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 زٌد أبو محمد فوزى/  الشٌخ فضٌلة

 هـ 3411 األول جماد 4 موافق 31/2/2136 السبت

 شرق بالحمٌدات ـ الحسٌنً المسجد ـ القراٌا ـ إسنا

 (المحمدٌة األمة وفضل والرسل األنبٌاء فضل)

 :تعالى قوله القارئ قرأ

 :الرحٌم الرحمن هللا بسم

فُِسُكم   ِمن   َرُسول   َجاَءُكم   لََقد   هِ  ِزٌز  عَ  أَن   ٌ م   َما َعلَ ُكم   َحِرٌص   َعنِتُّ  ٌ ِمنٌِنَ  َعلَ  َفإِن  ( 321) َرِحٌم   َرُءوف   ِبال ُمؤ 

ا ًَ  َفقُل   َتَولَّو  بِ هِ  ُهوَ  إاِل إِلَهَ  ال هللاُ  َحس   ٌ ل تُ  َعلَ شِ  َربُّ  َوُهوَ  َتَوكَّ  (.التوبة321) ال َعِظٌمِ  ال َعر 

 :قائلا  الشٌخ واستطرد

 :جمٌعا قولوا

 بك ونعوذ ضارعاا، ولسانا رافعاا  وعملا  خاشعا وقلبا نافعا علماا  سبحانك نسألك أهلل ٌا أهلل ٌا أهلل ٌا اللهم

 .العالمٌن رب ٌا ٌُسمع ال دعاء   ومن ٌضرع ال لسان   ومن ٌخشع ال قلب   ومن ٌنفع ال علم   من

 وسلَّم وصحبه آله وعلى محمد سٌدنا على هللا وصلى

 :الرحٌم الرحمن هللا بسم

 شرح للناس، أُخرجت أمة   خٌر من وجعلنا جمٌعاا، خلقه بٌن األمة هذه شأن وأعلى أعلنا الذي هلل الحمد

 .اآلخرون األولون وجعلنا ذكرنا ورفع صدرنا

 األمم وعلى علٌنا شهٌداا  وسلَّم علٌه هللا صلى والرسول السابقة األمم على شهداء الدنٌا فً وجعلنا

 .أجمعٌن

 هذه من ٌكونوا أن السابقون والرسل األنبٌاء به تمنى ما الربانً والكرم اإللهً الفضل من وأعطانا

 .وسلَّم علٌه هللا صلى األعظم الرسول ببركة علٌنا بها هللا بها تفضل التً والخصوصٌة للخٌرٌة األمة

 صلى جعلته من شأنا، لدنك وأعلهم قدرا، عندك النبٌٌن أرفع محمد سٌدنا على وبارك وسلِّم صلِّ  اللهم

 محمد سٌدنا أجمعٌن، وللخلق لنا شفٌعاا  اآلخرة فً وجعلته العالمٌن، لكل رحمة الدنٌا فً وسلَّم علٌه هللا

 رب ٌا آمٌن آمٌن أجمعٌن معهم وعلٌنا الدٌن ٌوم إلى هدٌه على سار من وكل وأتباعه وصحبه وآله

 .العالمٌن

 :الحبة أٌها

 الصحابة فضل ٌبٌن إلهً بٌان   لنا فٌها التوبة، سورة آٌات آخر هًو اآلن إلٌها استمعنا التً اآلٌات هذه

 على وسلَّم علٌه هللا صلى المختار الحبٌب فضل ذلك بعد وٌبٌن كلها األمة فضل وٌبٌن الكرام، البررة

 .والمرسلٌن األنبٌاء جمٌع
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ٌَّض األعلى، الرفٌق إلى وسلَّم علٌه هللا صلى الرسول انتقال بعد العرب من كثٌر   ارتدَّ  فقد  عز هللا وق

ٌُغرُّ  علٌه هللا عاهد فٌما صدق رجلا  األمة لهذه وجل ى أن وال  .عنه هللا رضً الصدٌق ٌُسمَّ

 الخلٌفة ٌتنازل أن األساسً مطلبهم كان ألنه المرتدٌن، مع قلٌلا  ولو ٌتساهلوا أن النبً أصحاب أراد

لها وال وٌتركهم الزكاة عن  :قال عنه هللا رضً ولكنه الصلة، نٌؤدو ما داموا منهم ٌُحصِّ

 لحاربتهم وسلَّم علٌه هللا صلى هللا لرسول ٌؤدونه كانوا ـ صغٌر الماعز ٌعنً ـ عناقاا  منعونً لو وهللا]

ق من ألحاربنَّ  وهللا علٌه،  [.والزكاة الصلة بٌن فرَّ

 الضعٌف الصدٌق جسد ًف انبثت التً اإللهٌة الروح لكنَّ  ٌستلٌنه، أن فأراد شدٌداا  كان عمر سٌدنا

 :قائلا  فٌه فاندفع بأكمله، كجٌش   كانت النحٌف

ار الجاهلٌة فً أشجاع   عمر ٌا]  نخشى: فقالوا اإلسلم؟ فً وجبان ضعٌف ٌعنً ـ[ اإلسلم؟ فً وخوَّ

 لٌس ونحن كثٌرة وجٌوشهم كثٌر كانوا المرتدٌن ألن المدٌنة فً المؤمنٌن وأُمهات النبً زوجات على

 :عنه هللا رضً: فقال جٌوش معنا

 [.المرتدٌن حرب عن رجعت ما المؤمنٌن أمهات أرجل الوحوش تخطفت لو وهللا]

 الصحابة وعن عنهما هللا رضً عمر بن هللا عبد ابنه مع ٌحكً مرة ذات جالساا  عمر سٌدنا كان ولذلك

 :له فقال بكر، أبً سٌرة فحضرت أجمعٌن،

ًَّ  ٌا]  [.الشمس علٌه طلعت ومما أبٌك من خٌر   بكر أبً من ولٌلة لٌوم   بن

 الٌوم؟ ما هذا

ة، ٌوم وهو النبً وفاة ٌوم  وجل عز هللا ألن المحتار، الحبٌب مع الغار فً فٌها كان التً واللٌلة الردَّ

 :مرات خمس الواحدة اآلٌة هذه فً ومصطفاه حبٌبه من أشركه

" ًَ نِ  َثانِ  ٌ َن  "اث 

 "ال َغارِ  فًِ ُهَما إِذ  "

