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 ملسو هيلع هللا ىلص هبا النيب بعض اهلبات والعطاءات اإلهلية اليت خصَّ هللا
ًعا ِمَن اْلَمثَاِن َواْلُقْرَآَن اْلَعِظيَم "  َناَك َسب ْ  {(احلجر78)" َوَلَقْد َآتَ ي ْ

احلمد هلل الذي خلقنا وسواان واستودع اإلميان يف قلوبنا،  - الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  ِبْسِم هللا
، وأنزل علينا وشرح صدوران لقراءة خري كتاب، وجعلنا بفضله ومنه  واختاران لصحبة خري نبيٍّ

قدمناه داخلني يف األمة اجملتباة اليت يقول فيها عز  ال بعمل عملناه وال ببذل بذلناه وال بشيء
َر أُمَّةٍّ ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ "  :وجل ُتْم َخي ْ اللهم صل وسلم وابرك على ( آل عمران111" ) ُكن ْ

سيدان دمحم الذي آاته هللا السبع املثاِن والقرآن العظيم، وأعطاه الكوثر املشهود واحلوض املورود 
م، واجعلنا بفضلك وعلينا مجيعًا معه كع السجودوعلى آله الُر صلى هللا عليه واملقام احملمود، 

 .ومنك معهم يف الدنيا ويوم اخللود اي أكرم األكرمني
 نور قلوب املؤمنني

شيِيق، وتشتاق إليه قلوب املؤمنني، ألن  صلى هللا عليه وسلَّماحلديث عن رسول هللا 
صلى حين إىل أصله، وقد قال  ، والشيءصلى هللا عليه وسلَّمقلوب املؤمنني من نور حضرته 

 :وسلَّمهللا عليه 
، ِمنَ  َأانَ  }  1{ِمن نُورِي  َواْلُمْؤِمُنونَ  اَّللَِّ

( النور01)" َلُه نُوًرا َفَما َلُه ِمْن نُورٍّ  َوَمْن َلَْ ََيَْعِل هللاُ "  :هذا النور الذي يقول فيه هللا
ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُوًرا نَ ْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوال اإلِ " : ويقول
 (.الشورى25" )ِعَباِداَن 

صدوران مبحبته، وبسر هذا النور  إىل حضرته، وبسر هذا النور متتأل بسر هذا النور اشتقنا
نور حتنُّ البسرِي هذا و قتداء حبضرته، عته واالنشعر دومًا أبننا يف أمسِي احلاجة إىل العمل بشري

مناجاة هللا يف الصالة، وبسر هذا النور نبذل النفس والنفيس يف سبيل  أجسامنا وأرواحنا إىل
الوقوف على عرفات إلرضاء هللا، وبسر هذا النور نتقرب إىل هللا ابلنوافل والقرابت والطاعات 

 .تبارك وتعاىلعسى أن حنظى حبب هللا 
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ولني وال اخآخرين أن يتحد  ببع  فضالله، هذا النب الصفيِي ال يستطيع أحٌد من األ
اهلبات والعطاءات اإلهلية أو ببع  العطااي اليت تفضل هبا عليه مواله، ولكن نذكر بع  هذه 

 .صه هللا هبا دون سالر األنبياء واملرسلني واملاللكة املقربني واخللق أمجعنياليت خ
 السبع املثاين

ًعا ِمَن اْلَمثَاِن َواْلُقْرَآَن "  :املواجهةهو الذي قال له مواله يف مقام ف َناَك َسب ْ َوَلَقْد َآتَ ي ْ
، واإليتاء من هللا بدون من النبيني واملرسلني هبذه املنزلة أحد َل حيظ( احلجر78)" اْلَعِظيَم 
 .اجهةمو يعين  (ولقد آتيناك)أمني الوحي جربيل وال غريه واسطة 

بداية تشريعية، مث نرتقي يف احلقالق لتكون النهاية كونبدأ دومًا كعادتنا بسبب النزول  
 .صوفية

يف مدينته املباركة، وكان معه من قبالل اليهود بين قريظة وبين  صلى هللا عليه وسلَّمكان 
فيها كل ما تشتهيه األنفس  م يف املدينة سبع جتارات من جهات خمتلفةالنضري، فورد إليه

