فالرسول شهيد على اخللق أمجعني من آدم إىل
، إىل سن هذه وظيفة نبوة، ألن الرسالة ُكلف هبا منذ نزل الوحي عليه من سن األربعني رسالة؟

 .فهذه مدة الرسالة وثالثة وستني سنة هجرية، ،ستني سنة ميالدية
ىل بعد البعد، فيشهد على مجيع األنبياء واملرسلني إلكن مدة النبوة من قبل القبل 

صلى هللا عليه وهذا معىن، ولذلك قال  على أمته من بعده إىل يوم الدين السابقني، ويشهد
 :وسلَّم

رهط، والرهط يعين اجلماعة، وأييت النيب يوم القيامة معه النفر لامة ومعه اأييت النيب يوم القي)
من وأييت النيب ومعه الواحد ـ فما وجدان فيها غري بيت ما آمن به إال قليل ـ فـ يعين نفر قليل، 

ال : فيأخذهم اجلدال ويقولونأمل يبلغكم نبيي؟ : تبارك وتعاىلواحد ـ فيسأهلم هللا بيت ـ املسلمني 
ومن الذي يشهد : بلى اي رب، يقول: أمل تبلغ رسااليت؟ فيقول:  يبلغنا أحد، فيسأل هللا النيبمل
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 : صلى هللا عليه وسلَّمأمة دمحم : لك؟ فيقول
ْم والاناْسأالانَّ اْلُمْرسالينيا  ﴿ لا إيلاْيهي  (.األعراف6) ﴾ ف الاناْسأالانَّ الَّذيينا ُأْرسي

ُيسأل يف السابقني وال الالحقني إال الصادقني من أمة  ال يوجد أحد الاإلثنني سُيسألوا، 
 :خري اخللق أمجعني

عاُدونا  ﴿ ا ُمب ْ ها نَّا اْْلُْسَنا ُأولائيكا عان ْ ُْم مي ب اقاْت َلا   (.األنبياء232) ﴾ إينَّ الَّذيينا سا
 : صلى هللا عليه وسلَّملكن يشهدوا على اجلماعة السابقني، قال ليس هلم شأن، 

 :لعدول اي أحباب؟ الرجال الذين يقول فيهم هللااـ ومن هم  ل من أمة دمحمفُيؤتى ابلعدو 
افيريينا  ﴿ نينيا أاعيزٍَّة عالاى اْلكا ب ُُّهْم واُيُيبُّوناُه أاذيلٍَّة عالاى اْلُمْؤمي ِتي هللا بيقاْوٍم ُيُي إىل أن ـ  فاساْوفا َيْا

 : قال
 (.املائدة44) ﴾ ماةا الئيمٍ ُُيااهيُدونا يفي سابييلي هللا واال َياااُفونا لاوْ  ﴿

ًا إال احلق، ال مييلون عن احلق طرفة عنٍي وال أقل، ولذلك مساهم شيئهؤالء ال يعرفون 
حيقون احلق كما حيق  ،عندهمهنا جمامالت  إبنته، ال تعدول، حىت ولو كان إبنه، حىت ولو كان

 .م، وهؤالء رجال األمة الصفة الكبار الرجال العظاتبارك وتعاىلاحلق 
كيف علمتم ذلك، : بلغهم رسوهلم، فيقول هللا تعاىل: ، فيقولونتبارك وتعاىلفيسأهلم هللا 

، مث يذكرون اآلايت اليت تتحدث عن هذا وجدان ذلك يف كتابنا الذي أنزلته على نبينا: فيقولون
   (.النيب وقومه أمام املأل أمجعني

  [.مسلمصحيح  : املصدر | مسلم : احملدث | عبدهللا بن عباس]
 :صلى هللا عليه وسلَّموالشهادات ستكون بعد أن إنتهينا، ألان كما قال حضرة النيب 

 (.ونألولون اآلخر حنن ا)
يف اخللق، لكن أول الناس يف احلساب، فضاًل من هللا  حنن آخر أانس يف البعث يف الدنيا