قُولُ  إِذ  "  "لَِصاِحبِهِ  ٌَ

َزن   ال"  (.التوبة41" )َمَعَنا هللا إِنَّ  َتح 

ت التً الجهات كل إلى ووجههم جٌشاا  عشر إحدى بكر أبو سٌدنا فجهَّز  أكبر وكانت اإلسلم، عن ارتدَّ

عى الذي الكذاب مسٌلمة جبهة الوقت هذا فً جبهة  العربٌة القبائل وبعض قبٌلته حوله والتَّف النبوة ادَّ

 عدد   ومعه عنهما هللا رضً الولٌد بن خالد بقٌادة جٌشاا  بكر أبو سٌدنا وأرسل الدنٌوٌة، المغانم ًف طمعاا 

ء، الصحابة من كبٌر   ر المعركة هذه وفً األجلَّ  .الصحابة من كبٌر   عدد   فقُتل القتل، استخَّ

 الكرٌم، لقرآنا حملة وهم هللا رسول أصحاب بٌن القتل كثر لقد: عمر سٌدنا له قال ببرهة فبعدها

ق أن وأخشى  حفظة هم هؤالء ألن ـ وجل عز هللا كتاب على الناس نجمع أن نستطٌع فل الباقً ٌتفرَّ

ٌُحفظ، الكرٌم القرآن نجمع أن أرٌد: قال ترٌد؟ وماذا له فقال كله، الكتاب  فٌه قال كما الكرٌم والقرآن ل

 :ربه
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نُ  إِنَّا" ل َنا َنح  رَ  َنزَّ ك  ا الذِّ  (.الحجر1" )لََحافُِظونَ  لَهُ  َوإِنَّ

 فمنهم المباركٌن، أصحابه على ٌتلوه كان وسلَّم علٌه هللا صلى هللا رسول على ٌنزل عندما القرآن كان

 فلم عظم، قطعة على أو حجر على أو الجلد من قطعة فً كتابةا  ٌُسجله من ومنهم صدره، فً ٌحفظه من

 .علٌها بونٌكت التً األشٌاء هذه فكانت بعد، ورق   هناك ٌكن

 والخاء كالحاء والجٌم بٌنهم، فرق   وال كالثاء كالتاء شكلها فالباء تشكٌل، وال نقط بغٌر الكتابة وكانت

ة وال فتحة وال كسرة ٌوجد وال طوٌلة، فترة بعد جاء والنقط نقط، ٌوجد ال ألنه  األشٌاء هذه تكن فلم ضمَّ

 كالظاء والطاء كالزاي والراء كالذال، الدالو كالضاد والصاد كالشٌن والسٌن وكذلك أٌضاا، موجودة

 .وهكذا كالقاف، والفاء

ة ُمفرقَّة كتابة وكانت الطرٌقة بهذه الكتابة تكون فعندما  هللا حفظ ذلك ومع هذه، ككتابتنا ولٌست مفردَّ

 .والتغٌٌر التبدٌل من كتابه

 .علٌه وتسلٌماته ربً صلوات نبٌنا على أنزلها التً كلماته بحفظ بذاته تعهَّد هللا ألن

ٌُعٌد وٌؤلفه كتاباا  ٌطبع إنسان   أي اآلن وإلى  ٌجد وأن البد ومرات مرات المراجعة وبعد وٌراجع و

 .واحد خطا   فٌه لٌس صبٌاننا وبأٌدي بأٌدٌنا الذي هللا كلم لكن أخطاء،

، جدٌ مرة كل وفً مرة، ثمانٌن وراجعه األم أسماه كتاباا  وضع عنه هللا رضً الشافعً اإلمام  أخطاءا

 :علٌه هللا رحمة قال الثمانٌن المرة وبعد

 [.كتابه إال الخطأ من خالٌاا  كتاباا  ٌجعل أن هللا أبى]

د الذي من ألن هللا كتاب غٌر ٌوجد ال  :وجل عز هللا بحفظه؟ تعهَّ

ا" نُ  إِنَّ ل َنا َنح  رَ  َنزَّ ك  ا الذِّ  (.الحجر1" )لََحافُِظونَ  لَهُ  َوإِنَّ

 ٌفتح أن ٌُرد وال وسلَّم علٌه هللا صلى هللا لرسول اإلتباع فً شدٌداا  كان ألنه وقفة وجد بكر أبو سٌدنا

 .لذلك صدره هللا شرح حتى أراجعه زلتُ  فما: عمر قال ـ لإلجتهاد باباا 

صه الذي التخصص صاحب المهمة؟ لهذه نختار فمن ع النبً فحضرة النبً، حضرة خصَّ  التخصصات وزَّ

 :لوقا الكرام، أصحابه على

ًِّ  وأقرأهم عمر، هللا دٌن فً واقواهم بكر أبو بأمتً أمتً أرحم) ً   وأفتاهم كعب، بن أُب  طالب، أبً بن عل

 (.ثابت بن زٌد ـ الموارٌث علم ٌعنً وأفردهم ـ وأفرضهم جبل، بن معاذ والحرام بالحلل وأعلمهم

 :للصحٌحٌن رواٌة وفً

 :قال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنه، هللا رضً مالك بن أنس عن

 والحرام بالحلل وأعلمهم عثمان حٌاءا  وأصدقها عمر، هللا دٌن فً وأشدها بكر أبو بأمتً أمتً أرحم}

 {.عبٌدة أبو األمة هذه وأمٌن أمٌن أمة ولكل ـ الموارٌث علم أي ـ زٌد وأفرضهم معاذ،

 .الكرٌم القرآن بجمع الُحفَّاظ الصحابة من جمع   بمعاونة ٌقوم ثابت بن زٌد أن على فاتفقوا
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 مكتوب حجر أو عظم أو جلد عنده من كل األصحاب كتبه ما ٌجمعوا أن الجمع فً منهجهم وكان

 إلى وصلوا أن إلى اآلخرٌن، الُحفاظ صدور وفً صدورهم فً ٌحفظونه ما على وٌطابقونه ٌُحضره،

 وٌحفظونها، قرأها هللا رسول أن نٌعلمو وهم نهائٌاا، كتبها أحداا  ٌجدوا فلم اآلن، عندنا التً اآلٌة هذه

