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احلمد هلل املتجيل عىل عباده بالرمحة الباسط عليهم يف الرسِّ والعالنية كل  

والرىض عن    ،نعمة، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد املرسل للعاملني رمحة

 ، وبعد.  ومن سار عىل هنجهم واقتفى أثرهماآلل والصحب وتابعيهم 

فيام    َبَواِرُق الِعْرَفانِ )هذا الكتاب الذي أقدمه بني يدي القراء املوسوم بـ  

القرآن تفسري  من  النَّْبهان  سيِّدْي  عىل  به  اهلل  يف    (َمنَّ  عىل ه  مجعاعتمدت 

ملؤلفه   (السيد النبهان )املكتوب ورقيًّا كتاب  مصدرين: مكتوب ومسموع، ف

ونقلت يف موضعني من    .هشام عبد الكريم اآللويس  تفنناملحب والشاعر امل 

النبهان فاروق  الدكتور حممد  تأليف حفيده  النبهان من  الشيخ حممد    ، كتاب 

عىل    لطبيب البحاثة حممود ناظم النسيمياملرحوم اويف آخرين من بحث كتبه ا

العنكبوتية. موضع  الشابكة  آخرينويف  فيوضات  من    ني  من  اإلخوان  حتفة 

 نبهان. للشيخ حممود مهاوش الكبييس.الشيخ 

  خوة األفاضل اإل   ادين هبزوَّ  من أصوات مسجلة حتفظ بهأ ما املسموع و 

 مع اإلشارة إليه عند النقل.يف وسائل التواصل االجتامعي 

 قريبة.البعيدة و ال  هوأما عن دواعي مجع كالم سيدي النبهان فله أسباب 

د يِّ حني كنت أقفالبعيدة تعود إىل مرحلة اليفاعة إذ مل أجتاوز وقتها الثالثة عرشة  

لة يف يومي اجلمعة والثالثاء، وال زالت  الما أستطيع نسخه من   دروس املسجَّ

 ديثة. حمفوظة عندي قبل أن تنترش وسائل التواصل احل

وأما القريبة فهي فكرة راودتني وإهلام ُقذف يف قلبي بتأليف كتاب َيبني به أثر   

سيدي النبهان يف التفسري وعلوم القرآن، فكانت البداية بحًثا يظهر وجهة نظره  

التفسريية فيام يزيد عىل عقود ثالثة، وهو جيول يف رحاب كتاب اهلل تعاىل وسنة  

 ية امعًيا ومرشًدا دينًيا، بل خادًما لإلنسان داعًيا ومصلًحا اجت رسوله 
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فعزمت    يف فهمه كتاب اهلل    تأمالتاستوقفتني تلك الف   (1)   ملل،دون كلل أو   

 . التفسري نقل هذه الفهوم يف ِسْفر حتت مظلة  عىل

واالستشارة،    االستخارة  إىل  جلأت  نفسه  يف  ضعيًفا  اإلنسان  كان  وملا 

الكريم   عبد  هشاًما  الفاضل  الشيخ  النبهان(  )السيَّد  كتاب  مؤلِّف  فراسلت 

احلبيب  العراق  من  النبهان  -اآللويس  إخوان سيدي  أحد  مستأذًنا يف    - وهو 

هذه   أن  هاتفني  حني  صدري  فأثلج  ومستشرًيا،  كتابه  من  الفكرة  االقتباس 

 ه كانت تراود أستاذي الدكتور حممود الزين رمحه اهلل تعاىل، إال أن املوت عاجل

قبل تنفيذ أمنيته، فعجبت من توارد األفكار، فزادين عزًما عىل إنفاذ األمر أْن  

  إذ إنني لست أهاًل   ،تراودين يف الكتابة   ظلت  اخلشيةإال أن    ا.سلًفا سبقني هب

وبعد استشارة أهل الفضل واستخارة اهلل تعاىل وانرشاح الصدر عزمت ،  هلا

أصُل كالل الليل بنصب النهار قراءة وسامًعا ففرغت جل وقتي    العمل،عىل  

 فر. ما أستطيع؛ فكان هذا السِّ  هاننبالسيد الحتى أمجع من تفسري

 حلول: مشكالت و

صعوبات عمل  هلاشكالته  وم   هلكل  حل  التي   ،ثم  الصعوبات  فمن 

 :  أن أثناء اجلمع والتشذيب اعرتضت العمل

النبهان   تفسريات -1 حسب    السيد  يف   مذاكراتهكانت  نة  مضمَّ وجمالسه 

د يف تفسري آيات القرآن، ف  له يكن    لمف  ،دروسه املتنوعة يف  يذكر  منهج حمدَّ

ر بأساليب متعددة ،  جملس فوائد مل يذكرها يف جملس آخر، وبعضها مكرَّ

يكون  ووسيلة، ورتبت الكالم عىل نسق واحد؛ ل  هدًفافضممت ما ينتظم  

الكريم القارئ  عني  يف  وأدل  أظهر  وإبليس    ،وأمجع  آدم  قصة  يف  كام 

 ويوسف وموسى وداود وسليامن وغريها. 

التفسريية واردات   -2 النبهان  احلارضين    السيد  حسب  جملًسا  تناسب 

واردات   وهناك  آخرين،  تالئم  ال  املجلس  ذلك  وطبيعة  واستعدادهم 
 

آذار، جملة كيليت باهر،   18السيِّد النبهان مفرًسا حياته ومنهجه« نرش يف جامعة قلعة جناق، بحث » (1)

  البحث: م.  وهذا رابط 2022 /18/3

1021495/68894dergipark.org.tr/tr/pub/kilitbahir/issue/   

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilitbahir/issue/68894/1021495?fbclid=IwAR0apjhuynwnB8WCzigKtERL8L9jCfjPg2dckebpNA4A71WX-dSdO1yYVdI
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ة آيات من القرآن، فاجتهدت أن   تكون حتت مظلَّة  ذكرها أثناء بيانه عدَّ

ته كانت  اوبعض وارد   ى.أخر  ةآيتفسري  لذكرها يف    داع   ك ثمَّ يآية ما مل  

م  رسديٍّ  بأسلوب  فأخرجتها  ونقاًشا  التوثيق.  حواًرا  يف  ذلك  إىل  شرًيا 

فحاولت أن تكون يف آية    ،نسبَك حتت أكثر من آيةييمكن أن    هاوبعض

 منها إن مل تكن هناك فائدة يف إعادهتا حتت ظالل آية أخرى. 