اي رسول هللا لو كانت لنا هذه : فلما رآها أصحابه قالوا زمان،وحتتاج إليها النفوس يف ذلك ال
َوَلَقْد " : التجارات وأنفقناها يف سبيل هللا ويف العمل على نشر دين هللا، فخاطبه هللا وقال

ًعا ِمَن اْلَمثَاِن َواْلُقْرَآَن اْلَعِظيَم  َناَك َسب ْ ما أعطيناك وما أوليناك وما يعين ( احلجر78)" َآتَ ي ْ
أعلى وأغلى وأرقى من هذه البضاعة الفانية الزهيدة اليت ينظرون إليها، حىت يظل نظر وهبناك 

فإن النفس  ال تنظر إىل األعلى يف نظر نفسك املؤمن دومًا إىل األعلى واألغلى يف نظر هللا،
 .سبحانه وتعاىلجعل حمل نظرك دوماً عطاء ربك سيسة وال حتب إال كل خسيس، ولكن اخ

ًعا ِمَن اْلَمثَاِن َواْلُقْرَآَن اْلَعِظيَم َولَ " : فقال له َناَك َسب ْ هؤالء أخذوا الدنيا الفانية، " َقْد َآتَ ي ْ
 .بعاً من املثاِن والقرآن العظيمسلكننا أعطيناك 
من  طوياًل وَل ننتهسنظل  اِن لو حتدثنا عما فيها من معاِنالسبع املثالسبع املثاِن؟ ما 

 .ذ قبساً منها على سبيل اإلستحسانفيها، ولكن أنخ تبارك وتعاىلستودعها هللا امعانيها اليت 
يف اخآية حديث للنب  اخآية، فإذا وردشرح نقف دالمًا عند حديث النب إذا ورد يف و 

يف مسجده الشريف فرأى رجاًل ُيصلي انفلة،  صلى هللا عليه وسلَّمكان فنكتفي به، فقد  
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له نتهاء من الصالة لَّبَّ نداء رسول هللا، فقال اال ل الرجل وأكمل الصالة، وبعدفواص ،فناداه
 :صلى هللا عليه وسلَّم

 ِهيَ  ُسوَرةً  أَلَُعلِيَمنَّكَ  :ِل  َقالَ  مُثَّ  (حُيِْييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلرَُّسولِ  َّللَِّ  اْسَتِجيُبوا) :اَّللَُّ  يَ ُقلْ  أَلَْ  }
 قُ ْلتُ  ََيْرُجَ  َأنْ  َأَرادَ  فَ َلمَّا ،بَِيِدي َأَخذَ  مُثَّ  ،اْلَمْسِجدِ  ِمنْ  ََتْرُجَ  َأنْ  قَ ْبلَ  اْلُقْرآنِ  يف  السَُّورِ  َأْعَظمُ 
 ِهيَ  اْلَعاَلِمنيَ  َربيِ  َّللَِّ  احلَْْمدُ  :َقالَ  ؟اْلُقْرآنِ  يف  ُسوَرةٍّ  َأْعَظمُ  ِهيَ  ُسوَرةً  أَلَُعلِيَمنَّكَ  تَ ُقلْ  أَلَْ  :َلهُ 

 5{ أُوتِيُتهُ  الَِّذي اْلَعِظيمُ  َواْلُقْرآنُ  اْلَمثَاِن  السَّْبعُ 
 (ستجيبوا هلل وللرسولا)فيقول هللا فيها سرٌّ عجيب وأمٌر غريب، اليت يف احلديث واخآية 
َمْن " : ولذلك ؟ رسول هللا،ووَل يُقل إذا دعاكما، من الذي يدع (إذا دعاكم): وبعدها يقول

 (.النساء71)" ُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع هللا 
ُخصَّ هبا لكن ، و من األنبياء والرسل السابقني لذلك َل تنزل سورة الفاحتة على أحدو 

عند  ان حضرته أن نقرأ هبا يف كل ركعة من ركعات الصالة ألن هلا منزلة كرميةالنب وأمته، وأمر 
 .تبارك وتعاىلهللا 