 .القرآن آٌات كباقً سجلَّها أحد   وال ٌوجد

 عنه، هللا رضً ثابت بن ُخزٌمة اسمه جلٌل صحابً شفاهاا؟ هللا رسول من سمعها أنه ٌشهد الذي من

 عز البرٌة رب ٌُرتبه دقٌق   بترتٌب   ولكنها عشوائٌة، تمشً ال اإللهٌة األمور أن لتعلموا ـ الرجل وهذا

 .وجل

، فرساا  باع قد كان وسلَّم علٌه هللا صلى النبً حضرة  سٌدنا فجاء بٌعته، فً وعاد اختلف والرجل لرجل 

 :فقال ُخزٌمة

 كنت هل: هللا رسول سٌدنا له فقال لشهادته، واطمأن مشى فالرجل له، بعته أنك هللا رسول ٌا أشهد أنا

، أنه هللا عند من به جئت بما أشهد ُكنت إذا :قال شهدَت؟ ولم: له فقال ـ ال: له فقال حاضراا؟  وهللا حق 

 :عنك ٌقول

ِطقُ  َوَما" ن  ً   إاِل ُهوَ  إِن  ( 1) ال َهَوى َعنِ  ٌَ  (.النجم4" )ٌُوَحى َوح 

 :فقال

 (.رجلٌن بشهادة ُخزٌمة شهادة اجعل اللهم)

 فذهبوا ُخزٌمة، إال فاهاا ش أحد   ٌسمعها لم فاآلٌة معه، آخر ألحد   ٌحتاج ال ٌعنً بشهادتٌن شهادته ٌعنً

 ُخزٌمة شهادة إن: لهم فقال ُخزٌمة، إال سمعها أحد   ٌوجد ال: وقالوا عمر وسٌدنا بكر أبو سٌدنا إلى

 .األمر فانتهً ـ رجلٌن بشهادة

" ًَ رُ  قُِض انِ  فٌِهِ  الَِّذي االم  ٌَ تِ َتف   (.ٌوسف43" )َتس 

 .وسلَّم علٌه هللا صلى النبً حضرة أصحاب مكانة لنعرف

 الصحابة: كلها األمة ٌخاطب؟ من وجل، عز العزة رب ٌخاطبنا؟ الذي من األمة، مكانة ـ مكانة نحن ولنا

 النبً أصحاب على قاصراا  كان الخطاب أن أم الدٌن، ٌوم إلى األمة وكل ونحن التابعٌن وتابع والتابعٌن

 :كلنا لنا ٌقول فقط؟

 (.التوبة321" )َرُسول   َجاَءُكم   لََقد  "

 علٌهم وأخذ جمعهم والمرسلٌن النبٌٌن أرواح خلق عندما وجل عز هللا أن نجد القرآن فً ننظر فعندما

 :وجل عز هللا كتاب فً ذلك وأثبت لحضرته، والمٌثاق العهد

ٌنَ  ِمٌَثاقَ  هللا أََخذَ  َوإِذ  " ٌِّ ِب ُتُكم   لََما النَّ  ٌ َمة   ِكَتاب   ِمن   آََت  (.عمران آل13" )َرُسول   َجاَءُكم   ُثمَّ  َوِحك 

 .رسول جاءكم لقد: لنا وقال رسول، جاءكم ثم: لهم قال لنا، قال لألنبٌاء قال فكما

 .أجمعٌن والمرسلٌن األنبٌاء رسول فهو رسولنا أنه كما فهو

ق   َرُسول   َجاَءُكم   ُثمَّ "  (.عمران آل13" )َمَعُكم   لَِما ُمَصدِّ
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 أجمعٌن؟ السابقٌن األنبٌاء على الواجب ما

ِمنُ " هُ  بِهِ  نَّ لَُتؤ  ُصُرنَّ  (.عمران آل13" )َولََتن 

 وٌخبروا بدعوته ٌبشروا بأن وسلَّم علٌه هللا صلى هللا رسول وٌنصروا هللا برسول ٌؤمنوا أن البد

 أن البد وأوانه وعصره زمانه ٌحضر من أن أتباعهم وٌأمروا النقٌة، التقٌة وأحواله النورانٌة بصفاته

 .وسلَّم علٌه هللا صلى هللا رسول ٌد على اإلٌمان ٌُجدد

 وجل، عز هللا أنبٌاء منزلة ُتضاهً منزلة فً األمة هذه جعل هللا أن هنا؟ الملحظ من له ننتبه الذي من

 :الشهادة مقام فً حتى ولذلك

فَ "  ٌ َنا إَِذا َفَك ة   ُكلِّ  ِمن   ِجئ  َنا بَِشِهٌد   أُمَّ ا َهُؤالءِ  َعَلى بِكَ  َوِجئ   (.النساء43" )َشِهٌدا

 علٌه هللا صلى هللا رسول سٌدنا من؟ ـ وأممهم األنبٌاء على ٌشهد الذي ومن أمته، على شهٌد بًن كل

 :نحن لنا وقال وسلَّم،

ةا  َجَعل َناُكم   َوَكَذلِكَ " ا أُمَّ ُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكوُنوا َوَسطا ٌَ ُسولُ  َو ُكم   الرَّ  ٌ ا َعلَ  (.البقرة341" )َشِهٌدا

حه وهذا أجمعٌن، أممهم وعلى األنبٌاء على سنشهد لكننا فقط، أمته على ٌشهد نبً فكل  سٌدنا وضَّ

 :الصحٌح المبارك المٌمون حدٌثه فً وسلَّم علٌه هللا صلى هللا رسول

 وهناك فقط، واحد غٌر ٌتبعه لم نبً هناك ٌعنً ـ الرجلن ومعه النبً وٌأتً الرجل، ومعه النبً ٌأتً)

  ً  ٌُبلغكم ألم: لهم وجل عز العزة رب فٌقول ـ الجماعة ٌعنً ـ الرهط ومعه النبً تًوٌأ ـ إتنان ومعه نب

 بلَّغتهم هل: نبٌهم فٌسأل اإللهٌة، الحضرة مواجهة فً حتى ٌكذبون ـ بشًء بلغنا ما: فٌقولون رسولً؟

