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 اإلميان برسول هللا وطاعته ونصرته
، وجوانب من صلى هللا عليه وسلَّمنريد أن نتكلم عن جوانب من حياة النيب : املذيع
 ، مبا يفتح هللا على ضيفنا الكرمي وسلَّمصلى هللا عليه أخالق النيب 

 .فوزي  هدم أبو زيد الداعية اإلسالمي/ فضيلة الشيخ
 فضل هللا ورمحته

ْليَـْفَرُحوا ُهَو  ُقْل ِبَفْضِل هللاِ : " فضيلة الشيخ يقول هللا تعاىل: املذيع َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فـَ
ٌر ِمَّا ََيَْمُعوَن   بفضل هللا يف هذه اآلية؟ ما املقصود( يونس88)" َخيـْ

قال ما، رضي هللا عنهخري من فسَّر هذه اآلية ترمجان القرآن سيدان عبد هللا بن عباس 
ألنه أكرب ( صلى هللا عليه وسلَّمهللا يف هذه اآلية هو سيدان رسول  ورمحة هللا فضل هللا): هنع هللا يضر
 .منَّ به هللا علينا يف الدنيا واآلخرة فضل

نتساب هلذا النيب، وأننا صران وهو االجتد فضاًل حسياً وال معنوايً أعظم من هذا الفضل  ال
تبارك ، ويطلبون من هللا يتمنوا أن يكونوا أهاًل لذلكبياء السابقني األنكان من أمته، لذلك  

أن يوصلهم لذلك، ولذلك مجعهم هللا له بعد أن أحياهم يف بيت املقدس ليكونوا أتباعاً  وتعاىل
 .أمجعني وسلَّم مصلى هللا عليهله، ويكون هو اإلمام هلم 

" َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنَي " : نه الرمحة الُعظمى جلميع األانمرمحة هللا ألهو و 
من رمحة رسول هللا  نصيبفكل ما سوى هللا من العاملني، وكل ما سوى هللا له ( األنبياء701)

أهل املأل األعلى، كلهم هلم إن كان من أهل األرض أو أهل السماء أو  وسلَّمصلى هللا عليه 
 .صلى هللا عليه وسلَّم من رمحة رسول هللا نصيب

 على املالئكة صلى هللا عليه وسلَّمفضله 
 حىت الذين ُجبلوا على التعبد من املالئكة؟: املذيع

ند سدرة عندما وقف عكما ورد يف كتب السرية  نعم، أمينهم وأمريهم سيدان جربيل
اي أخي اي جربيل أهاهنا يرتك اخلليل : نتهى مقامي، قالإىل هنا ا :قالاملنتهى يف رحلة املعراج 
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الحرتقت، وأنت  -يعين طرف اإلصبع  -اي رسول هللا أان لو تقدمُت قدر أمنلة : خليله؟ قال
 ،يعين يذكرها له عند ربه -ألك حاجة؟ : مصلى هللا عليه وسلَّ لو تقدمت الخرتقت، فقال 

نعم منذ خلقين هللا وأان أخشى من عظمته، وأريد أن يؤمنين هللا عز وجل من اخلوف، : قال
َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن ( 791)نَ َزَل ِبِه الرُّوُح االِمنُي "  :تبارك وتعاىلفنزل قول هللا 

فأعطاه هللا األمان يف هذه اآلية بنص  ((الشعراء791-791) "بِِلَساٍن َعَرِبٍي ُمِبنٍي ( 791)
اي رسول هللا عليَّ أن أضع جناحي على الصراط عند مرور أمتك حىت ال : القرآن، فقال

 .النريان حتتوشهم
 من رمحة رسول هللا هلم نصيبفحىت املالئكة التحية ببعض مثلها، يريد أن يؤدي ويرد 

، ولذلك طلبوا من هللا عز وجل أن يروا هذا النيب ويشافهونه وحيادثونه، صلى هللا عليه وسلَّم
تها، تلو مساء، ويف كل مساء كان ينتظره مقربوها ومالئك اً فصعد به هللا إىل السماوات مساء

دمحم : ومن معك؟ فيقول: ل، فيقولواجربي: ن؟ فيقول أمني الوحيمَ : ولواابهبا ويقله ويفتحون 
إليهم،  صلى هللا عليه وسلَّممنتظرين صعوده فكانوا أوقد بُعث؟ : ، فيقولواصلى هللا عليه وسلَّم