يف  سلسبياًل  ينساب عذًبا  غالبة  حلبية    لهجةعريب ب  لسيد النبهان اكالم   -3

سه، ولكن نْقله والسيام خارج   بالد الشام فيه نوع مشقة عىل  مسامع جالَّ

ع  املناسب  وفق  كالمه  بصوغ  هذه  مع  فتعاملت  قراؤه؟  َبْله  عه،  ربًيا  ُسامَّ

 ا عىل نظمه العام القريب من العامة. دون اخلروج عن معناه حمافًظ 

ظً  -4 ار   كالمه العام واخلاصيف نقل   ا للسيد النبهان حتفُّ إىل من ليس من حضَّ

فكانت هذه مشكلة،    لسامعه،إىل من ال استعداد عنده  املجلس وال سيام  

  أقسم عليه بنرش ما يقوله فأغىض طرًفا.   بعض أتباع السيد النبهانإال أن  

 بنرشه. أذناستثنيت ما مل يف

عود عىل النفس ي يسرتسل به    طوياًل   ا استطرادً حتت ظالل آية  للسيد النبهان   -5

اآلية أو له  تفسري  واملجتمع بالتهذيب، فاقترصت عىل ما له صلة مبارشة ب

 مزيد تعلق هبا من توجيه ونصح. 

 منهجي يف الكتاب:  

ترقيم اآليات القرآنية ضمن القوسني املزهرين دون السورة املفرسة اكتفاء   .1

بعد   رقمتها  املفرسة  السورة  من غري  اآلية  فإن كانت  األعىل،  بذكرها يف 

اآليت:   الشكل  عىل  اآلية  بُِظْلٍم﴾  ذكر  إِياَمهَنُْم  َيْلبُِسوا  َومَلْ  آَمنُوا  ﴿الَِّذيَن 

 [. 119]التوبة: 

كورة يف التفسري مع نقل احلكم عليها، فإن كانت يف ختريج األحاديث املذ .2

 الصحيحني اكتفيت هبام، وإال ذكرت موردها مكتفًيا ببعض خمرجيها.  

3. « اآليت  الشكل  عىل  ونقطة  نجمة  تعقبها  تنصيص  *.  .......عالمتا   »

ل صوتًيا. وما    للداللة عىل أن ما بني عالمتي التنصيص منقول من املسجَّ
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إن وجد  ف  .إال ما أرشت إليه يف التوثيق  (د النبهانالسي)سواه من كتاب  

القارئ مجلة أو معنى جديًدا مل أرش إليه، ومل جيده يف املكتوب فليعلم أنه  

ل، وهو مما سها ذهني عن اإلشارة إليه. حسبه  و  منقول من كالمه املسجَّ

 أن يعلم أن كلَّ ما يف التفسري مكتوٌب أو مسموع.  

من زياديت إليضاح    [ فهو ....قوسني مستطيلني هكذا ]ما جاء يف املتن بني   .4

 معنى أو زيادة يتطلبها املعنى متييًزا هلا عن األصل املطبوع واملسموع.

 ملحوظات جيدر التنبيه إليها:

املسموع،  .1 املطبوُع  فيه  بسبيل وافق  بحثي  إىل  سمعت قساًم كبرًيا مما هو 

كاتبه قاله  ما  يثبت صدق  هشاًما    وهو  الشيخ  فاكتفيت  آللويسااألخ   ،

ألفيته  كام قال ابن مالك  لسبقه  باملكتوب؛   ابن معطي رمحهام اهلل  يف  عن 

 تعاىل: 

 َوهَو بَِسبٍق َحائٌِز َتفِضياَل    ُمسَتوِجٌب َثنَائَِي اجَلِمياَل 

 َواهللُ َيقِِض هبَِباٍت َوافَِره     ِِل وَلُه يِف َدَرَجاِت اآلِخَره 

النية معقودة عىل   .2 الفضيلتني  كانت  باملسموع؛ ألمجع بني  املكتوب  ربط 

بينهام، ولكن حالت دون ذلك موانع،  ، وقراءة وسامًعا املقارنة  للقارئ 

 فرتكتها حمفوظة عندي. ولعل ذلك يكون يف طبعة الحقة.

كانت ِل بعض التعليقات والتوضيحات يف بعض تفسرياته إيضاًحا أو   .3

اإلشارإثراء،   مع  املراد  يكشف  بام  شارحة، فأوجزت  مصادر  إىل  ات 

السلسلة تتمة  إىل  واختياراته  ترجيحاته  عىل ف  ،وتركت  معقودة  النية 

فيه مستفيضة  ودراسة  ادراسة  فيها    منهجه  وحتقيقاته  أخرى  ترجيحاته 

 لتكتمل السلسلة يف ثالثة أجزاء.   ؛ولعلها ترى النور قريًبا  دراًسا وموازًنا

مل يكن للكاتب دور يف تغيري معانيه أو نظمه أو توليد فكر جديدة. سوى  .4

ما أرشت إليه سابًقا، وكاستبدال الكلامت الفصيحة بالعامية، أو ذكر أداة  

ربط من اسم أو فعل أو حرف، أو تقديم وتأخري يف رشح اآلية، أو مجع  
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أكثر من مسموع املسموع واملكتوب  ،بني  التأليف بني  اال  ،أو  كتفاء  أو 

   ببعض املذكور؛ لغنائه عام مل أذكره مما هو منه إليه بسبيل.

