
السؤال األول: ذكرت فضيلتكم في كتابكم )الجمال المحمدي( 
معنى النظرة، وكيف توضيح لحكم قول: نظرة يا رسول اهلل، وشرحتم 

بدلت من حال سيدنا عمر بن الخطاب، لكن النظرة كانت في حياة 
النبي، ولكن بعد انتقال النبي كيف أطلب نظرة تصيبني كما أصابت 

 الفاروق عمر؟

الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الجميع وىي التي أثبتها القرآن 
ضع في كتابو الكريم، وأيَّدىا اهلل سبحانو وتعالى في أكثر من مو 

المبارك، أن النبي صلى اهلل عليو وسلَّم، بل والشهداء، بل والناس 
جميعاً ال يموتون بمعنى الفناء، وإنما ينتقلون من دار إلى دار، ينتقلون 
من دار الدنيا إلى دار البرزخ التي يقول فيها اهلل تعالى: " َوِمْن َورَاِئِهْم 

َعُثوَن "  المؤمنون(.011) بَ ْرزٌَخ ِإَلى يَ ْوِم يُ ب ْ
والبرزخ ىو الحاجز بين الدنيا واآلخرة، عالم فيو كل من سبقنا إلى 

بون، لقولو صلى اهلل عليو وسلَّم:  اهلل، ومن فيو إما ُمنعَّمون وإما معذَّ
ُر َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض اْلَجنَِّة َأْو ُحْفَرٌة ِمْن ُحَفِر النَّاِر {  0} ِإنََّما اْلَقب ْ

ا وقول ا هلل سبحانو وتعالى الصريح عن فرعون وقومو: " ِممَّ
نوح( مع أنهم ماتوا في البحر 52َخِطيَئاِتِهْم ُأْغرُِقوا فَُأْدِخُلوا نَارًا " )

وربما كانوا وليمة لألسماك، وربما يظن البعض أن كلمة النار في اآلية 
اُر تعني نار اآلخرة، فقال اهلل سبحانو وتعالى في موضٍع آخر: " النَّ 

اَعُة َأْدِخُلوا َآَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ  َها ُغُدوِّا َوَعِشيِّا َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّ يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ
                                                           

 جامع الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو 0



ُهْم 64اْلَعَذاِب " ) غافر( وىل ىناك عذاب؟ نعم، ألنو قال: " َولَُنِذيَقن َّ
َن " ِمَن اْلَعَذاِب األْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب األْكَبِر َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعو 

 السجدة(.50)
إذًا أي إنسان أياً كان ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، حتى 

ولو كان كافرًا كفرعون وقومو، فالرسول صلى اهلل عليو وسلَّم أثبت 
صحة ىذه الحياة عندما وضع من مات من أىل مكة في غزوة بدر في 

ن ُوضع فيو بئر، والبئر كان ُيسمى بلغتهم القليب، وذىب إليهم بعد أ
 معظمهم وكان عددىم سبعين، وقال:

} يَا ُفََلُن ْبَن ُفََلٍن، َويَا ُفََلُن ْبَن ُفََلٍن َأَيُسرُُّكْم َأنَُّكْم َأَطْعُتُم اللََّو 
َوَرُسوَلُو، فَِإنَّا َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا رَب َُّنا َحقِّا، فَ َهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد رَبُُّكْم 

َقاَل ُعَمُر: يَا َرُسوَل اللَِّو َما ُتَكلُّْم ِمْن َأْجَساٍد اَل َأْرَواَح َلَها، فَ َقاَل َحقِّا؟ ف َ 
ٍد بَِيِدِه، َما َأنْ ُتْم بَِأْسَمَع ِلَما َأُقوُل َرُسوُل اللَِّو  : َوالَِّذي نَ ْفُس ُمَحمَّ

ُهْم {  5ِمن ْ
 وفي رواية أخرى:

} يَا َأْىَل اْلَقِليِب، يَا ُعْتَبُة ْبَن رَبِيَعَة، يَا َشْيَبُة ْبَن رَبِيَعَة، يَا أَُميَُّة ْبَن َخَلٍف، 
َد َمْن َكاَن َمَعُهْم ِفي اْلَقِليِب: َىْل َوَجْدُتْم َما  يَا َأبَا َجْهِل ْبَن ِىَشاٍم، فَ َعدَّ

ُت َما َوَعَدِني رَبّْي َحقِّا، قَاَل َوَعدَُكْم رَبُُّكْم َحقِّا؟ فَِإنّْي َقْد َوَجدْ 
ُفوا؟ فَ َقاَل: َما َأنْ ُتْم  اْلُمْسِلُموَن: يَا َرُسوَل اللَِّو، َأتُ َناِدي قَ ْوًما َقْد َجي َّ
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ُهْم ال َيْسَتِطيُعوَن َأْن ُيِجيُبوِني { ُهْم، َوَلِكن َّ  3بَِأْسَمَع ِلَما َأُقوُل ِمن ْ
دار البرزخ، ودار البرزخ ىي  إذًا كل إنسان ينتقل من دار الدنيا إلى

الدار التي بين الدنيا وبين اآلخرة، ال نراىا بأعيننا، وال نسمعها بآذاننا، 
 ألننا ال نملك األجهزة التي تطَّلع على ىذه الحياة وال نرى ما فيها.