 : جنلسإىل مواطننا يف اجلنة، و ، بعد أن ننتهي من احلساب ونذهب تبارك وتعاىل
ْم ناْضراةا النَّعييمي ( 10) عالاى االراائيكي ي اْنظُُرونا  ﴿ ُيْسقاْونا ميْن ( 14) ت اْعريُف يفي ُوُجوهيهي
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يٍق َماُْتومٍ  ناافيُسونا ( 14) راحي ناافاسي اْلُمت ا ت ا تااُمُه ميْسٌك وايفي ذاليكا ف اْلي ا  (.املطففني) (16) ﴾ خي
بنا ابلفضل، وحياسب الباقي سألن هللا سيحايبدأ احلساب بعد ذلك لألمم األخرى، ملاذا؟ 

وحياسب اآلخرين ويفضحهم على رءوس األشهاد، وهذه  لعدل، وحياسبنا حتت سهره وغطائه،اب
وبشر املؤمنني، ولذلك لو عرفنا بعضها لسجدان هلل سجدة ال : ميزات كبرية يف آخر اآلايت

 .الشاكرينمن  تبارك وتعاىلنقوم منها إال يوم الدين، حىت نكون هلل 
 :لنا صلى هللا عليه وسلَّمويشهد علينا، ولذلك قال  فيشهد على األمم السابقة

حيايت خري لكم، وممايت خري لكم، حتدثون وحُيدث لكم، تُعرض عليَّ أعمالكم ـ وهذه )
تبارك رْحة ربنا أن عملنا يعرض أواًل على حضرة الرؤف الرحيم ـ فإن وجدت خريًا ْحدت هللا 

 (.لكم تبارك وتعاىلذلك، وإن وجدت غري ذلك، إستغفرت هللا  على وتعاىل
 [.األلباّن : احملدث | بكر بن عبدهللا املزّن]

 أرأيتم الفضل العظيم لنا مجاعة املؤمنني؟
  .، وهذا معىن من املعاينصلى هللا عليه وسلَّمفلذلك سيشهد علينا 

كمال هللا، وحلضرة هباء وضياء شاهدًا جلمال هللا، ولوهو أنه ومعىن أعظم وأكرم وأعلى 
وصاف اليت تليق حبضرة هللا، ولذلك فإن أمته هي األمة ليعلمنا لبعض األ، تبارك وتعاىلمواله 

يقول عن بشر أنه إبن هللا، منهم من كان الوحيدة اليت مل ختتلف يف حضرة هللا، فمن كان قبلنا 
 :مع أمته؟ أبداً هل حدث هذا عن واحدة أهنا زوجة هللا، أمل حيدث هذا؟ لكن ومن يقول 

 دع ما ادعته النصارى يف نبيهُم      واحكم مبا شئت فيه واحتكم
نشهد أن دمحمًا عبد هللا : أشهد أن دمحمًا رسول هللا، نقول: قولبداًل من أن أماذا علمنا؟ 

الذي زيه الكامل نأحٌد يف األمة شطَّ يف األلوهية؟ ال مستحيل، الكل على الت هل يوجدورسوله، 
 .صلى هللا عليه وسلَّمايه خري الربية إعلمنا 

سبحانه أن هللا { شجرة الكون}يف كتابه  هنع هللا يضرالسيد حمي الدين بن العريب ولذلك يروي 
 :قال حلبيبه يف ليلة املعراج وتعاىل
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ريك جنيت لهرى ما اي دمحم تعال أعرفك معىن عروجك إيلَّ، أنت املرسل رْحًة للعاملني، فأُ )
 ،عدائي، وأكشف لك عن مجايلريك انري لهرى ما أعددت فيها ألوأُ  ،أعددت فيها ألوليايل

، ، وأين لسُت حممواًل على شيئوالضد والندواملشري لنظري، والوزير التعلم أين منزٌه يف كمايل عن 
 شيئ،  وال مفتقراً إىل

ريُ  ﴿ يُع اْلباصي ْثليهي شاْيٌء واُهوا السَّمي  (.لشورىا22) ﴾ لاْيسا كامي
إىل  يس من شيئ وال على شيئ وال مفتقرٌ إهلاً واحداً فرداً صمداً ل صلى هللا عليه وسلَّمفرآه 