لة     :أمورواسرتعى نظري أثناء سامعي الدروَس املسجَّ

أن  أوهلا جلِّ ال:  يف  النبهان  كتاب    -   دروسه   سيد  من  يقرأه  ما  باستثناء 

وموضًحا هتذيِب   -شارًحا  العام  هدفه  سوى  له  حمدد  موضوع  له  يكن    مل 

ث ساعات  النفس، ولكن املستمع ال يشعر بامللل أو السآمة، ولو ظل يتحدَّ

وساعات، ومع تعدد األفكار وانتقاله من فكرة إىل أخرى ومن موضوع إىل 

يغرتف من بحر ال تنفد عجائبه، وأن   ُربَّانغريه ال يشعر السامع إال أنَّ أمامه  

   آخره ينتظم مع أوله، وأن أوله استهالل ملا يليه. 

القلب  ثانيها يتلقَّفه  مهضوم  وكالمه  كله،  حديثه  يف  التكلُّف  عدم   :

األذَن   القلب  يسارع  بل  لكالم  يف  والسمع،  فاملستمع  نفائسه،  سيد  ال التقاط 

ة، جيده يرسل املعاين   ة أو خاصَّ لة كلها من دروس عامَّ النبهان يف جمالسه املسجَّ

وهذه أبرز سمة له يف قوله وفعله   .عىل سجيتها غري متكلِّف يف حديثه كله أمجع

، وأن وهذه إن دلت عىل يشء فإنام تدل عىل قوة شخصيته    .وحاله أيًضا

،  هم ضد الساسة يعلن أنه ال خيافالسياسية  في مواقفه  فالرسَّ عنده كالعالنية،  

 هذا. هكالم  همبلغو ليو

ال   املستمع عنده ما يستحي من إظهاره، وهكذا كان النبي  ال جيد  و 

تكلَّف يف صفاته كلها شجاعتِه وكرمه ونزاهته وقوته وغريها، وكان سيدي  

   «.من رسالته ه أكبَ »كانت إنسانية حممد ملسو هيلع هللا ىلص وشخصيتُ النبهان يقول: 

للسيد النبهان موهبة متميزة يف إلقاء املعلومة مهام كانت صعبة  ثالثها:  

وقال قلًبا  السامع  يشد  فعرضه  حتقيقه،  يريد  فيام  سيام  وكأنه  وال  فيشعره  ًبا 

أو   العامية  القريبة من  العربية  باللغة  له  يلقيه  السابقون، ثم  استوعب ما كتبه 

والقصص   الواقعية  األمثلة  يرضب  فتارة  احللبية،  باللهجة  املمزوجة  العامية 

القصرية اهلادفة، وتارة يستشهد بام قاله السابقون من مفرسين وعلامء ربانيني  

إال أن يلقي بقلبه بني يديه مهام كان    -اه أو إلزامدون إكر-فال يسع السامع  



 10 َبَواِرُق الِعْرَفان 
 

مجعت كلِّ   أينِّ   ال أدعيثم إنني    كبرًيا شأنه ومقامه، فهو حًقا نادرة األزمان.  

ما جاء عن سيدي فيام منَّ اهلل به عليه من تفسري القرآن، وال أنني استطعت  

ع فوق ما يكون  نقل املسموع كام هو بجامله وجالله وكامله؛ فأثر ما ُيرى وُيسم 

  .  بأحدمها، ولكنه جهد املقل فيام وصل إِلَّ

 : شكر وثناء

مواقع  بعض  عىل  املرشفون  اإلخوة  به  تفضل  ما  أنَس  ال  أنَس  وإن 

كمنتدى   املكتوبة،  أو  الصوتية  بامللفات  تزويدي  يف  االجتامعي  التواصل 

اإلضاءاتالنبهانية  النفحات وملتقى  املريد، النبهانية  ،  إىل  احلفيد  ومن   ،

أحباب   وموقع  واحلقائق،  والرقائق  واملذاكرات،  الكاملة،  والدروس 

ملحوظ  نشاط  فلهم  وغريها،  حاوي  وقناة  النبهان،  والسيد  الكلتاوية، 

 وواضح يف نرش آثار السيد النبهان يف الشابكة الدولية.  

طباعته  قبل  للكتاب  تصحيحات  أبدى  من  بالشكر  أخص  وكذلك 

 مني جزيل الشكر فرًدا فرًدا، واهلل يتوىل أمرهم دنيا وأخرى. يعلجم فل

وال يسعني يف النهاية إال أن أقول: إن معاين سيدي النبهان يف هذا السفر  

ومنه إشاري  معقول،وومنقول  أشبه ما تكون بالبستان خمتلًفا أكله، فيه مأثور

 وعلمي مع ملسات فقهية ولغوية وبالغية ونحوية ورصفية. 