من العبد على مواله،  ءثاِن يعين مثىن مثىن، ففيها ثناويكفي فيها أهنا مثاِن، وامل
نبدأ أوالً  منا النب يف أي دعاء نريد أن يستجيبه هللا أنواستجابة الدعاء من هللا، وهكذا علَّ 

تبارك ابلثناء على هللا، وُنصلي بعد ذلك على رسول هللا، مث نذكر الدعاء فيستجيبه هللا 
 .وتعاىل

" وهذا ثناء،  (الفاحتة5" )َّللِي َربِي اْلَعاَلِمنَي  احلَْْمدُ " : فنحن نبدأ فيها ابلثناء على هللا
يِن  َك " : وبعد ذلك الدعاء( الفاحتة0-3" )الرَّْْحِن الرَِّحيِم َماِلِك يَ ْوِم الدِي َك نَ ْعُبُد وِإايَّ ِإايَّ

سَتِقيمَ َنْسَتِعنُي 
ُ
غُضو  اهِداَن الصِيَراَط امل

َ
ِب َعَليِهْم َواَل الضَّالِينَي ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغرِي امل

 :يف حديثه القدسي تبارك وتعاىلقال هللا  (الفاحتة2-8" )
، َولَِعْبِدي َما َسَأَل، َفِإَذا َقاَل اْلَعْبدُ }  احلَْْمُد َّللَِّ : "َقَسْمُت الصَّاَلَة بَ ْييِن َوبَ نْيَ َعْبِدي ِنْصَفنْيِ

ُ "َربِي اْلَعاَلِمنيَ  َدِن َعْبِدي، َوِإَذا َقالَ : تَ َعاىَل ، َقاَل اَّللَّ ُ تَ َعاىَل "الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ : "ْحَِ أَثْ ىَن : ، َقاَل اَّللَّ
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ينِ : "َعَليَّ َعْبِدي، َوِإَذا قَالَ  كَ : "ََمََّدِن َعْبِدي، َفِإَذا قَالَ : ، َقالَ "َماِلِك يَ ْوِم الدِي َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ  ِإايَّ
اْهِداَن الصِيَراَط اْلُمْسَتِقيَم : "َذا بَ ْييِن َوبَ نْيَ َعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسَأَل، َفِإَذا قَالَ هَ : ، َقالَ "َنْسَتِعنيُ 

َهَذا لَِعْبِدي َولَِعْبِدي : ، َقالَ "ِصَراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِينيَ 
 3{َما َسَأَل 

، ولذلك تبارك وتعاىلقضاه هللا  عز وجل بفاحتة الكتاب يف أي أمر لت هللايعين إذا سأ
جعلوا الفاحتة يف كل أمورهم، ف َيمعهم الفهم الصالب والقلب النريِي السلف الصاحل كان 

والفاحتة يف بداية أي عقد بني طرفني الفاحتة يف بداية الزواج إلمتامه ومتام الربكة بني الزوجني، 
لطرفني، حىت من أسدى إلَّ معروفًا وَل أستطع أن أكافئه على مثل زق هللا الربح لليتم خبري وير 

 :صلى هللا عليه وسلَّمهذا املعروف، فقد قال 
 0{ َلهُ  فَاْدُعوا ُتَكاِفُئونَهُ  َما جتَُِدوا َلَْ  َفِإنْ  َفَكاِفُئوُه، َمْعُروًفا ِإلَْيُكمْ  َصَنعَ  َمنْ } 

 شخصسُيطعمنا طعامًا نقرأ له فاحتة الكتاب،  شخصوخري دعاء فاحتة الكتاب، 
فاحتة الكتاب، حىت  نقرأ له أو حقق هللا لنا على يديه أي أملسُيؤدي لنا مجياًل يف أي عمل، 

يف ولو كان ميتًا نريد أن يرْحه هللا ويرفع درجته ويتجاوز عن سيئاته، ماذا نفعل؟ كما نفعل 
ويغفر له ذنوبه ويتجاوز عن  ليشفعنا هللا يف هذا امليتلكتاب بفاحتة ا نبدأ فيها صالة اجلنازة،