 صلى مدمح أمة: ٌقول لك؟ ٌشهد الذي ومن: تعالى هللا فٌقول أبلغتهم، لقد رب ٌا نعم: فٌقول رسالتً؟

 علٌه هللا صلى محمد أمة له؟ ٌشهد الذي من عالٌة، منزلة   محمد ألن محمد: ٌقُل ولم ـ وسلَّم علٌه هللا

 :وسلَّم علٌه هللا صلى قال ـ وسلَّم

ٌُؤتى  وال هللا سبٌل فً وٌجاهدون هللا وجه إال ٌرجون ال الذٌن الناس والعدول ـ أمتً من بالعدول ف

 .الئم لومة ٌخافون

 فً ذلك وجدنا: ٌقولون ذلك، علمتم كٌف: تعالى هللا فٌقول بلَّغ، قد رب ٌا نعم: وٌقولون للنبً نفٌشهدو

 (.الكرٌم القرآن نبٌنا على أنزلتَ  الذي الكتاب

 .النبً هذا حق فً نزلت التً البٌنات اآلٌات وٌذكرون

 بها هللا أكرمنا التً ظٌمةالع المنزلة لنعرف أممهم وعلى األنبٌاء على شهداء سنكون القٌامة ٌوم فنحن

 .هللا رسول ببركة

ث إذا وسلَّم علٌه هللا صلى كان هللا، رسول عند خصوصٌة لنا الزمان آخر فً ونحن  ـ األنبٌاء عن تحدَّ

 تذلُلا  واحدة قدم   على اللٌل ٌقوم وكان تأخر، وما ذنبك من تقدم ما لك هللا غفر لقد: له قالوا مرة وذات

 :فقال وجل، عز هلل وتخُبتاا  وتبُتلا 

 فٌنا وٌأتً ـ األنبٌاء من إخوانه واسمهم ـ وجل عز هللا بطاعة ٌسبقونً أن أرٌد األنبٌاء من إخوانً)

 :فٌقول والجفاء بالفتن المملوء العصر هذا فً الضعفاء نحن
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 (.بعد ٌأتوا لما الذٌن إلخوانً واشوقاه)

 أبنائً؟ أو أتباعً: فقُل إخوانك؟

ا الذٌن إخوانً إلى واشوقاه األنبٌاء، رتبة تضاهً ُعظمى بةُرت فً جعلنا لكنه  سٌدنا فقال ـ بعد ٌأتوا لمَّ

 ولم بً آمنوا الزمان آخر فً ٌأتون قوم   إخوانً أصحابً، أنتم: قال هللا؟ رسول ٌا إخوانك ألسنا: عمر

 منكم، بسبعٌن: قال هللا؟ رسول ٌا منهم أو منا بسبعٌن: قال منكم، بسبعٌن منهم الواحد عمل ٌرونً،

 (.ٌجدون ال وهم أعواناا  الحق على تجدون أنتم

 .عنه وتعالى تبارك هللا رضوان موطأه فً مالك اإلمام رواه الحدٌث وهذا

 :فقال شأننا رفعة فً وزاد الخطاب، لهذا أهلا  جعلنا ألنه شأننا وجل عز هللا فرفع

فُِسُكم   ِمن   َرُسول   َجاَءُكم   لََقد  "  (.بةالتو321" )أَن 

 :إبراهٌم دعوة ألن منكم، الرجل هذا

َنا" َعث   َربَّ ُهم   َرُسوال فٌِِهم   َواب   (.البقرة321" )ِمن 

 :ٌقول وسلَّم علٌه هللا صلى كان ولذلك له، هللا فاستجاب

 (.إبراهٌم أبً دعوة أنا)

 منا فهو منهم، ألنه كلها، العائلة إسم ٌحمل ٌعنً العائلة، من هذا فلن أن: معً وانظر ـ منكم وكلمة

 .علٌه وتسلٌماته ربً صلوات منه ونحن

 :األخرى القراءة فً وقال بنسبه وفاخر قدره ورفع شأنه وجل عز هللا وأعلى

 وسلَّم علٌه هللا صلى قال ، وسلَّم علٌه هللا صلى العائلت أنَفسِ  من أي ـ أنَفِسُكم من رسول جاءكم لقد

 :الصحٌح الحدٌث فً

 قرٌش من هاشم بنً واصطفى كنانة، من قرٌشاا  واصطفى إسماعٌل، ولد من ةكنان اصطفى هللا إن)

 (.خٌار   من خٌار   من خٌار   من خٌار   فأنا هاشم، بنً من واصطفانً

ا أنه مع وسلَّم علٌه هللا صلى فهو  نسباا  أعلنا وجعله وقدره شأنه وأعلى منزلته حفظ هللا أن إال منِّ

 .السلم وأتم الصلة أفضل نبٌنا وعلى علٌهم إبراهٌم ابن أسماعٌل ابن الذبٌحٌن ابن ألنه نسباا  واطهرنا

 فكان هللا، عند قدره وال النبً هذا قٌمة ٌُدرك أن أحد   ٌستطٌع ال بعدنا كان ومن قبلنا كان ومن ونحن

 وكٌف علٌه، ونتعرف لنعرفه وسلَّم علٌه هللا صلى نبٌه قدر بذاته ٌبٌن أن وجل عز العزة لرب البد

 .وجل عز هللا به؟ فٌعرفنا ٌعرفه الذي ومن رفه؟نع

 مناجاة فً ُتحد وال ُتعد ال قصائد وأنشد هللا لحضرة المناجاة كثٌر كان علٌه هللا رحمة الفارض بن الشٌخ

 فً وسلَّم علٌه هللا صلى النبً تمدح لم لم سٌدي ٌا: فقال المنام فً إخوانه أحد رآه وجل عز مواله

 :فقال اا منام فأجابه قصائدك؟

را النبً فً مدح   كل أرى  وأكثرَ  علٌه الُمثنً بالـــــــــــــــــغ وإن       ُمقصِّ
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 الورى ٌمدح ما مقدار فما علٌه       أهـــــله هو بما أثنى هللا كان إذا

 هللا؟ مدح بعد هللا رسول مدح ٌستطٌع الذي من

 فعلٌكم الربانٌة وأقداره العلٌة صفاته وُتبٌنوا هللا رسول تمدحوا أن أردتم إذا: لألحباب نقول دائماا  لذلك