 .صلى هللا عليه وسلَّميف رمحة رسول هللا  ألن هلم نصيب
 عليه وسلَّمصلى هللا نور النيب 

يف القرآن الكرمي،  صلى هللا عليه وسلَّممالمح غنية للنيب  هناكالشيخ فضيلة : املذيع
ويف ( املائدة28)" َقْد َجاءَُكْم ِمَن هللا نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبنٌي "  :يف القرآن الكرميهللا قال 
أن  : وفضيلتكم ذكرمت يف مرة سابقة( النور58)"  نُوُر السََّماَواِت َواالْرضِ  هللاُ " : آنالقر 

ما مرتبته يف هذه األنوار؟ وما درجته يف  صلى هللا عليه وسلَّمكتاب هللا نور، ورسول هللا 
 هذه األنوار؟

إن جربيل وقف عند سدرة ل، فأمني الوحي جربييناه اآلن عن تتضح هذه الرؤاي فيما حك
ألن نوره ملكويت من نور عامل  أن خيرج منهالى، ومل يستطع وهي قمة عامل امللكوت األع املنتهى

فَِإَذا " : بد أن يكون نوره من نور احلي الذي ال ميوت، من سر امللكوت، والذي خيرتق ال
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 :كما ورد يف بعض األثر  صلى هللا عليه وسلَّمقال ( ص17)" َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي 
، ِمنَ  َأانَ )  (.ِمن نُورِي َواْلُمْؤِمُنونَ  اَّللَِّ

الكيفية غيبية ال تدركها و ، تبارك وتعاىلمن نور هللا  صلى هللا عليه وسلَّمفنور رسول هللا 
قلبية حتتاج إىل  وال نستطيع أن نصوغها يف نظرايت كونية، ولكنها أمور العقول اجلسمانية،

على قدرها ال  لى هللا عليه وسلَّمصصفاء القلوب، وإىل طهارة األرواح لرتى ما رآه رسول هللا 
 .تبارك وتعاىلعلى قدر رسول هللا، وال على قدر حضرة هللا، حاشا هلل 
 سر الرسول فينا

 كيف؟( احلجرات7)"  َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل هللا" : يقول هللا تعاىل: املذيع
 :صلى هللا عليه وسلَّميوضحها احلديث الذي قال فيه هذه اآلية 

 النُّورِ  َذِلكَ  ِمنْ  َأَصابَهُ  َفَمنْ  نُورِِه، ِمنْ  َعَلْيِهمْ  فَأَْلَقى ظُْلَمٍة، يف  َخْلَقهُ  َخَلقَ  عز وجل اَّللََّ  ِإنَّ  }
 7{َضلَّ  َأْخطََأهُ  َوَمنْ  اْهَتَدى،

واليت متيل  ،واليت تنشرح عند مساع اآلايت القرآنية ،إذاً احلقيقة اليت تستوعب األنوار اإلهلية
من نور  م، هذه احلقيقة هي يف قلوبنا نورواليت تشتاق إىل بيت هللا احلرا رب الربية،إىل طاعة 
 .، ونور رسول هللا من نور هللاصلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 

هبذه احلقيقة آمنا وأطعنا وتلذذان بطاعة هللا، ونشتاق إىل بيت هللا، ونفعل ما حيبه هللا، 
" : ولذلك يقول فيها هللاونفرح إذا فعلنا ذلك، وحنزن إذا تباطأان أو تكاسلنا عن فعل ذلك، 

 (.النور10)" َلُه نُورًا َفَما َلُه ِمْن نُوٍر  َوَمْن ملَْ ََيَْعِل هللاُ 
ل األنبياء واملرسلني فلن يصدق ولن يؤمن، ألن ليس معه هذه احلقيقة اليت لو جئته بك

 .تبارك وتعاىلنسميها القابل النوراين، الذي يقبل عن هللا 
أن  توضح هذه احلقائق، فأان إذا أردت وجل جعل لنا يف العصر احلديث أمثلةوهللا عز 

زًا أضعه يف تلفزيوين لتظهر يل على  جهايعطوين بد أن أشرتك يف قناة من القنوات املشفرة، ال