 .ويكرمه هللا بواسع اإلكرام من أجلنا سيئاته
ناء وهللا عز وجل يستجيب فإذًا فاحتة الكتاب قراءٌة بني العبد وبني ربه، العبد يبدأ ابلث

 .لدعاءا
" : اثنني أيضًا سورة الفاحتة دون ُسور الكتاب كل آية من آايهتا مثىن، يعين كلمتني

يِن ( 3)الرَّْْحَِن الرَِّحيِم ( 5)احلَْْمُد هلل َربِي اْلَعاَلِمنَي  َك ( 0)َماِلِك يَ ْوِم الدِي َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ ِإايَّ
ْم ِصَراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيهِ ( 6)اْهِداَن الصِيَراَط اْلُمْسَتِقيَم ( 2)َنْسَتِعنُي 

 (.الفاحتة" )َوال الضَّالِينَي 
هي القرآن العظيم، وهي السبع املثاِن  صلى هللا عليه وسلَّمففاحتة الكتاب كما أنبأ النب 
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 .صلى هللا عليه وسلَّمالنب كما أنبأ   تبارك وتعاىلاليت خصَّنا هبا هللا 
 املعىن اإلشاري للسبع املثاين

 :إن هللا يقول يف حديثه القدسي: آخر، قالوا السبع املثاِن شيء: لصوفية يقولونا
ُتهُ  َفِإَذا ُأِحبَُّه، َحىتَّ  اِبلن ََّواِفلِ  ِإَلَّ  يَ تَ َقرَّبُ  َعْبِدي يَ َزالُ  َوَما}   ِبِه، َيْسَمعُ  الَِّذي ََسَْعهُ  ُكْنتُ  َأْحبَ ب ْ
 َولَِئنْ  أَلُْعِطيَ نَُّه، َسأََليِن  َوِإنْ  هِبَا، مَيِْشي الَّيِت  َورِْجَلهُ  هِبَا، يَ ْبِطشُ  الَّيِت  َوَيَدهُ  ِبِه، يُ ْبِصرُ  الَِّذي َوَبَصَرهُ 
 2{أَلُِعيَذنَُّه  اْستَ َعاَذِن 

ظاهرة ينظر هبا إىل خلق هللا، وينظر بعني قلبه  فتكون معه عني ،حيبه هللا وهذا ألي عبد
 :بنور مواله ما خفي عن األشباح النظر إليه يف هذه احلياة

 العارفني هلا عيونٌ قلوب 
 

 يراه الناظرونال ترى ما 
 وأجنحةٍّ تطري بغري ريشٍّ  

 
 إىل ملكوت رب العاملنيَ 

 :واإلمام أبو العزالم يقول يف هذا الباب 
 وإن نظرت عيين إىل أي كالن

 
 تغيب املباِن واملعاِن سواطع

وله غيب، لك وفيه ملكوت، له ظاهر وله ابطن، له شهادة يف الوجود فيه مُ  كل شيء 
ظاهران،  هذاأو مجيع الكالنات، فأنت وأان  أنت أو حىت اجلمادات أو النبااتتإن كنت أان و 

والفؤاد والسر والُلب والعقل واخلَفى واألخَفى وغريها  يف الباطن الروح والقلب احلقيقي لكن
َذا َسوَّيْ ُتُه َفإِ " : سرمن احلقالق الباطنية اليت أوعها هللا عز وجل يف هذه الطينة اخآدمية، 

صلى هللا عليه والعارفون يقول فيهم سيدان رسول هللا ( احلجر52)" َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي 
 :وسلَّم

 6{اَّللَِّ  بُِنورِ  يَ ْنظُرُ  َفِإنَّهُ  اْلُمْؤِمنِ  ِفَراَسةَ  ات َُّقوا }
ففي العني نور الشمس، أو نور الكهرايء اليت ترى هبا العني، ال، وهل نور هللا يف العني؟ 

تراه عني القلب وعني الفؤاد ألنه نور هللا، واألعلى واألرقى من ينظر ابهلل، يقول  نور هللالكن 
َناهُ َأَو َمن َكاَن "  :يف هؤالء هللا يف كتاب هللا "   النَّاسِ َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا مَيِْشي ِبِه يف  َمْيتًا فََأْحيَ ي ْ
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تاب هللا وأبنوار مات عن حظه وهواه وكل الشواغل اليت يف دنياه، واحتيا بك (األنعام155)
مثلة ال تُعد وال حُتصى من حضرة رسول هللا، وأصبح له نورًا يف الدنيا ميشي به يف الناس، واأل