 وكتب 

   األوييس  حممد عمر النجار 

 غازي عنتاب، تركية جامعة 

 م 02/21/2022املوافق   هـ70/05/1444

 



 

 التمهيد 

 السيد النبهان حياة  من إضاءات

 :اسمه ونسبه وموطنه

ولد سيِّدي حممد بن أمحد بن نبهان بن خرض الزبيدي ألبوين كريمني، 

يف والية حلب يف حي باب النريب أحد أحياء مدينة حلب القديمة، وذلك يف  

شهر متوز اخلامس من هجرية املوافق   1318سنة الثامن من شهر ربيع األول  

 م.1900

كان واِل حلب وقتئٍذ الوزير رائف باشا، وكان والًيا صاحًلا، ثم خلفه 

يف السنة نفسها الواِل أنيس باشا، وذلك زمن السلطان عبد احلميد الثاين رمحه  

  (1)  تعاىل.اهلل 

  :طلبه العلم

انرصف منذ صغر سنِّه إىل الكتاتيب يتعلم مبادئ القراءة وحفظ ما تيرس 

من القرآن الكريم، فكانت مفاتيح املسجد بيده منذ صغره، ثم التحق باملدرسة  

بلغ   وملا  العثامنيني.  الرتكية زمن  باللغة  فيها  بعض دروسه  وتلقى  االبتدائية، 

ى ليحمل عن أبيه عبء التج ارة انرصف عن ذلك  أشده واستوى وكان يرجَّ

نجيب  حممد  إىل طلب العلم، فشكاه والده إىل عالمة مدينة حلب وقتئذ الشيخ  

رساج الدين رمحه اهلل، ولكن الشيخ املهيب وقف مع الفتى حني رأى إرصاره  

عىل طلب العلم، قائاًل: أودُّ أن أعلِّمك علاًم، قل كّل يوم: اللهّم ارزقني العلم  

   (2) .العارفني والُدك، وُيفَتح عليك بفتوح  النافع. ثالث مرات، َيرىض

ثمَّ دخل املدرسة اخلرسوية نسبة لبانيها خرسو باشا، فأخذ شتى العلوم 

كتب  يف  قراءٌة  الرشعية  للعلوم  أخَذه  ورافق  حلب،  علامء  كبار  عن  فيها 

رسائل   وجمموعة  الدين  علوم  إحياء  ثّم  القشريية،  بالرسالة  ابتداًء  الصوفية 

 

 . 3/349،هنر الذهبكامل بن حسني،   ،الغزي( انظر: 1)

ِّد النبهان( اآللويس، 2)  وما بعد.  30،الشيخ حممد النبهانالنبهان. ود. . 1/51، السي
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أه وحالة  املؤيد  والبهان  الغزاِل،  لإلمام  العواِل  اهلل  القصور  مع  احلقيقة  ل 

وبعد أن أمىض سبع سنوات يف مدينة حلب ينهل من   .لسّيدنا أمحد الرفاعي

فاستفاد من حلقات هـ. 1346إىل األزهر الرشيف بمرص سنة  سافرعلامئها، 

ومل يكمل دراسته يف  العالمة الشيخ حمّمد بخيت املطيعي مفتي مرص األسبق.  

م، 1929حلب مسقط رأسه سنة    عاد إىلفاألزهر الرشيف لظروف خاصة به،  

سنة   عرشة  إحدى  قرابة  القديم  الكلتاوية  مسجد  يف  الناس  عزلته  مع  وظلَّ 

ة بني الطالب   يتلقى العلم عىل مفتي حلب الشيخ أسعد عبجي؛ لعالقة خاصَّ

 وأستاذه. 

 :مرشبه ومسلكه

أيب  الكبري  املريب  الشيخ  عن  شبابه  ريعان  يف  النقشبندية  الطريقة  أخذ 

سليم بن  حممد  اجلندي  النرص  اهلل،    خلف  رمحه  - 1292)النقشبنديِّ 

 وكان الدرة اليتيمة بني مريديه. فأحبَّ الشيَخ والشيُخ أحبَّه. هـ(1368

اختاره الشيخ إلدارة حلقة الذكر يف جامع باب األمحر رشقيَّ قلعة ثم  

شيخ  الشيخ أمحد املرصي، وال  أمثال:من  حلب، وكان حيرضه جلُّ علامء حلب  

حممد اجلبيني، والشيخ حسن احلارضي، والشيخ ناجي أبو صالح، وغريهم. 

ة. ة من شيخه بأدب، طالًبا إعفاءه من هذه امَلهمَّ  لكنه اعتذر بعد ُمدَّ

أخذ الطريقة الشاذلية عن املريب الكبري حممد  وأثناء زيارة له إىل دمشق  

أن   وطلب   م(   1961  –   1881)   التلمساين،  اهلاشمي اهلاشمي  شيخه  منه 

  (1)  هلذا.يكون خليفة له فاعتذر، وقال: أنا ما خلقت 

ماتعة   بكلامت  هذا  احلقيقي  الصويف  مسلكه  »وترجم  فيها:  أنَّ قال  لو 

مسك   ومسَك  بأحدًا  والفرش،  والعرش  إذا  بالسامء  به  تؤمنوا  ال  الوجود 

خالف أدًبا من آداب الرشيعة، فكيف إذا خالف سنّة؟ فكيف باّلذي خيالف  

 غريه.الفروض؟ الرشيعة كلُّ من دخل منها نجا ونجح وأنجى 

 

ِّد النبهان( اآللويس، 1)  .1/102، السي
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أنا يف الرشيعة كالسمكة يف املاء، إذا خرجْت من املاء متوت، وأنا كذلك  

، الرشيعة طريقة حبيبي  إذا خرجت عن الرشيعة أموت. الرشيعة أخذت لّبي

   (1) ، الرشيعة فوقنا نعمل بمقتضاها«.حمّمد

ويف األربعني من عمره خرج لدعوة الناس وإرشادهم وخدمتهم داخل  

سورية وخارجها، فزار األردن وفلسطني ولبنان والعراق والكويت وتركية  

ال سيام والسعودية. وله يف كلٍّ منها حمبُّون صادقون وأتباع ينهلون من معينه و

منهم أساتذته وزمالؤه، أمثال: حممد   ،كبار العلامء  واحتضن جملسهيف العراق،  

وفيض   عبجي  السباعي اأسعد  ومصطفى  البيانوين  وعيسى  األيويب  هلل 

وعبد العزيز البدري وناجي أبو صالح  ومعروف الدواليبي ومصطفى الزرقا  

 رمحهم اهلل أمجعني. وحسن احلارضي وغريهم 

 :آثاره

مل يرتك السيِّد النبهان كتًبا حتمل فكره وعلمه، ولكنه ترك رجااًل ما زالت  

 حمافظة عىل هنجه وتربيته، منهم من قىض نحبه، ومنهم من ينتظر.