 هللا صلى العدنان النبً هذا وجل عز هللا بها حبا التً الكرٌمة الصفات بٌن الذي هو القرآن فإن بالقرآن،

 .وسلَّم علٌه

 المؤمنٌن، جماعة بنا تتعلق والتً نحتاجها التً الصفات هً اآلٌات، هذه فً عندنا التً والصفات

 الصفات هذه لكن خاصة، صفات   له موضع فكل والمرسلٌن، األنبٌاء لسٌد الخاصة الصفات كل تولٌس

 وتسلٌماته ربً صلوات علٌنا وحنانه وشفقته وعطفه وحدبه النبً قدر لنعرف لنا ذكرها ربنا التً

 .علٌه

هِ  َعِزٌز  "  ٌ م   َما َعلَ ُكم   َحِرٌص   َعنِتُّ  ٌ ِمنٌِنَ  َعلَ  (.التوبة321" )ٌم  َرحِ  َرُءوف   بِال ُمؤ 

 دائماا  كان ولذلك علٌهم، مشقة فٌه شًء أمته على ٌُفرض أن علٌه ٌعزُّ  فكان المشقة، ٌعنً والعنت

ر  :وٌقول ٌٌُسِّ

 (.مٌسرٌن ُبعثتم إنما)

 هللا؟ رسول ٌا عام كل أفً: قالوا الحج فرٌضة نزلت لما

 (.استطعتم ولما لوجبت نعم قلتُ  لو: )قال

 .الُعمر فً ةواحد مرة جعلها لكن

 قلة وكانوا بصلته الحاضرون فصلى ٌوم ذات المبارك مسجده فً رمضان فً التراوٌح صلة إلى خرج

 فكثر الثالث الٌوم فً وصلى العدد، فزاد الثانً الٌوم فً وصلى التراوٌح، صلة عن قبلها ٌُعلن لم ألنه

 آخرة، عن المسجد امتأل الرابع ومالٌ فً الناس عرف فلما المسجد، نصف من قرٌباا  أصبح حتى العدد

 أنكم ـ مكانكم أعلم: فقال هللا؟ رسول ٌا: وقالوا إلٌه فذهبوا ٌخرج، ولم بٌته ودخل العشاء فصلى

 (.بها القٌام تستطٌعوا وال علٌكم ُتفرض أن خشٌتُ  ولكن ـ منتظرٌن

 على ركعتٌن ٌصلً ومن شًء، علٌه فلٌس ٌوماا  وٌترك ٌوم ٌصلً فمن التٌسٌر، على سنة أرٌدها أنا

 ولٌست نافلة ألنها شًء علٌه فلٌس نهائٌاا  ٌصلً لم ومن ٌنفع، ثمانٌة ٌصلً ومن مانع، فل هللا بركة

 .الموضوع خٌر فهذا فرٌضة،

ر أن ربه عند من به جاء الذي تشرٌعه فً فكان  هذه تتبعنا ولو وسلَّم، علٌه هللا صلى ألمته ٌٌُسِّ

 :لحضرته استجاب هللا أن حتى التٌسٌر هذا لكن ٌُحد، وال عدٌُ  ال وقت إلى نحتاج التٌسٌرات

قُوا" ُتم   َما هللا َفاتَّ َتَطع   (.التغابن36" )اس 

 :وجل عز هللا قول نزل فقد ذلك، أصحابه وعلم

ُدوا َوإِن  " فُِسُكم   فًِ َما ُتب  فُوهُ  أَو   أَن  ُكم   ُتخ  فِرُ  هللا ِبهِ  ٌَُحاِسب  غ  ٌَ َشاءُ  لَِمن   َف ٌُعَ  ٌَ بُ َو َشاءُ  َمن   ذِّ  ُكلِّ  َعلَى َوهللا ٌَ

ء    ً  (.البقرة214" )َقِدٌر   َش
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 قال كما تقولوا ال: لهم فقال اإللهً؟ األمر بهذا القٌام نستطٌع ال هللا رسول ٌا: وقالوا مسرعٌن فجاءوه

 ٌكوإل ربنا غفرانك وأطعنا سمعنا: فقالوا وأطعنا، سمعنا: قولوا ولكن وعصٌنا؟ سمعنا لموسى الٌهود

 :التخفٌف فنزل المصٌر،

ا هللا ٌَُكلِّفُ  ال" َعَها إاِل َنف سا  (.البقرة216" )ُوس 

 ال لكن نفسه، على فلٌشدد ٌُشدد أن ٌُرد من الدٌن، ٌوم إلى عصره من جمعاء لألمة وصٌته كانت ولذلك

 .لغٌره بالنسبة ٌُشدد

د وسلَّم علٌه هللا صلى فكان  .لألمة ورحمة تخفٌف ره،لغٌ بالتخفٌف وٌأمر نفسه على ٌُشدِّ

 ـ ال لهم فٌقول ذلك فً متابعته فٌرٌدون الوصال، صٌام سحور وال إفطار بل المتتابعة األٌام ٌصوم

ٌُطعمنً ربً عند أبٌت إنً كهٌئتكم لست)  (.وٌسقٌن ف

 على فلٌشدد التشدٌد ٌرد من علٌها، وممن األرض هللا ٌرث أن إلى زمان   كل فً للدعاة المثل فضرب

ٌٌُسر ٌخفف ٌفعل؟ ماذا للناس بالنسبة ولكن ه،نفس  المختار الحبٌب علٌه مشى الذي النهج هو هذا ألن و

 .وسلَّم علٌه هللا صلى

هِ  َعِزٌز  "  ٌ م   َما َعلَ ُكم   َحِرٌص   َعنِتُّ  ٌ  (.التوبة321" )َعلَ

ل الصالح العمل أبواب من باباا  أو الخٌر أبواب من باباا  ٌترك لم  ودلنا إال هللا رضاء إلىو الجنة إلى ٌوصِّ

 :أجمعٌن لنا ربه فٌه قال ولذلك منه، وحذرنا عنه ونهانا إال الشر أبواب من باباا  ٌترك ولم علٌه،

ُسولُ  آََتاُكمُ  َوَما" هُ  َنَهاُكم   َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ َتُهوا َعن   (.الحشر1" )َفان 