نظر بعني القلب الصحابة األكابر ومن األولياء من بعدهم إىل يوم الدين، أدلة يقينية على ال
 .الذي يتجلى به على عباده املتقني سبحانه وتعاىلوبنور هللا 

يف ابطنه يتكلم به مع املاللكة،  اهر يتكلم به مع اخللق، وله لسانظ اإلنسان له لسان
ِإنَّ الَِّذيَن " : ع احلقالق يف األرض ويف السمواتويتكلم به مع اجلمادات، ويتكلم به مع مجي

ويطول يتحدثون معهم ( فصلت31" )ا هللا مُثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِلَكُة َقاُلوا َرب ُّنَ 
ألن احلديث بلسان الروح ولسان  ،هل أحٌد ممن حوهلم يسمع هذا احلديث؟ ال ،احلديث

تستطيع أن  ة وال آذاننا الظاهرة فيها أصمغةالقلب ولسان الفؤاد، وحنن ال نعرف لغة املاللك
مع أن املاللكة معنا، وكل واحد منا معه َمموعة من املاللكة  ،تلتقط وترتجم أصوات املاللكة

 .ويتكلمون مع بعضهم
حمضراً، فصاحب  صاحب الشمال يريد أن حُيررإن ف فعندما يقع اإلنسان يف ذنب

منا َسع هذا احلوار ولو  لعله يتوب، حوار بينهما، هل أحد ،نتظر لعله يرجعا: اليمني يقول له
م وتردداته، ولن ملاذا؟ ألن هذه األذن ال تستطيع أن حتتوي نغمات هذا الكالال، ! مرة؟

ترتمجه يف العقل والفهم والقلب، بل كل الكالنات اليت حولنا تكلم  تستطيع كذلك أن
" َمْنِطَق الطَّرْيِ  ُعلِيْمَنا" : مه هللاعليِ ا إال هللا، أو الذي يُ بعضها، ولكن أبلسنة ال يعلمه

 (.النمل16)
األعلى يف خماطبة الطري واحليواانت واجلمادات وكل  وسيدان رسول هللا له القدح

 .الكالنات مبا آاته هللا عز وجل من نوره العلي املبني
آاته هللا سبعًا من األعضاء الظاهرة،  صلى هللا عليه وسلَّمالغاية أن سيدان رسول هللا 

كان فاملعجزات اليت ال تُعد وال حُتد،  ماالت اإلهلية الباطنة، ولذلك أتىومعها سبعًا من الك
 :ينطق مبا يف الصدور، عندما أيتيه أحٌد من الصحابة ويريد أن يسأل سؤال، يقول له
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 8{ َعْنهُ  َتْسَألُ  ِجْئتَ  َعمَّا َأْخبَ ْرُتكَ  ِشْئتَ  َوِإنْ ، َحاَجِتكَ  َعنْ  َسلْ } 
من أين هذا؟ من النور الباطن الذي أعطاه هللا له، يعين ما جئت تسأل عنه أخربك به، 

العني اليت رأى هبا جربيل، واليت رأى هبا املاللكة، واليت رأى هبا املرسلني يف بيت املقدس 
اليت رأى هبا العرش، واليت رأى وصلى هبم، واليت رأى هبا السماوات، واليت رأى هبا اجلنات، و 

هلا هبذه الرؤايت، ولكن رأى شأن  هذه الفال، ؟ اليت يف الرأس العنيي هبا الكرسي، هل ه
كيف يرى يف هذه اللحظة؟ بعد فناله عن "  آاَيتَِنا لُِنرِيَُه ِمنْ "  :قال لنا فيها هللاابلعني اليت 
جتلى عليه هللا ابَسه السميع فسمع، وجتلى  (اإلسراء1) "ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَبِصرُي " نفسه وكله 

 .عليه ابَسه البصري فرأى
ربه؟  صلى هللا عليه وسلَّمكيف رأى رسول هللا : ُسئل هنع هللا يضر وأرضاهولذلك اإلمام مالك 