ج العلامء وخلَّد معاهَد للعلوم الرشعية والكونية يف   حلب والعراق خترِّ

والدعاة إىل اهلل تعاىل، ومع هذا ُكتبت عنه كتب حتمل فكره وآراءه يف نواحي  

 احلياة املتنوعة، ومن هذه الكتب:

نبهان   -1 الشيخ  فيوضات  ، معارف وحتقيقات، مجع:  حتفة اإلخوان من 

وهو   النبهان.  السيد  عن  كتيب  ل  أوَّ وهذا  الكبييس.  مهاوش  حممود 

»السيد   كتاب  يف  معظمها  مجعت  خمطوطة،  زالت  ما  قليلة  وريقات 

 النبهان«.

فكره  -2 شخصيته  النبهان:  حممد  فاروق    الشيخ  حممد  د.  تأليف  آثاره. 

 النبهان، حلب: مكتبة دار الرتاث.

املعرفة    -3 الكريم اآللويس بريوت، دار  تأليف: هشام عبد  النبهان،  السيِّد 

 م. وغريها. 2014
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سريا -4 من  ان  الشيحان،  لريَّ الكريم  عبد  اهلل  عبد  تأليف:  النبهان،  السيد  ة 

 م.2014بريوت: دار املعرفة،

 منها: تنوعة،  وهناك كتب ترمجت له ترمجات م 

من أعالم الطريقة النقشبندية يف بالد الشام املباركة، إعداد: حممد زكريا   -1

لت،   م.2009املسعود، حلب، دار ُفصِّ

أنبي -2 من  الشهباء  حلب  أعالم  من  عبد  نخبة  تأليف:  وأولياء،  وعلامء  اء 

 هـ.2003الرمحن بن حسني األوييس، حلب، دار الرضوان للنرش،  

الدين والدولة يف سورية؛ علامء السنة من االنقالب إىل الثورة، د. توماس  -3

ميسلون   دار  هنار،  حازم  ترمجة:  والدوحة،   –برييه،  وإسطنبول  باريس 

 م.2020

  :شيوخه

الكردي مفتي حلب، والشيخ حمّمد أسعد العبجي  منهم: الشيخ أمحد  

اهلل األيويب    يضمفتي الشافعية، والشيخ حممد نجيب رساج الدين والشيخ ف

اإلدلبي   سعيد  حممد  والشيخ  الزرقا،  أمحد  والشيخ  الشامع،  أمحد  والشيخ 

 وغريهم.  

الشيخ يوسف الدجوي، والشيخ حممود السمكري والشيخ    :ويف مرص

الشيخان: الدجوي والعّزامي أحبُّ شيوخه إىل قلبه وأكثر  سالمة العّزامي. و

من أخذ عنهم واستفاد. ويصف شيخه الدجوي بأنه عامل فيلسوف ومن كبار  

 العلامء.

  :هؤزمالؤه وأصدقا

الزرقا،  مصطفى  الفقيه  والعالمة  الدواليبي،  معروف  الدكتور  منهم: 

والشيخ أمحد املرصي، الشيخ ناجي أبو صالح، والشيخ عبد اهلل سلطان احلفيد  

وغريهم، وله أصدقاء يف سورية وغريها وال سيام آل الكتاين وحسن حبنكة  

السباعي ومصطفى  سويد  الندوي  و  دمشق،يف    وأمني  احلسن  اهلأبو  ند،  يف 

   يف العراق، وقاسم القييس ونجم الدين الواعظ وعبد العزيز السامرائي
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السقاف   القادر  اليمن،  وعبد  املالكي  يف  عباس  بن  مكة،  وعلوي  يف 

  اهم وغريهم ممن زارهم أو زاروه أو التق  دفني البقيع،  وحممد زكريا البخاري

 . م1965يف حجه سنة 

 :طالبه وأتباعه

ود.  حسون،  وأديب  عاليا،  الدين  وعالء  لطفي،  حممد  الشيخ  منهم: 

حممود فجال، وحسان فرفوطي، ونذير حامد، وصالح بشري احلجي، وعبد 

مهاوش  وحممود  سورية،  من  النبهان  فاروق  حممد  د.  وحفيده  عباس،  الب 

العراق،  من  اآللويس،  الكريم  عبد  وهشام  البدري،  العزيز  وعبد  الكبييس 

 باإلضافة إىل خرجيي معهده دار النهضة للعلوم الرشعية. ري. وغريهم كث

 : ثناء العلامء عليه

قال يف حقه مفتي العراق العالمة قاسم القييس: »املجموعة العلمية التي  

  يف صدري ما عارصين فيها أحد ال يف الشاميني وال يف العراقيني وال يف املرصيني 

أنني إال  الفنون  من  فن  يف  يفوقني  من  ما   وجدت  النّبهان  حمّمد  الشيخ  مثل 

 (1) رأيُت«. 

بـ)عبد   املعروف  احلافظ  الوهاب  عبد  الدمشقي  الشيخ  برسالة  وأختم 

الوهاب دبس وزيت( إليه »سيدي مريب السالكني، ومرشد الكاملني، املستمد  

من بحر سّيد املرسلني، املريب الكبري العاّلمة األستاذ الشيخ حممد أفندي حفظه  

ويمكن الرجوع إىل كتاب السيِّد النبهان لرؤية شهادات    (2)  «.املعيُد املبدي اهلل  

  (3) أتباعه.أساتذته وعلامء عرصه وزمالئه ممن ليسوا من 

 : نبذة من أخالقه وشامئله

حلديث عن أخالقه يتسع ويتسع، وحيق لك أن جتد فيه حقيقة الصويف ا

وراثة   من  الكلمة  هذه  تعنيه  ما  بكل  رشيعاحلق  وحسب  وحقيقةً   ةً حممدية   .