 : شيئ
ريُ  ﴿ يُع اْلباصي ْثليهي شاْيٌء واُهوا السَّمي  (.الشورى22) ﴾ لاْيسا كامي

 شاهدًا على اجلميع، وشاهدًا جلميع الكائنات اليت خلقها هللا صلى هللا عليه وسلَّمفكان 
  :لنا مبا أراه موالهليصفها 
 (.النساء234) ﴾ ليتاْحُكما ب انْيا النَّاسي ِبياا أارااكا هللا ﴿

 :يقول وهو يف الصالة صلى هللا عليه وسلَّمما رأيته، ولذلك كان 
 (.إين ألرى من خلفي، كما أرى من يف األمام)

أنت أخطأت : ابهفكان بعد الصالة يوجه بعض أصحأرى َمن ورائي كما أرى َمن أمامي، 
: جيب أن تفعل كذا، وأنت أخطأت يف كذا، وكان جيب أن تفعل كذا، فيقولون يف كذا، وكان
 :صلى هللا عليه وسلَّموظهرك لنا؟ فيقول ؟ رأيتناكيف اي رسول هللا  

 (.إين أرى َمن خلفي، كما أرى َمن يف األمام)
      [.حبانصحيح ابن  : املصدر | ابن حبان : احملدث | أبو هريرة   ]
طبعًا املعىن األمشل واألعظم أنه يرى من خلفه إىل قبل القبل، ومن بعده إىل فريٌق إن كان و 

وهل حضرهم؟ وهل  يف اجلنة وفريٌق يف السعري، فكيف حكى عن األنبياء السابقني واملرسلني؟ 
 :كما ربنا وضحكان يقرأ؟ أو هل قرأ اترخيهم؟ أبداً  

ْ ت ارا كاْيفا ف اعالا رابُّكا ِبياْصحاابي اْلفييلي  ﴿  (.الفيل2) ﴾ أاَلا
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 أمل تشاهد؟ 
 ﴾ والاْو شااءا جلااعالاُه سااكيًنااخللق والتدبري ـ وهو اجلسم،  .أاَلْا ت ارا إيَلا راب يكا كاْيفا مادَّ الظ يلَّ  ﴿

 .(الفرقان44)
 لفالنية وشاهد ما أحواهلا؟ وما أخبارها؟ـ إسأل القرية ا( يوسف41) ﴾ وااْسأالي اْلقاْرياةا  ﴿

يف غيبته عن هواه ونفسه وحظه، ولذلك قال تبارك وتعاىل شياء بنور مواله فكان يرى األ
 :فيه هللا

 (.النجم) (4) ﴾ إيْن ُهوا إيال واْحٌي يُوحاى( 0) واماا ي اْنطيُق عاني اَْلاواى ﴿
 .كل كالمه وحيٌ 

ًرا  ﴿ ابجلنة والنعيم الذي أعده هللا هلم، وابلنار واجلحيم الذي  لألولني واآلخرين ـواُمباش ي
 (. األحزاب44) ﴾ واناذييًرا جهزه هللا للكافرين والعصاة واملذنبني ـ

والعطااي اخلاصة اليت  ،ومبشرًا ألهل اخلصوصية بفضل هللا، وإكرام هللا والنظر إىل وجه هللا
 .ذكرها هللا يف حنااي كتاب هللا

 ،،،،واحلجب والقطع عن الوصل حلضرة هللا ـ يعين  ،جاد من البعد عن هللاونذيرًا ألهل احل
، تبارك وتعاىلإلحسان ابلنعيم املقيم عند هللا ا ر أهل اليمني ابجلنة، ويبشر أهليبشأمل تنتبهوا؟ 

 .يريدون ما عند هللابل ألهنم ال يريدون جنة، 
إىل هللا ملتأللئني يف سريهم وسلوكهم وينذر أهل الكفر والطغيان ابجلحيم واملعاصي، وينذر ا

 .سبحانه وتعاىلبعذاب احلجاب، أو عذاب البعد من هللا 
شد عليهم من دخول جهنم أللف عام، أيرون أن حلظة يف البعد عن هللا وهؤالء القوم 

 .صلى هللا عليه وسلَّمفهذا أمر رسول هللا  ،ف هذا األمرر ألهنم ذاقوا القرب، فعندما حُيرم يع
 :صاًل آخر بني نبينا وابقي األنبياء واملرسلنيلنا فيتبارك وتعاىل كر هللا مث ذ 
ًيا إيَلا هللا ِبييْذنيهي  ﴿    (. األحزاب46) ﴾وادااعي