                                                           
 جامع الرتمذي ومسند أمحد عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما 2
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نوراين إهلي غري القلب  قلب هناكبد أن يكون  ال ،الشاشة هذه القناة، فهكذا األمر
اجلسماين، وهو الذي يستقبل هذه األمواج اإلهلية، ويستقبل األحاديث النبوية ويفرح بسماع 

 (.ق11)" ِإنَّ يف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قَ ْلٌب "  :ذلك، وهذا ما يقول فيه هللا
إذاً ليس الكل له هذا القلب، القلب اجلسماين موجود مع الكل حىت مع احليواانت، لكن 
القلب النوراين الذي يقبل عن هللا ويستجيب نداء هللا ويتأسى برسول هللا خاص أبحباب هللا، 

َحبََّب ِإلَْيُكُم االميَاَن َوَزي ََّنُه يف قُ ُلوِبُكْم وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق " : تبارك وتعاىلوفيه يقول هللا 
هذا ملن؟ للراشدين كما ذكر رب العاملني، هل ( احلجرات1" ) الرَّاِشُدونَ أُْولَِئَك ُهُم  َواْلِعْصَيانَ 

 .ذلك ال يؤمنون ابهلل أبداً ول ،امللحدين والكافرين واملشركني معهم هذه احلقيقة؟ ال
 وهية والربوبيةلاألبني 

" ِإْذ َأَخَذ هللا ِميثَاَق النَِّبيِ نَي و "  :مبقام األلوهية العهد على األنبياءهللا أخذ : املذيع
" َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِِن َآَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذر ِيَـّتَـُهْم " : ويف اآلية األخرى (آل عمران82)
ما التمايز بني هذين العهدين يف كل آية؟ وما قدر  وهذا مقام الربوبية،( األعراف271)

 يف مقام الربوبية؟ صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 
 ،والذي يقوم به هو هللا جلميع العباد وجلميع املخلوقات ،مقام الرتبيةيعين مقام الربوبية 

بتوصيل ما و بتوصيل ما حيتاجون إليه من املاء، و يربيهم بتوصيل أرزاقهم اليت يوكلوهنا إليه، 
حيتاجون كل الذي .. يصنعوا منه الكساء بتوصيل ما حيتاجون إليه لو حيتاجون إليه من اهلواء، 
لعاملني كلهم، إنسهم رب ا (الفاحتة7" )َربِي اْلَعاَلِمنيَ  احلَْْمُد َّلليِ : " إليه يقوم به مقام الربوبية

يربيهم هللا بنعمه اليت خلقها واليت يواليها  م وكافرهم، الكل يف مقام الرتبيةمسلمه ،وجنهم
 .سبحانه وتعاىل

نفردو بتوحيد اهية مقام ذايت للمصطفني األخيار واألطهار واألبرار الذين لو مقام األلكن 
ال يقوم فيه إال من أفردوا هللا عز املقام هذا الواحد القهار، عبدوا هللا ومل يشركوا ابهلل شيئاً، و 

 .وأخلصوا له ابلكلية ،وجل ابلوحدانية، وأفردوه ابلعبادة
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ِإنَّ هللا " : ملرسلني، ألن هؤالء صفوة هللا من اخللق أمجعنيأعظمهم وأكرمهم األنبياء واو 
صطفاهم اهؤالء ( آل عمران11)" اْصَطَفى َآَدَم َونُوًحا َوَآَل ِإبْ َراِهيَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمنَي 

امع مسه اجلًا هلم هو هللا عز وجل بذاته وابعلى اخللق مجيعاً، ولذلك الذي عاهدهم تكرميهللا 
امع لكل صفات اجلمال واجلالل والكمال اجل (هللا)سم ، فإن ا(هللا)لكل صفات كماالته وهو 

 .سبحانه وتعاىلهلل 
انتقص منه سم أنه مل يتسمَّى به بشر، ومن إعجازه أيضًا أنه إذا ومن إعجاز هذا اال

هلل َما " (:هلل)على حضرة هللا، فإذا حذفنا احلرف األول أصبح ما أتخر من احلروف دلَّ  حرف
َلُه َما "  :(له)وإذا حذفنا الالم األوىل، أصبح  (البقرة781" ) يف السََّماَواِت َوَما يف االْرضِ 

وإذا حذفنا الالم الثانية، أصبحت ( األنعام71)" َسَكَن يف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم 
كل حاالته يف  ( احلديد1)" ُهَو االوَُّل َواالِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِي َشْيٍء َعِليٌم " (:  ُ ه)