فيه فىن دمحم بن عبد هللا عن نفسه وجسمه وكله، وبقي مبا فيه من مواله، فرأى ما : )هنع هللا يضرفقال 
، سبحانه وتعاىلمباذا رأى؟ مبا فيه من هللا ( بة دمحم رسول هللامن مواله نور حضرة هللا يف غي
 :، قال ملسو هيلع هللا ىلصوهذه الرؤاي اليت سنراها يف اخآخرة
 7{ اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َربَُّكمْ  َستَ َرْونَ  ِإنَُّكمْ } 

سيحد ؟ الذي ا احلي، ومهذه عنٌي ميتة، وامليت ال يرى ال، هل هبذه العني؟ 
لذاته، لكننا ليس معنا األجهزة وال بعطاله من ذاته، فننظر  سيتفضل هللا عز وجل علينا بعطاء

 .لنرى هذه األمور املعدات
يعين سبعًا من الصفات اإلهلية الرابنية النورانية اليت تنظر  (ولقد آتيناك سبعًا من املثاِن)
 :يوماً  صلى هللا عليه وسلَّمولذلك قال مجيع العواَل الظاهرة واخلفية،  هبا إىل
 2{َوَمَغارِبَ َها  َمَشارِقَ َها َرأَْيتُ  َحىتَّ  اأْلَْرضُ  ِلَ  ُزِوَيتْ } 

ُجليت ل األرض جلياانً، إِن أعاين يف كفي هذه كل ما سيحد  ): ويف بع  األثر
 (.على األرض إىل قيام الساعة
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 صحيح البخاري والطرباين عن جرير هنع هللا يضر  
 املعجم األوسط للطرباين عن ثوابن هنع هللا يضر  
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وهبة من رب  ن الرؤاي تكون بتقديرهي إشارة للحاضرين، لكولكن  ،ال؟ ههل كفه هذ
 .سبحانه وتعاىلالعاملني 

 العظيم القرآن
الذي ال يُعظم من َسعه العظيم إال إذا  ؟ما القرآن العظيم (والقرآن العظيم): وأعطاه أيضاً 
رتقى اف الرحيم، فكلنا نسمع القرآن ولكن من قُراء يقرأون القرآن، لكن لو و َسعه من الرؤ 

َوقُ ْرَآاًن فَ َرقْ َناُه لِتَ ْقَرأَُه " : لشهود والعيان، سيقرأ يف القرآنإىل حالة ا اإلنسان ونقله هللا عز وجل
يوم القيامة، فكيف يقرأ  تقرأ على مكث إىل( اإلسراء116)" َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكثٍّ 

صلى هللا يرتقي إىل حالة شهود احلضرة احملمدية، ويقرأ بلسانه ويسمع ترتيل النب القرآن؟ 
 .بعد عيانه بلسان حضرته، فيسمع القرآن من رسول هللا عليه وسلَّم

ْلُقْرَآَن َلْو أَنْ َزْلَنا َهَذا ا" : ى حضرة رسول هللا يقول فيه هللاالذي نزل علوالقرآن يف ذاته 
ًعا ِمْن َخْشَيِة هللا  نَ َزَل ِبِه الرُّوُح " : وقال له( احلشر51" )َعَلى َجَبلٍّ َلَرأَيْ َتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِي

حتمَّل ما ال  صلى هللا عليه وسلَّمفقلبه ( الشعراء120-123) "َعَلى قَ ْلِبَك ( 123)االِمنُي 
 .له اجلبالتتحم

كل هذا اجلسم جبل، لو قُرئ القرآن من حضرة النب على قلبك، يف احلال و وأنت وأان 
وهذا حال ، سبحانه وتعاىلسيحد  اخلشوع واخلضوع واحلضور واملراقبة حلضرة الرقيب 

 .بعضها فضاًل عن ذكرها إلشارة إىلوأحواهلم يضيق بنا النطاق عن ا ،لمَّ العارفني الكُ 
( القلم3)" اقْ َرْأ َوَربَُّك االْكَرُم "  :اهلل يقول يف القرآنيقرأ القرآن مع حضرة الرْحن، ف وقد