ون كانوا يدعنبياء هللا تعاىل السابقني  األ، فلما ننظر إىل سبحانه وتعاىل إبذنه يعين بتيسريه
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حيد الذي يدعو إىل هللا؟ ال يوجد غري سيدان رسول الناس من النار، ومن الو ن إىل اجلنة، وحيذرو 
 :صلى هللا عليه وسلَّمهللا 

رااًجا ُمنيريًا ﴿ ًيا إيَلا هللا ِبييْذنيهي واسي  (.األحزاب46) ﴾ وادااعي
رياٍة  ُقْل هاذيهي سابييليي أاْدُعو إيَلا هللاي  ﴿  ﴾ِني أاَّنا واماني ات َّب اعا  أاْدُعو إيَلا هللاي ـ أان وحدي ـ عالاى باصي

 (يوسف234)
كانوا يدعوهنم للدخول إىل اجلنة، فماذا كان يدعو الرسل السابقني؟ كانوا يدعون إىل اجلنة،  

إستمع  صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا على وملا نزلت هذه اآلايت وينجون من النار، 
عوة إىل هللا، وقال اإلمام علي وسيدان معاذ بن جبل، وأرسلهما وكلفهما ابلذهاب إىل اليمن للد

 :هلما
 (.يسرا وال تُعسرا، وبشرا وال تُنفرا)
 [.هنع هللا يضرإبن حبان عن أيب موسى األشعري ]

وهذه عالمة الداعي إىل هللا، ال يقنت الناس من الرْحة، وال يؤمِ ن الناس جانب هللا، 
 :ابجلناحني

ًبا ﴿  (.األنبياء03) ﴾ واياْدُعون اناا راغاًبا واراها
 .تبارك وتعاىلهبة والرغبة إىل املوىل ر على جناح الفيطري 

تبارك ابلدعوة إىل هللا  تبارك وتعاىلالذي كلفه مواله  صلى هللا عليه وسلَّمفهو وحده 
 .، والدعوة هنا تشمل كل األمم السابقة، وكل أعضاء أمته الالحقنيوتعاىل

 :ولذلك إمسع معي هلل
ُهْم يفي الت َّْورااةي وااالْْنييلي الَّذيينا ي اتَّبيُعونا الرَُّسولا ا ﴿ َّ االم ييَّ الَّذيي ُيايُدوناُه ماْكُتوًِب عيْندا لنَِّبي

اُهْم عاني اْلُمْنكارـ ؟ هو منو  ها ْعُروفي واي ان ْ ْلما ُمُرُهْم ِبي  (.األعراف244) ﴾ َيْا
كون هؤالء؟ هؤالء نواب من الذي أيمرهم ومن الذي ينهاهم؟ سيدان رسول هللا، وماذا ي

 :حضرته عن
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 ادي                       نوابه وهو اْلبيب اَل  ل من قبل اْلبيب دمحم              الرس
 رًة بوداد                                  يرجون منه نظ   خلليل وغريهم    موسى وعيسى وا

 له فازوا بكل مراد                         وبفض   وا يكونوا أمة حملمٍد                                     رغب
 راجه الوقاد                        أن يؤمنوا بس   دهم على       وِبحكم القرآن عاه

بداية آية امليثاق اه يف أليس هذا كالم هللا املفسر اي إخواان؟ وهذا تفسري كالم هللا الذي ذكر 
 .مجعنيأ صلى هللا عليه وسلَّما نبينعلى مع أنبياء هللا ورسل هللا عليهم السالم و 

ورثته مقامه، ولذلك  تبارك وتعاىلالداعي إىل هللا، وأقام هللا  صلى هللا عليه وسلَّمفهو وحده 
 : عندما رأى األنبياء يف رحلة املعراج صلى هللا عليه وسلَّمقال 

عليه صلى هللا رأيت أخي فالن، إخوة ـ وقال فيهم ـ رأيت أخي عيسى ـ رأيت أخي موسى 
 :وسلَّم

 (. النبيون إخوة، أبناء عالت)
 [.هنع هللا يضر البخاري عن أيب هريرة]