ن يتصف به من قبل وال من منه يدل على الذات اإلهلية، وال يستطيع أ انتقص حرفحىت لو 
 .(هللا)ألعظم سم هللا اوهو اسم الكمايل شرية، وهذا إعجاز هللا يف هذا االمن الب بعد أحد

 رؤية النيب ضوابط
صلى هللا عليه ما الضوابط اليت يتبعها اإلنسان ليشاهد سيدان رسول هللا  :املذيع
 ؟وسلَّم

كتمل يف مقام اإلميان، ا تكون بشرى لإلنسان أنه  صلى هللا عليه وسلَّمرؤية رسول هللا 
ِر اْلُمْؤِمِننَي أبَِنَّ هَلُْم ِمَن هللا " : فه هبا يف القرآناليت كلَّ  النيب ملسو هيلعهللا ىلص ألن هللا جعل من وظائف َوَبشِي

ليست من ورؤية الرسول من الفضل و ( فضالً )ولكن مل يُقل أجرًا  (األحزاب11)" َفْضال َكِبريًا 
 كنا عملنا هذا العمل، ومن يعمل هذا العمل ال  فلو كانت أجرًا على عمل األجر على عمل،

 .صلى هللا عليه وسلَّمنه فضل، وفضل يعين منحة ملن حيبه هللا وحيبه رسول هللا ولك ،بد أن يراه
ألنه خامت النبيني فرسالته ممتدة إىل يوم الدين، ومادامت  صلى هللا عليه وسلَّمالرسول و 

نني واملؤمنات يف األمور فهو دائمًا وأبدًا بروحه وكله يوجه املؤم تدة إىل يوم الدينرسالته مم
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 .باع حلضرتهإذا كانوا صادقني معه يف العهد وحمسنني يف االتيِ  املهمات
لينبهه، وإذا كان واحد  صلى هللا عليه وسلَّمجاءه حضرة النيب  مأزقيف  فإذا وقع أحد

ن يفتح هللا له اباًب للرزق، أو يوفقه لوظيفة ما، أو يرزقه أبمنهم يف أمس احلاجة ملطلب دنيوي 
عزَّته عنده تأيت إليه يف املنام ويبشره مل صلى هللا عليه وسلَّمأو ما شابه ذلك، فإن النيب  ،بغالم

 .بفضل هللا الذي سريد عليه
مع الكافرين أو املشركني أو غريهم،  جمتمعني يف كرب عظيم يف حربوإذا كان املؤمنني 

 صلى هللا عليه وسلَّمهلم إلصالحهم ألحواهلم ورجوعهم إىل رهبم النصر، فيأيت النيب  هللا وقدَّر
عندما جاء النيب  م7911 عام أكتوبر حربلبعض صاحليهم ليبشرهم ابلنصر، كما حدث يف 

إىل  اتبعين: من الصاحلني ورآه ومعه صحبه الكرام، وقال له إىل رجل صلى هللا عليه وسلَّم
بلَّغ الرؤاي لشيخ اإلسالم يف وقتها الشيخ عبد احلليم النصر آت ال ريب فيه، و ن فعلم أسيناء، 

حممود، فصعد منرب األزهر الشريف وحكى الرؤاي وبشر املسلمني ورفض هذا الرجل الصاحل أن 
 .يف عدم إفشاء سره للناس امسه ليظل خمفياً عن اخللق رغبةيُذكر 

 :صلى هللا عليه وسلَّملقوله  ة، والرؤاي صحيحالرؤاي تكون ابلقلب مناماً 
 7{ِب  يَ َتَمثَّلُ  اَل  الشَّْيطَانَ  َفِإنَّ  َرآين، فَ َقدْ  اْلَمَنامِ  يف  َرآين  َمنْ } 

 .تبارك وتعاىلمن الشيطان، ولكن رؤاي صحيحة من حضرة الرمحن  ال نقول إهنا ُحلم
ر أو  كل ليلة أو كل شهاحملبني الذين يريدون أن يتمتعوا دوامًا برؤية رسول هللا إن كان  و 

وأصبح  إذا هام اإلنسان بفتاة وشغفته حباً يف حياتنا الدنيا،  كل مناسبة، فهؤالء هلم مثال
 :ويف كل أوقاته كما حدث جملنون ليلى قيس بن امللوح وقد كان يقول مشغواًل هبا ليله وهناره