اهلل عليو وسلَّم بما آتاه اهلل من نوره المكنون  لكن رسول اهلل صلى 
 كان يرى ىذه الحياة، ويرى ما فيها أىلها، فقد مرَّ بقبرين وقال:

بَاِن ِفي َكِبيٍر، َأمَّا َأَحُدُىَما َفَكاَن اَل َيْسَتِتُر ِمَن  بَاِن، َوَما يُ َعذَّ } ِإن َُّهَما َليُ َعذَّ
 6ْمِشي بِالنَِّميَمِة {اْلبَ ْوِل، َوَأمَّا اآْلَخُر َفَكاَن يَ 

رآىما وىما يعذبان، وعرف سبب العذاب، ألنو صلى اهلل عليو 
وسلَّم كشف اهلل عنو الحجاب: " ُقْل َىِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اهلِل َعَلى 

 يوسف(.011َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن ات َّبَ َعِني " )
اهلل أن نُلقي وإذا كان النبي صلى اهلل عليو وسلَّم طلب منا بأمر من 

السَلم عليو في كل صَلة، ونقول: )السَلم عليك( بكاف الخطاب، 
ال نقول السَلم على النبي، ولكن نقول: )السَلم عليك أيها النبي( 

والسَلم ُسنَّة ولكن ردَّ السَلم فرض، وىو أنبأنا أنو يردُّ علينا أجمعين 
 فقال صلى اهلل عليو وسلَّم:

 2لُّْم َعَليَّ ِإال َردَّ اللَُّو ِإَليَّ ُروِحي َحتَّى َأرُدَّ َعَلْيِو {} َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيسَ 
أي أن روحو سابحًة في الحضرات العلية على الدوام فهو جمع 
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الجمع على اهلل، واهلل سبحانو وتعالى يرده إلى حالة الفرق ليرد علينا 
ٌم عباد اهلل، فهو في جمع الجمع، وفرق الفرق على الدوام، وىو مقا

 خاٌص بو صلى اهلل عليو وسلَّم دون غيره من األنام.
فهو صلى اهلل عليو وسلَّم يرد علينا السَلم على الدوام، وكيف يرد 

؟!! ىذا شيء ُعجاب، ولكنها الحياة اإللهية التي  السَلم وليس بحيٍّ
 جعلها اهلل عز وجل لو صلى اهلل عليو وسلَّم.

الشهداء: " َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِّْهْم وإذا كان اهلل سبحانو وتعالى قال عن 
 آل عمران( فقد ثبت أنو صلى اهلل عليو وسلَّم قال:041يُ ْرَزُقوَن " )

 4} ما زاَلْت َأكلُة َخْيبَر تُعاوُدني في كلّْ عاٍم، فهذا َأواُن َقطُع أُبْ ُهري {
يعني مات شهيدًا، فهو سيد الشهداء، إذا كان الُحسين سيد 

اهلل عليو وسلَّم إمام الشهداء، وما دام إمام  الشهداء فرسول صلى
الشهداء فهو حيّّ حياة نورانية يُرزق فيها من األلطاف اإللهية، واألنوار 

 الربانية، والعطاءات اإللهية ما ال عدَّ لو وال حدَّ لو.

واهلل سبحانو وتعالى ىو الذي قال لنا في القرآن: " يَا َأي َُّها الَِّذيَن 
خطاب لكل من آمن من األولين إلى يوم الدين: " ال تَ ُقوُلوا َآَمُنوا " وال

رَاِعَنا " وماذا نقول يا رب؟ علَّمنا فقال: " َوُقوُلوا اْنظُْرنَا " 
 البقرة(.016)

فلو كانت ىذه اآلية للمعاصرين لحضرة النبي فقط لُنسخت من 
القرآن، لكنها باقية إلى قيام الساعة، فكما أمرىم اهلل أن يقولوا 
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 )انظرنا( نقول كما أمرنا اهلل: )انظرنا يا رسول اهلل(.
والنظرة من رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم معناىا أن يعطف 

علينا، وأن ُيشفق علينا، وأن يرحم أحوالنا فيدعو اهلل تبارك وتعالى 
لكشفها عنا، ولدفع الُضر عنا، وإصَلح أحوالنا ولنصرنا على أعدائنا، 

صلى اهلل عليو وسلَّم بدعائو لنا فقد قال اهلل تبارك وإذا تدخل النبي 
الضحى( وسوف 2وتعالى لو: " َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك رَبَُّك فَ تَ ْرَضى " )

للمستقبل، سُيعطيو إلى يوم الدين، وسيعطيو يوم القيامة، وسُيعطيو في 
 الجنة حتى يرضى صلوات ربي وتسليماتو عليو.

 