 ٌترك لم علٌنا حرصه فمن وتعالى، انهسبح عله فً جل هللا عن ٌُبلغ وإنما الهوى عن ٌنطق ال ألنه

 فً وال االقتصادي، حٌاتنا فً وال األُسرٌة، حٌاتنا فً وال الفردٌة حٌاتنا فً حٌاتنا، فً واردةا  وال شاردةا 

 فً األرحام وصلة الوالدٌن وحق الجٌران ومعاملة األوالد وتربٌة الزوجٌة كالعلقات االجتماعً، حٌاتنا

 حقه؟ هللا رسول وٌوفِّه ولم تركه هل ـ المجتمع فً موضوع أي

 :وسلَّم علٌه هللا صلى النبً حضرة من إلٌنا ورد عما نتكاسل أننا الموضوع فً ما كل ولكن أبداا 

ِمنٌِنَ "  (.التوبة321" )َرِحٌم   َرُءوف   بِال ُمؤ 

 الرؤف هو من لَّم،وس علٌه هللا صلى نبٌنا إال اإللهٌة بأسمائه األنبٌاء من نبٌاا  وجل عز هللا ٌُخلِّق لم

 علٌه هللا صلى فهو وسلَّم، علٌه هللا صلى ومصطفاه حبٌبه على األوصاف هذه خلع وجل عز هللا الرحٌم؟

 .اآلخرة فً بنا ورؤف الدنٌا، فً بنا رؤف وسلَّم

 األمم، آخر فً جئنا أننا مع الُمحاسبٌن، أول فً الدٌن ٌوم حسابنا ٌكون أن وجل عز هللا من طلب ولذلك

 :قال ربه أجابه مافل

 (.األولون اآلخرون نحن)

 :له قُل: وقال وجل عز هللا فأنزل وٌبكً، ـ أمتً أمتً أمتً: ٌقول مجلس فً جلس كلما وكان
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 (.أمتك فً سنرضٌك إنا)

 :ٌكرر ظلَّ  ذلك ومع لك، سُنجٌبه تطلبه ما كل

 :تعالى قوله نزل حتى وجل، عز هللا من قراراا  ٌرٌد ـ أمتً أمتً)

فَ َولَ " ِطٌكَ  َسو  َضى َربُّكَ  ٌُع   (.الضحى5" )َفَتر 

 :اآلٌة هذه فً قال عنه هللا رضً الصادق جعفر سٌدنا ترضى، أن إلى سٌعطٌك

 [.النار فً أمته من وواحد   وسلَّم علٌه هللا صلى ٌرضى وال]

 عند وشفاعة الُصحف تطاٌر عند وشفاعة المٌزان عند شفاعة فٌك، وٌشفع الشفاعة فً سٌدخل لماذا؟

 أن وٌرٌد دنٌا درجة   فً كان لمن الجنة فً الدرجات لُعلو وشفاعة النار ٌدخل لمن وشفاعة الصراط

 بداٌة فً أجمعٌن للخلق الُعظمى الشفاعة غٌر لها حد وال لها عد ال شفاعات أعلى، درجة فً ٌكون

 .علٌه وتسلٌماته ربً صلوات الحساب

 وجل عز هللا من وطلب ٌرٌد، ما ٌُعطٌه أن وجل عز هللا من بطل بنا رأفته من وسلَّم علٌه هللا صلى فهو

 .القٌامة ٌوم األمم بٌن ٌفضحنا ال أن

 :أمته وال أنبٌاء أنهم مع أبناءه حتى ٌُدخل فلم فقط، لنفسه ٌطلب كان إبراهٌم فسٌدنا

ِزنًِ َوال" مَ  ُتخ  و  َعُثونَ  ٌَ  (.الشعراء11" )ٌُب 

 :ٌراهس الكل فالحساب الفضٌحة ٌعنً والخزي

مَ " و  َفعُ  ال ٌَ ن   (.الشعراء( )11" )َسلٌِم   بَِقل ب   هللا أََتى َمن   إاِل( 11) َبُنونَ  َوال َمال   ٌَ

نا ٌا لكننا  :وقال التحرٌم سورة فً كلنا ربنا بشرنا النبً، بحضرة حظِّ

مَ " و  ِزي ال ٌَ ًَّ  هللا ٌُخ  بِ  (.التحرٌم1" )َمَعهُ  آََمُنوا َوالَِّذٌنَ  النَّ

 :قال هللا؟ رسول ٌا هذا كٌف القٌامة، ٌوم إلى معه من ولكن زمانه، فً معه من ولٌس

ٌُقرره ـ أحد ٌراه ال حتى ـ الكبرٌاء جلباب علٌه وٌضع أحدكم الجبار ٌُدنً) ٌُكلمه بذنوبه و  بغٌر و

 أنت: ٌقول الدنٌا؟ فً علٌك سترها الذي ومن: ٌقول رب، ٌا نعم: ٌقول هذا؟ فعلت أنت: فٌقول ترجمان

 (.برحمتً الجنة عبدي أدخلوا الٌوم، لك أغفرها وأنا الدنٌا فً علٌك سترتها الذي أنا: فٌقول رب، اٌ

 من األمة انتهاء وبعد بالفضل، حساب واسمه هللا، وبٌن بٌننا البداٌة فً حسابنا؟ ٌكون متى ولذلك

 هذه ألن والقطمٌر القلٌل وعلى الكثٌر على أمرئ   كل ٌُحاسب بالعدل، لألمم الحساب ٌأتً الحساب

 .وسلَّم علٌه هللا صلى محمد سٌدنا النذٌر البشٌر الهادي ألمة خصوصٌة

ِمنٌِنَ "  (.التوبة321" )َرِحٌم   َرُءوف   بِال ُمؤ 

 :وسلَّم علٌه هللا صلى بنا ورحمته رأفته ومن
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ث إال الساعة قٌام إلى ألمته سٌحدث شٌئاا  ٌترك لم أنه ة، لنا سولٌ عرفنا قد نكون لكً عنه وحدَّ  فكل حجِّ

 صلى نبٌنا حضرة أحادٌث فً نصٌب   له بعدنا ٌأتً ولمن قبلنا كان ممن رآه من وكل زماننا فً ما نراه

ف وسلَّم علٌه هللا  الذي المستقٌم والطرٌق القوٌم المنهاج على وٌمشون وٌفوزوا لٌجوزوا أمته لٌعرِّ