 أمر ابلداير داير ليلى
 

 ل ذا اجلدار وذا اجلدارقبيِ أُ 
 الداير شغفن قليبوما حب  

 
 من سكن الداير ولكن حب

 .ملاذا؟ ألن ليلى ساكنة فيها ،ل حىت اجلدرانقبيِ يعين كان يذهب إىل الداير ويُ  
حب النيب لكماالته وأخالقه ومجاالته الرابنية اليت كساه أو  ،رتقى اإلنسان حببه لنبيهفإذا ا
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ك، وميشي وراءه حبسن ذل إىل بعضهبا رب الربية، فإذا رأى ذلك ألنه يريد أن يتابعه ويصل 
ة يف قلبه، ويرفع كل أغشي متأل قلبه حببه، فاحلب مينع كل الشواغل واحلواجز اليتاملتابعة، وا

 .رؤية نبيه من القلب احلظ وستائر اهلوى اليت متنعه من
بد  ، فهنا الرسول هللايف القلب إال  الغيوم وزالت هذه احلجب ومل يبق نقشعت هذهفإذا ا

ما بتُّ ليلة : )هنع هللا يضرأن يرى رسول هللا على قدره، منهم من يقول كما قال اإلمام مالك بن أنس 
ان يتابعه ويعيش بني الناس انشراً ألنه ك( يف املنام صلى هللا عليه وسلَّمإال ورأيت رسول هللا 

فيعيش يف األحاديث النبوية بني الناس وتطبيقها على مسرح نفسه فيما بينه وبني  ،ألحاديثه
شغل البال حبضرة النيب وبكماالت أخالق وأوصاف النيب اليت مدحه هللا ، ويتبارك وتعاىلربه 

 (.القلم1)" َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم "  :من أجلها، وقال له فيها
َيهز القلب ويرفع منه كل األغشية واحلجب املوجودة فيه، فيظهر نور النيب ساطعًا فيه 

وضعت فيه و والقلب ككوب ماء إذا كان الكوب فارغًا ونظيفًا ، صلوات رب وتسليماته عليه
و غريه عكَّر ما ينزل فيه، ولذلك أ آخر كرتاب هر صافياً، ولكنه لو كان فيه شيءاملاء يظ

غري هللا،  يار، واألغيار يعين كل شيءر من مجيع األغتطهَّ  نزل إال يف قلبحضرة النيب ال ي
وأصبح مشغول البال ابلكلية برسول هللا، وشغل البال َيعله من خيار املتبعني له يف كل 

حذو ميشي خلف النيب و  ،ياتهحركاته وسكناته، ويف كل عباداته ويف معامالته، ويف كل أمور ح
 .على قدره صلى هللا عليه وسلَّمويتمتع ابلنيب  النيب النعل ابلنعل فيفتح هللا عليه

 اخلالص من األغيار
 يتخلص اإلنسان من كل األغيار مبا فيها نفسه؟ كيففضيلة الشيخ   :املذيع
 :صلى هللا عليه وسلَّمقال  ،ابحلب
 1{َأمْجَِعنَي  َوالنَّاسِ  َوَأْهِلهِ  َمالِهِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  َأَحبَّ  َأُكونَ  َحىتَّ  َأَحدُُكمْ  يُ ْؤِمنُ  اَل  }

 :ويف رواية أخرى
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 1{نَ ْفِسِه  ِمنْ  ِإلَْيهِ  َأَحبَّ  َأُكونَ  َحىتَّ  َأَحدُُكمْ  يُ ْؤِمنُ  اَل } 
ال مننع حب و متام اإلميان يستوجب أن يكون حب النيب أعلى من حب هؤالء يف القلب، 

وإن   حبه أكثر من كل هؤالء،يكون القلب، لكن املكانة الُعليا تكون حلضرة النيب و هؤالء يف 
من رأى النيب سيدخل يف ألن  !فما ابلك مبن أراد أن يكون مع النيب؟ كان هذا لتمام اإلميان

ينة أو يف أو يف املد مل يُقل معه يف مكة( الفتح79" )حُمَمٌَّد َرُسوُل هللا َوالَِّذيَن َمَعُه " : قول هللا
 .كل من وصل إىل هذه املنزلة يكون معهفزمنه، بل معه إىل قيام الساعة، 