 !.قرأ مع ربك، فمن يقرأ القرآن مع ربه ماذا يكون حاله؟يعين اوالواو هنا واو املعية، 
أرتقي أستحضر كي لفأان إىل طريق رب العاملني،  السالكني بصدقهذه ترقيات العارفني 
حيد  ل قد ، وبعد َماهدات ن سيدان رسول هللا حاضر معيرآن أيف البداية أنين وأان أتلو الق

منطبعة يف قلب وهي اليت  صلى هللا عليه وسلَّممن الفناء اجلزلي فأرى صورة احلبيب  شيء
حال َساع  صلى هللا عليه وسلَّمتتلو على لساِن القرآن، وأان أرى وأمتتع بوجه النب العدانن 

 .القرآن
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كان ذاهبًا حلضرة النب وقابله سيدان أبو بكر عندما  حنظلة وهذا الذي يقول فيه سيدان 
 :فسأله
: قُ ْلتُ : َقالَ  تَ ُقوُل؟ َما اَّللَِّ  ُسْبَحانَ : َقالَ  َحْنظََلُة، اَنَفقَ : قُ ْلتُ : َقالَ  َحْنظََلُة؟ ايَ  أَْنتَ  َكْيفَ  }

ُرانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَِّ  َرُسولِ  ِعْندَ  َنُكونُ  ، َرْأيُ  َكَأانَّ  َحىتَّ  َواجْلَنَّةِ  اِبلنَّارِ  يُذَكِي  َرُسولِ  ِعْندِ  ِمنْ  َخَرْجَنا َفِإَذا َعنْيٍّ
َعاِت، َواأْلَْواَلدَ  اأْلَْزَواجَ  َعاَفْسَنا ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَِّ   ِمْثلَ  لَنَ ْلَقى ِإانَّ  فَ َواَّللَِّ : َبْكرٍّ  أَبُو َقالَ  َكِثريًا، فَ َنِسيَنا َوالضَّي ْ
 َرُسولَ  ايَ  َحْنظََلةُ  اَنَفقَ : قُ ْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَِّ  َرُسولِ  َعَلى َدَخْلَنا َحىتَّ  َبْكرٍّ  َوأَبُو َأانَ  فَاْنطََلْقتُ  َهَذا،
، ُرانَ  ِعْنَدكَ  َنُكونُ  اَّللَِّ  َرُسولَ  ايَ : قُ ْلتُ  َذاَك؟ َوَما: ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَِّ  َرُسولُ  فَ َقالَ  اَّللَِّ  َواجْلَنَّةِ  اِبلنَّارِ  تُذَكِي
، َرْأيُ  َكَأانَّ  َحىتَّ  َعاتِ  َواأْلَْواَلدَ  اأْلَْزَواجَ  َعاَفْسَنا ِعْنِدكَ  ِمنْ  َخَرْجَنا َفِإَذا َعنْيٍّ  َكِثريًا، َنِسيَنا َوالضَّي ْ
 الذيِْكرِ  َويف  ِعْنِدي َتُكونُونَ  َما َعَلى َتُدوُمونَ  َلوْ  ِإنْ  بَِيِدهِ  نَ ْفِسي َوالَِّذي :ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَِّ  َرُسولُ  فَ َقالَ 

َمرَّاتٍّ  َثاَل َ  َوَساَعةً  َساَعةً  َحْنظََلةُ  ايَ  َوَلِكنْ  طُرُِقُكْم، َويف  فُ ُرِشُكمْ  َعَلى اْلَماَلِلَكةُ  َلَصاَفَحْتُكمُ 
}11 

، فلو ُأخذمت وأنتم مكلفني بذلك ملاذا؟ ألننا شغلناكم ابألوالد وطلباهتم ومصاحلهم
أن لبع ، ولكن األكمل قد حيد  هذا ل! ؟فمن الذي سيقوم هبذه املصاحل هلؤالء  ابلكلية

صلى هللا عليه ثنني معاً، وهذا منهج حضرة النب وأصحاب حضرة النب يقوم اإلنسان ابال
 .عليهم أمجعني تبارك وتعاىلورضوان هللا  وسلَّم