 القارئ أن تبني شخصيته حسب قاعدتني: 

 

 21/ 1املصدر السابق،  (1) 

 . 31/ 1املصدر السابق،  (2)

الشيخ   ود. النبهان،،  39-22/  1اآللويس، السيِّد النبهان،  :  منمعظم هذه الرتمجة مستقاة   (3)

 وما بعد. 30 النبهان،حممد 
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 : أن اإلنسان يزيد بأخالقه ال بعلمه وال بعمله. األوىل

  الثانية: عدم تكلفه يف شامئله كلها، وقدوته يف ذلك حبيبه املصطفى  

ها »أعظم شامئله  -وكله معجب-الذي أعجبه فيه   عدم تكلفه يف    بل وعدَّ

 ( 1) .أخالقه كّلها«

يف    رفعُ   شبابهففي   قوة  عىل  طويت  نادرة  يف    اجلسم،بشجاعة  ودقة 

لكنه زهد فيها ورصف مهه لألعىل  ،  وباع يف ركوب اخليل وترويضها  الرمي،

ورفعني املحاسبة. أنا كنت يف الدنيا أنا الذي أفادين    قائاًل:  حيدث عن شبابه

أكب    ابنَ  أنا  بيدي؛  املال  وكان  الناس،  آحاد  من  ال  ِغنى  ابن  وكنت  الدنيا، 

باق يندر أن يسبقني أحد، ويف املصارعة يندر أن يرميني، ويف   إخويت. ففي السَّ

النيشان أشيل   أن يكون معي أحد. ويف   برة، ويف ركوب اخليل قلَّ اإل رضب 

لريات ذهب    ؛: أعزم ثالث مئة وأربع مئة شخصدعوة إىل الطعام[ال] العزيمة  

كثرية. كل هذه األشياء عندي، كلها وجدهتا ومًها يف وهم يف وهم. ما أعطتني 

وال ذّرة، لكن لسُت أنا هكذا، قلت له: يا ريب ال أريد هذا العامَل، أنا أريد عاملًَا 

 . آخر«

حزب   أيِّ  إىل  ينتسب  مل  النبهان  غامر والسيد  خيض  ومل  سيايس، 

التجاذبات السياسية، ولكنه مع احلق أينام كان، فله دور مؤثر يف اختيار ممثيل  

ممثلون يف كل منهام، وهو األسد اهلصور له  املجلس النيايب يف سورية ومرص، و

ل له نفسه التطاول عىل الدين حاكمني أو حمكومني، فإذا قام مل  ضدَّ من تسوِّ

 . وتصان الرشيعة يقعد حتى ترد احلقوق

من علامء    أراد موقًفاولعل يف شهادة الشيخ سعيد حوى رمحه اهلل عندما   

سورية ضد الدستور، وكان الدستور علامنيَّا ال ينصُّ عىل دين رئيس الدولة،  

بالتوقيع األول، فتأّخر جواب شيوخ حلب  العلامء  يبدأ أحد  أن  املهم  وكان 

َعني من حواِل ثالثة عرش  ى والبيان موقَّ عدة أيام، ثّم جاء أحدهم ومعه الفتو 

الشيخ   اسم  هو  التوقيع  عىل  جّرأهم  واّلذي  حلب،  شيوخ  أكابر  هم  شيخًا 

 

ِّد النبهاناآللويس،  (1)  .400/ 1، السي
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يكن    »فلمقول الشيخ سعيد:  يحمّمد النّبهان عندما رأوه عىل البيان والفتوى،  

    (1)  «.يف سورّية أجرأ من الشيخ حمّمد النّبهان رمحه اهلل

»أن   معبأة ومن ورعه.  استولت عىل عرشين حاوية جنفاص  احلكومة 

باحلنطة من مزارعه، ثّم ندمت عىل فعلتها فأرجعتها بعد أيام، فوزع احلنطة  

  (2).عىل الفقراء خشية استبداهلا« 

الكلتاوية جاءته   جامع  بناء  أمحد  وأثناء  الشيخ  مرص  أوقاف  وزير  من 

الباقوري   قبل  حسن  من  زاره يف حلب  عىل    تبعاٌت الذي  ألًفا  ثامنني  بقيمة 

ها  أخونا باهلل الباقوري يظّن أننا عندما نرجع قائاًل:  تورًعا    ثالث دفعات فردَّ

الشيكات بسبب قّلة املبلغ، ونحن لو يعطينا مبلغ حكومته كّله لن نقبله؛ ألّن  

 (3) طاهر. ماهلم مشبوه خملوط باخلمر والربا، وهذا بيت اهلل ال ُيبنَى إاّل بامٍل 

رمحته قوله عن نفسه: »أنا رمحة خالصة، لو كان األمر بيدي لقلت:  ومن  

 ( 4) .يا رب كّلهم عبيدك أدخْلهم اجلنّة «

عنه إال اليد العليا يف    تويف السخاء والكرم حدث عنه وال حرج ما عرف 

واستئجاًرا يوزع    عديدة ملًكااملكرمات مجيعها، معتمًدا عىل عمل يديه يف قرى  

  .  وبيته باإلجيارويفِّ بل تُ   ،ريعها عىل الفقراء واملساكني ما ادخر منها شيًئا لنفسه