 :قَالَ  هنع هللا يضر َوقَّاصٍ  َأِب  ْبنِ  َسْعدِ عن فوهذا احلب الذي كان فيه أصحاب النيب حىت النساء، 
 هَلَا نُ ُعْوا فَ َلمَّا، ُأُحدٍ  يَ ْومَ  َوَأُخوَها َزْوُجَها ُأِصيبَ  َقدْ  ِديَنارٍ  َبيِن  ِمنْ  اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  اْمَرأَةٌ  َكاَنتِ }

ًرا: َقاُلوا َوَسلََّم؟ َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  فَ َعلَ  َما: َقاَلتْ   َحىتَّ  َأُرونِيهِ : فَ َقاَلتْ  ،ُفاَلنٍ  أَمَّ  ايَ  َخي ْ
 1{َجَللٌ  بَ ْعَدكَ  ُمِصيَبةٍ  ُكلُّ : اَلتْ قَ  َرأَْتهُ  ِإَذا َحىتَّ  ِإلَْيِه، هَلَا فََأَشاُروا ،ِإلَْيهِ  أَْنظُرَ 

آخر، وهذا هو احلب الذي  ، فما دمت أنت حي ال يهمين شيءوجلل يعين صغرية
 .يستوجب الرؤية

وجهه وانكمش صفر قد اَيده  النيبكلما كان   صلى هللا عليه وسلَّمثوابن خادم النيب و 
 :فقال لهتغري، جسمه و 

ك رَ  أَ ا ملَ ذَ  إَ ينيِ أَ  رْي غَ ع، جَ وَ  وال رِ ن ضُ  مِ ا ِب هللا مَ  ولَ سُ  ر ايَ : القَ ونك؟ ف َ لَ  ا غريَّ مَ  ،نوابَ ثَ  ايَ } 
اك رَ ن ال أَ أَ  خافُ رة وأَ اآلخِ  كرتُ ذَ  اك، ثَّ لقَ  أَ ىتَّ ة حَ يدَ دِ شَ  ةً شَ حْ وَ  تُ شْ توحَ ، واسْ كَ يْ لَ إِ  قتُ تَ اشْ 
، كَ تَ لَ نزِ ن مَ  مِ نَ دْ لة أَ نزِ ت يف مَ نْ ة كُ اجلنَّ  خلتُ ن دَ  إِ ينيِ ، وأَ نيَ ييِ بِ النَ  عَ ع مَ رفَ ك تُ نَّ أَ  عرفُ  أَ ينيِ اك، ألَ نَ هُ 
َوَمن ُيِطِع اَّلليَ َوالرَُّسوَل ) :اىلعَ ول هللا ت َ ل قَ زَ ن َ ، ف َ داً بَ أَ  كَ ارَ ن ال أَ ى أَ رَ أحْ  اكَ ذَ ة فَ نَّ ل اجلَّ  أدخُ ن ملَ وإِ 

يِقنَي َوالشَُّهَداء َوالصَّاحِلِنَي َوحَ  ُسَن أُولَ ِئَك فَُأْولَ ِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اَّلليُ َعَلْيِهم مِيَن النَِّبيِينَي َوالصِيدِي
 . {( َذِلَك اْلَفْضُل ِمَن اَّللِي وََكَفى اِبَّللِي َعِليماً  َرِفيقاً 
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ميشي  ة، ولكن يكفي أنه وهو يف اهلجرة اتر بهيق الذي ال نستطيع أن حنيط حب الصديِ و 
ميشي عن مشاله، فقال رسول هللا صلى  ، واترة ميشي خلفه، واترة ميشي عن ميينه، واترةأمامه

 :هللا عليه وسلم
، َرُسولَ  ايَ : فَ َقالَ  ِفْعاِلَك، ِمنْ  َهَذا َأْعِرفُ  َما َبْكٍر؟ َأابَ  ايَ  َهَذا َما}   فََأُكونُ  الرَّْصَد، أَذُْكرُ  اَّللَّ