 :قال يف نفر من بينناين أقارب وشجرة نسٍب واحدة، و يع
ألسنا : فقال سيدان عمر جة ونفس املقام ـواشوقاه إلخواين الذين ملا أيتوا بعد ـ نفس الدر )

ـ يعين هذا مقام كفاية عليكم ـ إخواين أيتون يف  ايبال أنتم أصح: إخوانك اي رسول هللا؟ قال
منا أو منهم اي : فيه رواية خبمسني، وفيه رواية بسبعني منكم ـ قالآخر الزمان عمل الواحد ـ 

 (.أنتم جتدون على احلق أعواانً وهم ال جيدونـ منكم : رسول هللا؟ قال
األنبياء، وقال يف احلديث يعين يف مقام ما الشاهد عندي يف احلديث؟ أن هؤالء إخوانه، 

 :اآلخر
 (.ء أميت كأنبياء بين أسرائيلاعلم)
 [.هنع هللا يضر اجلورقاّن عن أيب هريرة]

فلم يكن أحٌد منهم ومل أنبياء بين إسرائيل؟ ألن أنبياء بين إسرائيل مل ُيكلفوا ابلرسالة، 
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يت جاء هبا موسى، عليه مكلف برسالة خاصة به، ولكنهم جاءوا لينهضوا الناس لتنفيذ الرسالة ال
  .وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم

ما نزل يعين جيددوا  ياءبماء ورثوا األنرسالة سيدان موسى، وهي نفس احلكاية فالعلجيددوا 
 .صلوات ريب وتسليماته عليهبه سيد الرسل واألنبياء 

 (.علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل)
 [.هنع هللا يضر اجلورقاّن عن أيب هريرة]

رااًجا ُمنيريًا ﴿   (. األحزاب46) ﴾ واسي
املصباح يضيئ لنفسه فقط، وال ميكن أخذ الضوء ومصباحًا منريا؟ ألن : ملاذا مل يُقل ربنا

 .منه، لكن السراج املصباح الذي له فتيلة، وتستطيع أخذ شعله منه وتضيئ هبا غريه
لوًا وُسفاًل كان يستنري بنور حضرته، كل الوجود عُ   صلى هللا عليه وسلَّمفسيدان رسول هللا 

وجيعلها يف ضياٍء وهباٍء ه هو وحده الذي ينري ظلمات القلوب، نولذلك مساه هللا سراجًا منريًا أل
ورقيٍ  وارتقاء، وهو وحده الذي ينري ظلمات اجملتمعات، وحيوهلا إىل نور القرآن ونور إتباع النيب 

 .اىلسبحانه وتعالعدانن، ونور حضرة الرْحن 
أينما حلَّ ظهر ضوؤه، فهو الذي ينري الصدور، وينري القلوب وينري األرواح وينري األشباح  

ذا مشوا على هدي سيد العباد، وهو النور إ، وينري البالد سبحانه وتعاىلبشريعة الكرمي الفتاح 
 هنع هللا يضري التام الذي ميحو به هللا كل ظالم، وسراجًا منريا، ولذلك يقول سيدي اإلمام البوصري 

 :وارضاه
وكواكب نورها ليس من ألنبياء كواكب ـ أنت كالشمس واألنبياء كواكب، افإنك مشٌس و 

 .ذاهتا، فمن أين يكون نورها؟ من نور الشمس
 :هنع هللا يضراجليالين وقال سيدي عبد القادر 

 لعال ال تغربِ مشوس األولني ومشسنا      أبداً على فلك اأفلت 
 .آخر الزمانملن تغرب إىل 
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 :مام أبو العزائم قال لناإلوا
 فق املبنييقني       كيف ذا والنور يف األال يغيب النور عن أهل ال

 نورتنا الشمس أصبح نورها       مشرقاً يف كل فرٍد يف أمني
 .فهي اليت تنري األفراد الذين يذكرون مجال احلضرة احملمدية

 ور خري املرسلنيمن يُقل غابت فذاك حلجبه     كيف خيفى ن
وساطٌع يف  ،وساطٌع يف اجملتمعات ،ساطٌع يف القلوب صلى هللا عليه وسلَّمفنور رسول هللا 