يُ  الذي  الغني  العلم  طالب  املعاش. يعجبه  علامء  حيب  وال  يأخذ،  وال    عطي 

 اإلسالمية التي    االطالع عىل أعامل مجعية النهضةوحسب القارئ 

 (.عيلَّ  تدنْ أسسها، وكانت فيه متحققة صفة النبي الكريم )اْس 

وكان له درسان أسبوعيان للنساء يف    الصغر،منذ    ديدنهاحلياء واألدب  و

الكلتاوية هلن  مسجد  درسه  عن  تعرف  أن  أردت  وإذا  معهن  ،  فهذه  وحيائه 

سنة    ،قصته فيه  1965ففي  صحبه  التي  احلج  رحلة    رجاًل   (240) ا  ويف 

إذا    احلياء،إىل هذا الوقت    -يا حاج حممود-عاديت    : أناامرأة يقول(  160)و

 

 108 -  104 ،هذه شهاديت وهذه جتربتيحوى، سعيد،  (1)

ِّد النبهاناآللويس،  (2)  .213/ 1، السي

 . 1/195السابق،املصدر  (3)

 . 213/ 1املصدر السابق،  (4)
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قداميامرأة   إليأن  ستحي  أ   مرت  إِلَّ هاأنظر  جاءت  الشيخ مصطفى    ،  امرأة 

عرف أ   الواهلل    ،حتكي معي  ظلتو  املبارك،الزرقا يف احلجاز هي وامرأة حممد  

ملحاهتا.  ءمحرا  ءبيضا  ءسودا  وجهها،شكل   من  ذرة  صغري أنا    ..وال  من 

 (1) *. مشهور باحلياء واألدب

فحدِّ     النظافة  عنها  وأما  حرج -ث  فنظافة    -وال  وخارجيَّا،  داخليًّا 

اخلارج عنده عنوان عىل نظافة الداخل، ويوِل نظافة املسجد والبيت والشارع  

َتنَّظَف  املؤّدي إليهام مزيد عناية، فمن أقواله املحفوظة: »كّلام نّظفَت الظاهر 

  (2).الباطن « 

احلسن الندوي يف   فيها دعاه صديقه القديم: العالمة أبو   تطبيقاتهومن  

إىل املنورة  جلس وصحبه، مزرعته  املدينة  النبهان ضحوًة  السيد  فلاّم وصل   ،

عاليا   الدين  عالء  الشيخ  مالحفجي  ومنهم  عمر  بِ والشيخ  ماء  ~رحول  كة 

بالشيخ   احتفاء  كة  الِبْ ليمأل  املاء  أبو احلسن حنفية  استوقفه  فصغرية، وفتح 

إخوانه،  معه  فقام وقام  أغلقها،  أبا احلسن،  النبهان، وقال عىل مهلك  السيد 

أوراق   من  كة  الِبْ نظفتال فنظف  حتى  واألوساخ  والرمال  له:    .شجر  فقال 

يا   احلسن:  أبو  فيقول  يكون مجياًل،  نظيف  مكان  نظيف يف  ماء  افتحها.  اآلن 

، »كنت أرى أن الصويف سيدي يف احلقيقة نحن ال نستطيع أن نلحق الصوفية

إنسان مخول، فأفهمتني بحالك أن الصويف هو ذو اهلّمة العالية والنشاط. قال 

» ( 3) .: ذلك هو املتصوف، أما الصويف فال 

م، وهذا ال بأس  وجرت العادة بذكر ثناء العلامء واألفاضل عىل املرتَج  

مستوىف يف كتاب السيد النبهان ملن أراد املزيد، ولكن سأذكر هنا شيًئا من ، وبه
 

رمحها  (1) أوالمها  اهلل    الزوجتان  الشهباء،  حلب  الذيل  فخريةمن   ثانيةوال  م(1983)طاهر 

بنت أمحد محدي بن محادة املربية سامية  . والشيخان من أشهر م(2018)البيانوين  األستاذة 

األستاذ املبارك    اقوية. وأمعلامء سورية وقتئذ، وتربط العالمة الزرقا بالسيد النبهان عالقة  

 .فال أعلم عن عالقته به شيئًا

 .222/ 1اآللويس، السيِّد النبهان، (2)

 . 22/ 1املصدر السابق،  (3)
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مع   ، بل خلقه الذي أعلن عنه كثرًيا أنه خادم للعموم، فكيفمعهم  تواضعه

 أهل الفضل؟   من هو 

يقوم بخدمتهمشايخ كثر  زاره   أيب احلسن الشيخ  بنفسه، مثل:    مفكان 

األزهر  و  ،الندوي اخلرض  شيخ  األوقاف  و  ،حسنيحممد  حسن  وزير  أمحد 

 ، وغريهم. عبد القادر السقافالشيخ  و  ،مالك بن نبييلسوف  الف و  ،الباقوري

وخبه مع الداعية األندونويس الذي قطع ألجله زيارته يف تركية عائًدا   

حلب؛   بلقائه إىل  والعلامء  ليقوم  العلم  تعظيمه  عىل  دليل  إليه  خلري  يضاف   ،

بعلام جًدااحتفاؤه  كثر  وهم  والعراق  سورية  مصطفى ء  مقدمتهم  ويف   ،

 وعبد العزيز السامرائي.وقاسم القييس،  ،السباعي

الشيخان: عبد الوهاب احلافظ )دبس وزيت(،    ذات يوم  جاء لزيارته  

رمضان البوطي والد الدكتور سعيد، فقام السيد النبهان    الصالح املالوالرجل  

الشيخ عبد  هنى  وملا أ   .بنفسه عىل ضيافتهام، ومل يرض أن يقوم بذلك تالميذه

النبهان إال أن    وضوءه،الوهاب   إياه  وأراد أن يلبس جوربه أبى السيد  يلبسه 

ال ينسب إىل نفسه الفضل يف ذلك بل كان يقول دائاًم: »من   ومع ذلك كان  ،هيبيد

لعبيده خادمًا  اهلل  جيعلني  حتى  يف      (1)   «.أنا  نادرة  الوهاب  عبد  الشيخ  وقال: 