 1{ َعَلْيكَ  آَمنُ  ال َيَسارِكَ  َعنْ  َوَمرَّةً  مَيِيِنَك، َعنْ  َوَمرَّةً  َخْلَفَك، فََأُكونُ  الطََّلَب، َوأَذُْكرُ  أََماَمَك،
وورد يف بعض األثر أن ، الطلب يعين الذين تأتون من اخللفيعين املرتصدين، و الرصد 
أمتوت يف سبيلي اي أاب : ث يسأله ،نعم اي رسول هللا: أحتبين اي أاب بكر؟ فيقول: )النيب قال له

 (.أان إن مت فإمنا أان رجل وأنت إن مت فإمنا أنت هذا الدين ،نعم اي رسول هللا: قولبكر؟ في
 :الشاعرمتثل بقول 

 أحبك حبًا لو يُفاض يسريه
 

 على الناس مات الناس من شدة احلب
 ابلذي أنت أهلهوما أن موف  

 
 

 ألنك يف أعلى املراتب من قليب
وهكذا األمثلة يف هذا اجملال من الصحابة األجالء فضاًل عن الصاحلني واألولياء، ميوت  

اإلنسان غرامًا وحبًا وشوقًا يف حبيب هللا ومصطفاه ليتأسى به ويتابعه، هنا يتفضل هللا عليه 
يكون رفيقًا له َييبه على ما استشكل عليه من ومين عليه أبن يريه مجال وجهه، وأحيااًن 

األسئلة ويوجهه وينصحه ويكون مرشدًا له كما يرشد أحدان أخاه يف الدنيا على الدوام، وهذه 
 .خاصية موجودة بني الصاحلني إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها
 بعض أحوال الصاحلني يف رؤية النيب

 املقام؟ما أحوال الصاحلني يف هذا : املذيع
أحوال الصاحلني يف هذا املقام كثرية ال نستطيع أن حنيط هبا، لكن يكفي أن اإلمام 

، وجاءه وهو مرض ليس له عالجلفا ج يعين الشلل، كان قد ُأصيب اب  هنع هللا يضر وأرضاهالبوصريي 
مما قال و رسول هللا يف منامه ألنه كان ُيكثر من الصالة والتسليم عليه، وملا رآه واجهه وخاطبه 
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 :فيه
 قٍ لُ لٍق ويف خُ فاق النبيني يف خَ 

 
 

 ومل يدانوه يف علم وال كرم
، فأكمل له النيب البيت ومل يستطع أن ُيكمل ووقف( فمبلغ العلم فيه أنه بشرٌ : )ث قال 

 (.وأنه خري خلق هللا كلهم) :مناماً وقال
وقام  ،املنام وألبسها لهيف  -يعين عباءته  -نتهى من قصيدته خلع النيب بردته اوبعد أن 

 .وليس به أبس وال ُضر، وأوالده فوجئوا أنه واقف على رجليه اً اً وال وجعال يشكو أملمن النوم 
من األولني وال اآلخرين أن يصف بعض  ال يستطيع أحد صلى هللا عليه وسلَّمفالنيب 

 .سبحانه وتعاىلله هو هللا له ومجَّ مَّ مجاله وال بعض كماله، ألن الذي ك
 إميان تـُبَّع ابلنيب

عطنا ع فأبه تـُبَّ  اجلسمي ونزوله إىل الدنيا آمن النيب قبل ميالدفضيلة الشيخ : املذيع
 من هذه املشاهد؟ أمثلة

ويف  (املصطفىبار خالوفا يف ذكر أ)قصته مذكورة يف كتب السرية املعتمدة ككتاب تُ بَّع 
 .غريه من الكتب

كان معه كرب، و وأراد أن يوسع امللك إىل دائرة أكان ملكًا على اليمن واتسع ملكه 
وذهب بعد ذلك إىل الكعبة وهو أول من كسا ة، ثالمثائة ألف جندي، فذهب إىل املدينة املنور 

 .الكعبة
كانوا يعرفون أوصاف النيب ومكان و  ،خرج إليه علماء اليهود هو على أبواب املدينة املنورةو 

عد بعثته وكل شيء عنه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ه ومكان هجرته ومو النيب ومكان ميالد
بعد أن حاصر املدينة أخربوه ف، صلى هللا عليه وسلَّمسكنوا يف هذه املدينة ترقبًا لظهور النيب و 