ً  وإكرام هللا بفضل وٌفوز الفانٌة وزهرتها واتهاوشه وأطماعها وأهواءها وأهوالها الدنٌا فتن من ٌُنجِّ

 .ُعله فً جل هللا

 :قال زماننا رأى لما ولذلك

 منها المخرج وما: قالوا ـ شًء كل فً بأعٌننا نراها هً وها ـ المظلم اللٌل كقطع فتن   ستكون إنها أال)

 وفٌه قبلكم ما نبأ فٌه ـ بالكتاب ااستمسكو ـ تعالى هللا كتاب: قال ـ منها؟ الُمنجً ما ٌعنً ـ هللا؟ رسول ٌا

 (.بٌنكم ما ُحكم وفٌه بعدكم ما خبر

 كتاب   القرآن فإن بالقرآن، العمل ولكن فقط، القرآن تلوة لٌست القرآن، الزمان هذا فتن من لنا فالمخرج

 .به نعمل ثم لنتدبره أُنزل

ر أن علٌنا وجل عز هللا فضل ومن  :األمر هذا لنا ٌسَّ

َناٌَسَّ  َولََقد  " آَنَ  ر  رِ  ال قُر  ك   (.القمر31" )لِلذِّ

 العرب غٌر المسلمٌن بعض ٌرى ٌعجب، الحرام للبٌت أحدنا ٌذهب عندما ولذلك كلهم، للناس ٌسره ربنا

 ال تجده كلمته فإذا متأثر، أنه معناه وهذا وٌبكً، فُضحى عربٌة بلغة القرآن المصحف فً ٌقرأ جالس ـ

 :قال ربنا كما القرآن؟ فهم وكٌف القرآن؟ قرأ فكٌف ة،العربٌ باللغة واحدة كلمة ٌجٌد

َنا َولََقد  " ر  آَنَ  ٌَسَّ رِ  ال قُر  ك  ِكر   ِمن   َفَهل   لِلذِّ  (.القمر31" )ُمدَّ

 .وٌتفكر وٌتذكر ٌقرأ ـ ال تالً؟ من هل: ٌقل ولم

 ـ القرآن أقرأ أن أرٌد أن رب ٌا: قال الكعبة وعند البلد من أُمً رجل   مرة ذات الحج فً معً كان

 آمٌن،: ٌقولوا أن به ٌُكلفون ما وكل واقفٌن هناك الكعبة حول من والملئكة مستجاب، هناك والدعاء

 .آمٌن: فٌقولون ٌدعو من فكل استجب، اللهم: ٌعنً وآمٌن

 أعطوه فإذا بالترتٌب، آخره إلى أوله من القرآن ٌقرأ بالمصحف أمسك إذا فكان الحج من رجع فالرجل

 هذا ما هذا؟ القرآن، ٌقرأ بالمصحف ٌمسك قراءته، ٌستطٌع وال واحدة، كلمة وال ٌعرف فل الجرنال

 .وجل عز الرحمن إعجاز

ر وجل عز هللا فإن  والعمل والتفكر والتذكر للتدبر محتاجٌن ولكننا أجمعٌن، القرآن ألهل القرآن ٌسَّ

 صلى النبً كحضرة القرآن بها اءج التً اإللهٌة األخلق من صورة منا الواحد ٌكون أن إلى بالقرآن،

 .القرآن أخلق من صورة فٌكون القرآن، ُخلقه كان الذي وسلَّم علٌه هللا

ضنا قد فنكون الرحمن، كتاب من قرأناه ما عكس ونفعل القرآن نقرأ لكن  وجلن عز هللا لغضب أنفسنا عرَّ

 :أقول ٌعنً

ا" َها ٌَ ٌُّ قُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ اِدقٌِنَ  َمعَ  ُنواَوُكو هللاَ  اتَّ  (.التوبة331" )الصَّ
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ح؟ هذا فهل علٌه، أكذب موضوع فً كلمنً جٌرانً من وواحد الصلة من أسلِّم أن وبمجرد  ـ ال ٌصِّ

 ٌكرمك حتى وجل عز كلمه من ٌدٌه بٌن تلوته ما تنفذ أن الرحمن وبٌن بٌنك عهداا  ٌكون القرآن فقراءة

 من وغٌرها القرآن، حناٌا فً التً الربانٌة والحكم القرآن، فً وثةالمبث والعلوم القرآن بأنوار ذلك بعد

 :وجل عز الرحمن كتاب فً وكلها لها عد وال لها نهاٌة ال التً الفضائل

ء   َوُكلَّ "  ً َناهُ  َش  ٌ َص  (.ٌس32" )ُمبٌِن   إَِمام   فًِ أح 

: ٌقول ولم؟ فٌسألوه ضاع، أٌن أعرف حتى انتظروا: لهم ٌقول شًء منه ٌُفقد عندما على سٌدنا كان

 [.وجل عز هللا كتاب فً لوجدته بعٌر عقال منً ضاع لو]

 :هللا اتقى مادام الشًء، هذا فٌه ضاع الذي بالموضع هللا ٌلهمه بصدق القرآن ٌقرأ عندما ألنه لماذا؟

قُوا" ٌَُعلُِّمُكمُ  هللا َواتَّ  (.البقرة212" )هللا َو

ا َفإِن  " ًَ  َفقُل   َتَولَّو  بِ هِ  ُهوَ  إاِل إِلَهَ  ال هللاُ  َحس   ٌ ل تُ  َعلَ شِ  َربُّ  َوُهوَ  َتَوكَّ  (.التوبة321" )ال َعِظٌمِ  ال َعر 

 هللا، ٌكفٌنً ٌعنً" هللا حسبً: "ٌكفٌك عنك ٌُعرض من: له ٌقول فربنا ـ عنك أعرضوا ٌعنً تولوا لو

 بسوء؟ له ٌتعرض أو ٌؤذٌه أن الدنٌا فً ٌستطع فمن هللا ٌكِفه ومن

 :هللا كتاب فً لنا أعطاها أٌضاا  هللا، لرسول خصوصٌة هللا أعطاها التً اآلٌة هذه أن هللا فضل ومن