 :سبحانه وتعاىلكل األماكن على إختالف األزمنة واجلهات، ألنه نور هللا 
 (.املائدة24) ﴾ قاْد جااءاُكْم مينا هللا نُوٌر واكيتااٌب ُمبينيٌ  ﴿

 :عندان صفة من الصفات اليتآخر 
نينيا  ري اْلُمْؤمي  (.األحزاب44) ﴾واباش ي

ال نستطيع أن نعد البشائر اليت توالت من رسول  ،الصباح فلو جلسنا يف جملسنا هذا إىل
 .صلى هللا عليه وسلَّمبربكته وبفضل هللا علينا، وبسببه  صلى هللا عليه وسلَّمهللا 

غري اليت ذكرانها، يد أن أبني شيئ آخر، لكن أر قد أحملنا إىل أمور منها يف الدرس حالياً، و 
 .واحداً  شرايت كثري وحتتاج إىل كتب وليس كتاابً ن البُ أل

بيريًا  ﴿ ُْم مينا هللا فاْضال كا ري اْلُمْؤمينينيا ِبيانَّ َلا  (.األحزاب44) ﴾واباش ي
وجه ومل يُقل أبن هلم من هللا أجرًا كبرياً، ولكن هلم فضل، وما هذا الفضل؟ هو النظر إىل 

ويعطي  سبحانه وتعاىلهللا، التمتع ابلدرجات العال يف جوار حبيب هللا ومصطفاه، أن ميتعهم هللا 
تبارك ن هللا ذلكل فرٍد منهم عددًا يشفع فيهم ويفرح بنجاهتم من النار بسببه، ويُدخلهم اجلنة إب

ذي ال ميوت، عن أنوار امللكوت أو أنوار احلي ال ، أن يرفع هللا عن قلبه ويكشف لهوتعاىل
 :فيكون كما قال هللا يف هذا الفضل الكبري

ُْم ماا ياشااُءونا عيْندا راّب ييمْ  ﴿ ُلوا الصَّاْليااتي يفي راْوضااتي اجلْانَّاتي َلا ذاليكا  واالَّذيينا آاماُنوا واعامي
بيريُ   (. الشورى 11) ﴾ ُهوا اْلفاْضُل اْلكا
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ابجلنات والروضات، من روضة إىل روضة  الفضل الكبري اي إخواان؟ نتمتع رقدهل عرفنا 
 :وكل ما يريده يتمناهومن جنة إىل جنة، وليست جنة واحدة، 

ُْم ماا ياشااُءونا عيْندا راّب ييمْ  ﴿  (. الشورى 11) ﴾ َلا
 

ربنا يعطيهم ما يريدون يف الدنيا، إن  : جنات بعض إخواان ربنا يهيدهم يقول: وإنتبه معي
فاء مريض، لكنه هنا يقول يف اجلنات، ففي اجلنات ماذا يريدون؟ أو ش ،يريد دعوة صاحلةكان 

، تبارك وتعاىلفال أرقى وال ألذُّ وال أهبى وال أنعم من جوار رسول هللا، والنظر إىل كمال وجه هللا 
 .وهذا هو الفضل الكبري
كان فيه عادة مع بين البشر، وقد كانت له بشرية، ف صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا 

صحك بكذا ننصحك بكذا، نن: ويقولون لهعلى أهنم له من الناصحني،  أيتيه بعض الكافرين
ويريدون أن يكونوا له انصحني، انوا معه يصلون، وجيلسون معه فكوأحياان أيتيه بعض املنافقني 

 :ل لناافربنا قال له وخاطبه، وخاطبنا فيه حىت ننتبه وق
افيريينا واالْ  ﴿  (.األحزاب44)  ﴾ُمناافيقينيا واال ُتطيعي اْلكا

 :لصحيحةإذا نصحك واحد كافر بنصيحة فال أتخذها على احملامل ا
ُنوا إيال ليماْن تابيعا دييناُكمْ  ﴿  (.آل عمران40) ﴾ واال تُ ْؤمي

إفحصها جيدًا وال أتمن له، وأيضًا إذا كان واحد منافق وأان أعمل مشروع أو أؤدي 
أان رأيي اي فالن : ء ليغشين يف صورة نصيحة، ويقول يلمصلحة يتدخل ويساهم ويعمل كل شي