يق للقرآن  قراءة الِصدِ 
صحاب حضرة النب كانوا عندما يقرأون القرآن يهزون ولذلك حىت سيدان أبو بكر وأ

، ابن الدغنة سيدان أبو بكر كان خارجًا من مكة مهاجرًا فقابله جارهين هزَّاً، قلوب الكافر 
أان رتك، مالَك من مَ : مهاجر ألن أهل مكة حياربوِن، قال له: إىل أين؟ قال: فقال له

 .يتضمانسأُدخلك يف 
مسجدًا وأخذ يتلو القرآن، فكانت نساء املشركني وصبياهنم  يف بيتهصنع فدخل ف

َل يستطيعوا، إىل أن  حاولوا أن مينعوهمو يتجمعون حول بيته ليستمعوا إىل تالوته للقرآن، 
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جعل أاب بكر يرد جوارك وإال سنقتله ألنه سيفنت صبياننا ا: وقالوا له بن الُدغنةاللرجل ذهبوا 
 .وته للقرآنوبناتنا وأوالدان، مباذا؟ بتال

فهي أبنغام روحانية وبسبحات نورانية  ،فهل تالوته للقرآن كتالوتنا مجاعة املؤمنني؟ ال
أََفَمْن  " : يقول يف شأنه ويف شأن أهل النورُعلوية تؤثر حىت يف اجلمادات والصخور، ألن هللا 

ُلوُه َشاِهٌد ِمْنهُ  يتلو وهو يشاهد ويرى، إذا قرأ آايت ( هود18" ) َكاَن َعَلى بَ يِيَنةٍّ ِمْن َربيِِه َويَ ت ْ
من احلي الذي ال ميوت  تفضلب يعاين امللكوتاجلنة يعاين اجلنة، وإذا قرأ آايت امللكوت 

 .سبحانه وتعاىل
 اجلن ومساع القرآن

كان يقرأ القرآن بعد أن رده أهل ! ؟صلى هللا عليه وسلَّمفماذا تكون قراءة رسول هللا 
ْعَنا قُ ْرَآاًن َعَجًبا :" وقالواالطالف، ومجاعة من اجلن كانوا مارين فلم يستطيعوا أن يكملوا،  ِإانَّ َسَِ

هذا الكالم َل نسمعه قبل ذلك، وهذه ( اجلن5-1) "يَ ْهِدي ِإىَل الرُّْشِد َفَآَمنَّا ِبِه ( 1)
 صلى هللا عليه وسلَّمبل ذلك، ألن سيدان رسول هللا النغمات وهذه األصوات َل نسمعها ق

 .يقرأ يف الدنيا كما يقرأ يف اجلنة لنا أمجعني إن شاء هللا
أو طلب منهم اهلداية؟ أبداً، كل ما يف  فآمنوا به مبجرد َساع قراءته للقرآن، فهل وعظهم

 .ابللسان مع النطق ولكن يتلو القرآن شهوداً وعياانً أنه كان يتلو القرآن،  األمر
ال يتجاوز اخآذان، حىت لو كان ف القرآن ابللسان، وإذا كان النطق من اللسانلكننا نقرأ 

، فالرجل يقرأ وفقطظهر عالمات اإلستحسان نُ قد نا أو قبل زماننا، نصوات يف زماأمجل األ
هللا، ما الكل يقول يقرأ آايت عن جهنم و حىت أحيااًن القارئ ، هللا هللا هللا: الكل يقولو اخآية 
ولذلك اإلمام يرددها يف كل مأمت،  عمل لنفسه عدة كوبليهات معينة قارئوكل  ،؟ النغماألمر

 :فقال لهأبو العزالم يكلم رسول هللا، 
 القرآن يف كل واداي حبيب 

 
 أفسدته النغمات ابألحلان

 نغماتلكن هؤالء كانوا يعتمدون على القرآن النغمات والتلحني، قراءة الذي أفسد  
، وتؤثر يف القلوب وجتذهبا إىل حضرة تبارك وتعاىلروحانية، وأنوار قلبية تُفاض من رب الربية 
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 .سبحانه وتعاىلعالم الغيوب 
 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان دم وعلى آله وصحبه وسلَّم