ل   َوَمن  " َتَوكَّ ُبهُ  َفُهوَ  هللا َعلَى ٌَ  (.الطلق1" )َحس 

 .هللا شاء إن غم   وكل هم   كل فٌكفٌه كافٌه، ٌعنً وحسبه

 :سلَّمو علٌه هللا صلى قال عنه هللا رضً داود أبً صحٌح فً ورد ولذلك

 وسبع أصبح إذا مرات   سبع العظٌم العرش رب وهو توكلت علٌه هو إال إله ال هللا حسبً: قال من)

 (.هم   كل هللا كفاه أمسى إذا مرات  

 مرات   سبع ٌُكررها فمن ـ الحدٌث لهذا ـ أورادهم فً ٌضعونها منهم كثٌر   أو الصالحٌن بعض كان ولذلك

 حصانة فً ٌكون غم   وكل هم   كل وجل عز هللا ٌكفٌه المغرب بعد مساءا  مرات   وسبع الفجر بعد صباحاا 

 .هللا رعاٌة وفً هللا كفالة وفً هللا

هِ  ُهوَ  إاِل إِلَهَ  ال"  ٌ ل تُ  َعلَ شِ  َربُّ  َوُهوَ  َتَوكَّ  (.التوبة321" )ال َعِظٌمِ  ال َعر 

 ٌحكً ذلك ومع وٌة،والسما األرضٌة المخلوقات وكل واألرض بالسموات ٌُحٌط لكنه مخلوق والعرش

 هللا صلى هللا رسول سٌدنا وبٌن العرش بٌن حدثت مناجاة عن علٌه هللا رضوان عربً بن محً الشٌخ

ك العرش إلى وصل عندما فٌقول المعراج، لٌلة فً وسلَّم علٌه  :حاله بلسان وناداه بأذٌاله العرش تمسَّ

ًَّ  الزور أهل نسبه مما بالبراءة لً تشهد أن وأُرٌد مقتك من آمناا  وقتك صفاء فً أنت محمد ٌا)  أو إل

له ، الغرور أهل تقوَّ ًَّ ته له، كٌفٌة ال بمن وأُحٌط له، مثٌل ال من أسع أنًِّ زعموا عل  لستُ  وجلله وعزِّ

هم فكنتُ  مخلوقاته أعظم فجعلنً خلقنً فصل، عنه بالبعٌد وال وصل منه بالقرٌب  ارتعاداا  منه أشدُّ

تُ  هللا إال إله ال: ائمتًق على فكتب وارتعاشاا،  رسول محمد: فكتب وارتعاشاا، ارتعاداا  اسمه لهٌبة فازددُّ

ًَّ  اسمك بركة هذه كانت فإذا روعً، وهدأ قلقً لذلك فسكن هللا ، نظرك جمٌل وقع إذا فكٌف عل ًَّ : قال إل
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ش ال عنك، مشغول   إنًِّ عنً إلٌك العرش أٌها: وسلَّم علٌه هللا صلى هللا رسول فأجابه ًَّ  تشوِّ  عل

 (.خلوتً

 ال حٌث أفلك وال محٌط وال مكان وال زمان ال حٌث الُعظمى والخلوة الُكبرى الخلوة إلى ذاهباا  كان ألنه

 ألنه لقدره إعلءا  هذا كان وإنما ـ هلل حاشا ـ هللا فٌه مكان أو مكان هناك أن أحد   ٌظن ال حتى ـ حٌث

ًِّ  فً وصل  .هللا خلق من أحد   إلٌه ٌصل لم ومدىا  مبلغاا  الُرق

 :وقالوا وقفوا الملئكة أن حتى

ا َوَما" لُوم   َمَقام   لَهُ  إاِل ِمنَّ  (.الصافات364" )َمع 

 :الحبٌب وقال

ة حضرة أنوار من ـ الحترقت تقدمتُ  لو أنا: قال خلٌله؟ الخلٌل ٌترك أهاهنا جبرٌل ٌا أخً ٌا)  ـ العزِّ

 (.الخترقتَ  تقدمتَ  لو وأنت

 .الملكوتً النور غٌر اإللهً والنور هللا، نور من هللا رسول لكن ملكوتً، نور   لجبرٌ ألن لماذا؟

 :الصالح الرجل قال كما معراجه فً وسلَّم علٌه هللا صلى فكان

ان   ورحمة األعلى لعــــــــــــــالمه    إغاثةا  الحبٌب إســــــــراء وحكمة  حنَّ

ه    سمائه فوق العرش رب ٌك ولم  برهــــــــــــــان وعن كٌف عن تنزَّ

 أمــــــــــــــان ونٌل العلى العالم من    ألهله الجمـــــــال إلظهار ولكن

 األولٌن سٌد رحمة من نصٌبهم ٌرٌدون األعلى العالم أهل والجماعة للعالمٌن رحمة مرسل   هو

 .واآلخرٌن

 .وسلَّم علٌه هللا صلى لقدره إظهاراا  كلها الحكاٌة فهذه

 :هللا رسول قال كما العرش لكن

 العرش؟ ٌحمل الذي من ـ العبارة فً معذرةا  ـ اآلخر؟ ٌحمل الذي من ـ حكمته ومعمول قدرته محمول أنا)

 جل مواله بحكمة ومعمول   هللا بقدرة محمول   العرش ـ هلل حاشا ـ هللا ٌحمل من العرش ولٌس العرش رب

 كانت وإن قراءة فٌه ولذلك وتعالى، تبارك هلل صفة فالعظٌم وجل عز هلل صفة فهذه العظٌم أما ُعله، فً

ة  .وجل عز هللا هو العظٌم لٌكون بالجر ولٌست بالرفع فٌها العظٌم شاذَّ

 نكن لم ما ٌُعلمنا وأن نافعاا  علماا  ٌعلمنا وأن رشدنا، ٌُلهمنا وأن دٌننا فً ٌُفقهنا أن وجل عز هللا نسأل

ةا  منزلةا  لنا ٌجعل وأن مرادنا ٌبلغنا نوأ علمنا، بما العمل على ٌعٌننا وأن نعلم، ٌَّ  كرٌمةا  ودرجةا  عنده عل

 دنٌا ومناماا  ٌقظةا  المختار الحبٌب بوجه نتمتع حتى حجاب كل عنا ٌكشف وأن ومصطفاه حبٌبه مع

ا  وآخرةا   .وترحاال حلَّ
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