فاملؤمن كما إتفقنا قبل ذلك يشغل املصباح النوراين الذي ن تفعل كذا وكذا، وحياول أن يقنعين أ
 :ومييز هذا من ذاكالذي استضاء بنور رسول هللا ليعرف هذا من ذاك، يف قلبه 
 (.األنفال10) ﴾ َّنً إيْن ت ات َُّقوا هللا ُياْعاْل لاُكْم فُ ْرقاا ﴿

والفرقان حىت عند أوالدان الصغار، فلو أنك كلمت إبنك يف موضوع وأنت غري صادق 
وكثري من الكبار مصباحهم أنت تكذب علي اي اباب، ألن عنده املصباح أيضاً، : يقول لك
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 .متام التمامشغالة ، لكن األوالد الصغار مصابيحهم تإنطفأ
: يقولفنافقني، مع املمع الكافرين و املصباح ليستخدمه فالبد للمؤمن أن يكون معه هذا 

، عنونين ويقولون مل أيخذ رأينا يف هذا املشروعلأنين أتقي شرهم ألهنم سيسبونين ويشتمونين وي
هؤالء ال ختشاهم ودع أذاهم، وتوكل : فقال يلومشروعه هذا لن يصلح وفيه كذا وكذا وكذا، 

على هللا، فلم ختاف من هذا أو من هذا؟ بل توكل على من؟ على هللا وما دمت أنت متوكل 
 على هللا، وهؤالء؟

يُع اْلعالييمُ  ﴿ ياْكفييكاُهُم هللا واُهوا السَّمي  (.البقرة204) ﴾ فاسا

ونفاق كل منافق، شر كل ذي شر،  فسيكفيك فطاملا توكلت على هللا واعتمدت على  هللا
، األجسام الغابةما يف م أهل الكشف كفاآلدميني يراهماكر من اآلدمييني،  ذئبٍ وخداع كل 

الظاهرة أجسام آدمية، ولكن احلقيقة اليت بداخلهم يرى هذا ذئب، وهذا ثعلب، وهذا أسد 
 وهذا كذا، ملاذا؟

اناتيهيمْ  ﴿  (.يس64) ﴾ لاماساْخنااُهْم عالاى ماكا
ذلك قال وليف األصل، فيعرفوهم وحيذروا منهم،  هاليعلمهم خلافرييهم ربنا احلقيقة اليت بد

 :صلى هللا عليه وسلَّم
    (.املؤمن كيِ ٌس فطن)

وفطن يعين ماذا؟ زكاؤه املمد من نور يهروى يف كل األمور، و عاقل  ماذا؟ يعين وكيس يعين
ألن ربنا يكشف له عن حقيقة أمره، فال يستطيع أحٌد أن يضحك عليه أو خيدعه، رسول هللا 

 .ال ينخدع وال يُغررف
 : يقول هنع هللا يضركان سيدان عمر 

      [.لغر يعين خمادع ومكار ـ لست بغرٍ  وال الغر خيدعينبغرٍ  ـ والست ]
يعين أان لست ماكر ولكن اآلخر ال يستطيع أن يضحك عليَّ، وهذه أحوال الصاحلني 

 .اهنا ويعرفو هنوأحوال أصحاب النيب يرو 
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 .املتقنيياة حيف عيش يف هذا األمر حىت نعيش يف الدنيا نفالبد لنا أن 
بعد  ، والتوكل على هللا يعين كمال اإلعتماد على هللاالتوكل على هللاإلنسان لوحيسن 

   .فيعتمد على هللا وكفى ابهلل وكيالووسعه،  اب على قدر طاقتهاألسباب، وأخذه ابألسباع إنقط
هلل واكييال ﴿  (.األحزاب44)  ﴾ واكافاى ِبي

، وأن يهب لنا من عنده لمنا، وأن يعلمنا ما ينفعناأن ينفعنا مبا ع تبارك وتعاىل نسأل هللا
ن جيعلنا يف أو وأن جيعلنا من أهل احليطة واحلذر حىت ال يكون هناك عدٌو خيدعنا، نورًا يرفعنا، 

  .حرز هللا وكفالته أمجعني
 وصلى هللا وسلَّم وِبرك على سيدَّن دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

 