نك لن تستطيع أن تدخل هذه البلدة ألهنا مهاجر نيب آخر الزمان، وكان من  فرتة طويلة أ
الرواية دقوا له فسأل العلماء فصسبعني عاملًا يستشريهم يف أموره،  كمال عقله يصحب معه
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 .فيها اليهودية ةألن اليمن كانت منتشر 
من له بيتاً بىن وكبريهم بيتاً من طابق واحد، منهم  فبىن هلؤالء العلماء الذين معه لكل رجل

 يسكن عند أحد، هذا البيت بنيته للنيب إذا هاجر إىل هذه املدينة حىت ال: له طابقني وقال
 :فيها وترك رسالة معه شعرية مكتوب
 شهدُت على أمحد أنه

 
 

 رسوٌل من هللا ابري النسم
 لو ُمد عمري إىل عمرهف 

 
 

 ملكنت وزيرًا له وابن ع
 دت ابلسيف أعداءهوجاه 

 
 

 موفرجت عن صدره كل ه
وأراد  عليه وسلَّمصلى هللا فلما هاجر النيب وكان هذا قبل بعثة النيب بثالمثائة سنة،  

 :أن يستضيفوه وميسكوا ابلناقة، فقال هلم األنصار
 8{َمْأُموَرٌة  َفِإن ََّها َدُعوَها؛} 
ودارت وأانخت، فأرادوا  ف كانوا ينشرون فيه التمر ليج  فمشت حىت وصلت إىل مكان

بيت أبو أيوب  أقرب بيت إىل هذا املكان حاجياته ليستضيفوه، وكانكذلك أن تأخذوا 
 :، فقال هلم رسول هللارسول هللا أشياءفأخذ أبو أيوب ، وهو بيت كبري العلماء األنصاري

 9{َكاَن  َحْيثُ  َرْحِلهِ  َمعَ  الرَُّجلَ  ِإنَّ } 
صلى هللا ، وطلب منه صلى هللا عليه وسلَّمواستضاف سيدان أبو أيوب سيدان رسول هللا 

 (.أول من آمن ب تُبع) :كما ورد ببعض األثر  قال، و عبيت كتاب تُ بَّ العندما دخل  عليه وسلَّم
 أصر ألنه لكن النيب ملسو هيلعهللا ىلصفأراد النيب أن يسكن يف الدور األرضي، فرفض أبو أيوب، 

وبقي يف الدور األرضي حىت ُبين املسجد وبىن لنفسه بيواتً، وانتقل ف كثري ضيو  هسيكون عند
 .صلى هللا عليه وسلَّمإىل بيوته 

 بة النيبدعوة حمل
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 ديز و بأ  هدم ىز و ف خيشلا ةليضف                    اإلميان برسول هللا وطاعته ونصرته

هـ 2111 ربيع األولمن  21 أهل اجلنةبرانمج  - التلفزيون املصري –ة القناة الثالث
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  رسول هللا يف قلوبنا يف كل وق نريد أن نوجه دعوة للناس أن جنعل سيدان :املذيع
 .وحني

األعداء انحية ومن  قتصادأحوالنا، ويزول مهنا من انحية االكل ما حنتاج إليه لتنصلح 
جمتمعنا إىل أخالق نبينا، فلو رجعنا إىل ويرجع ومن كل النواحي أن نرجع  ومن انحية املاء

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا "  :أخالق نبينا وسادت فيما بيننا فإن هللا يقول لنا
سيفتح لنا بركات من السماء ويفتح لنا ( األعراف 9" ) َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السََّماِء َواالْرضِ 

اْجَعْليِن "  :لسان يوسف عليه السالمبركات من األرض، وخاصة أن مصر قال فيها هللا على 
فخزائن األرض كلها يف ابطن مصر، وسيخرجها هللا عز ( يوسف11)" َعَلى َخَزاِئِن االْرِض 

 .وجل لنا ويغنينا بفضله عمن يشاء
وأن  ،نان يزكي نفوسوأ ،ن أخالقنا، وأن يصلح فساد قلوبناسيِ أن حيُ  تبارك وتعاىلنسأل هللا 

نا للعمل بشريعته، وأن َيعلنا دائمًا وأبداً ميأل قلوبنا حبب نبينا، وأن يوفق أرواحنا، وأنم فيه هييِ يُ 
 .نسري على سنته، وأن يرزقنا احملبة واملودة واألُلفة فيما بيننا، حىت نكون خري من يف األرض

 وابرك على سيدان  هدم وعلى آله وصحبه وسلَّموسلم وصلى هللا 