   (2) .العلامء

زراه يف املدينة املنورة العامل اهلندي الكبري أبو احلسن الندوي رمحه اهلل سنة  

فرحَّ 1965 أبو  .  فقال  كثرًيا  به  ساَعتُ ب  السيد  احلسن:  فأجابه  ُمَباركةـ  نا 

   خترج. من القلوب  النبهان: بارك اهلل فيكم ويف ساعتكم، تلك الساعة منكم  

ب النبهان معرًفا احلارضين  السيد  اهلند، من  هثم قال  الندِوي من  أبو احلسن   :

ُهو مصنِّ  اهلند الكبار،  أن تقوُموا لتسلموا  ف كثرًيا.  مؤلِّ   فعلامء  عليه، يلزم 

العلامء  ال  العاملني  العلامء  من  هذا  اهلند،  وبني  بيننَا  الَوصل  مهزة  هو    هذا 
 

 . 155/ 1،املصدر السابق (1)

 . 261/ 2عبوش، الدرر احلسان  (2)
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بالشيخ تباركوا  الشيخ،  عىل  أحبابِنا، سلموا  العاملني  العلامِء  َهذا    .الصنعة، 

ل  (1) *.« حلب إلينا يفسنة جاء  ةأبو احلسن من مخس عرش .َصديُقنا َاألَوَّ

الشيخ   البهاين خ حممد  ومنهم  اهلاشمي سعيد  املريب حممد  الشيخ    ليفة 

، أتاه مع مجاعة وناموا عنده، فسأله الشيخ أديب حسون: هل خلَّف التلمساين

عنى  -الشيخ اهلاشمي أحدًا؟ قال: نعم، خلَّف الشيخ النبهاين وشخًصا آخر  

البهاين  -نفسه  سعيد  الشيخ  صحيح...  وهذا  النبهان:  السيد  مليح   يقول 

 ك.  صالح، إذا آذيته ال يؤذي

  والشيخ   ،وحيدث عن الشيخني سيدي جعفر الكتاين املغريب نزيل دمشق

ثم يقول عن سيدي الكتاين: »أنا    ،بدر الدين احلسني الدمشقي فيرتحم عليهام

عليه اهلل  رمحة  أعرفه،  شيًخ   ،الفقري  بزماين  أحببت  ما  أحببتهأنا  مثلام  هو   .ا 

 (2) *. ملسو هيلع هللا ىلص«الذي يراه كأنه رأى الرسول  .صادق

أيب   شيخه  البن  مّرة  قال  وّدهم،  وحيفظ  العلم،  يف  مشاخيه  حيبُّ  وكان 

ومن حبه   (3).«النرص: يا شيخ عبد الباسط، أنا أحب كالَبكم؛ ألن أباك شيخي

زوج   الدكتورهلم  ابنةَ   حفيده  الباسط    فاروق  عبد  أيب  الشيخ  سيدي  حفيدة 

   اهلل.النرص رمحه 

بوالده إىل حلقة الذكر،  رمحه اهلل  صالح محيدة النارص    أستاذناومرة جاء  

وقد بلغ قرابة مئة عام، وحينام دخل السيد النبهان حلقة الذكر، وقام له الناس 

والد   بينهم  النبهان  ورآه    ،أستاذناومن  وقال:  السيد  وقبَّلها  بيده،  هذا  »أخذ 
 

ِّد النبهانجاء يف كتاب اآللويس،  (  1) م  4/8/1951هـ  1370غرة ذي القعدة  »  .22/  1،  السي

بيته، وهو   النّبهان يف  الشيخ حمّمد  اليـوم زيارة  التسجيل هـذا  السبت، كان مما يستحق  يوم 

خاص، يفتح عليه يف الدين    رجل يمتاز بقّوة إيامنـه، وتأمله يف القرآن، ويظهر أّنـه من طراز

 . 337: ص: 3ط:انظر: مذّكرات سائح يف الرشق األوسط، . ويتكّلم فيه عـن يقني

نزيل دمشق، وهو الذي   حممد بن جعفر الكتاين  سيدي  ولده  جعفر الكتاين  بسيدي  مراده  (  2)

سنة   سنة 1341عرفه  باملغرب  فاس  مدينة  رأسه  مسقط  إىل  حممد  سيدي  انتقل  ثم  هـ 

هـ.  وتويف يف السنة نفسها ودفن يف فاس. وأما والده العالمة الصويف سيدي جعفر  1345

 هـ. 1323فلم يذكر عنه أنه قدم إىل دمشق وكانت وفاته بفاس سنة 

ِّد النبهاآللويس،  (3)  .222/ 1، انالسي
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القرآن«.   يسمِّ   (1) علَّمني  الفقيه،    يوكان  ابن  الفقيه  الزرقا:  العالمة مصطفى 

 ( 2) وإذا حرض جملسه يطلب السيد النبهان منه التكلم يف جملسه، فيعتذر رمحه هلل.

هلل فكان يثني عليه السيد النبهان  اوأما العالمة مصطفى السباعي رمحه  

يف حضوره وغيبته، وكان السيد النبهان مرجًعا موثوًقا عنده فيام ينزل باألمة، 

إال  »و وتواضًعا  منه  أدًبا  السباعي  فيأبى  النبهان،  السيد  يعانقه  التقيا  إذا  كان 

 ( 3) «.تقبيل يديه 

هلل لشخصه االدكتور نور الدين عرت رمحه    أستاذنا  وكان يزيد يف إكرام

نجيب رساج الدين  حممد    شيخهوملقام خاله العالمة عبد اهلل رساج الدين بن  

عيل  ارمحهم   حممد  اجلليل  الشيخ  أوالد  مع  يفعله  كان  هذا  ومثل  مجيًعا،  هلل 

ملا   اوتقديرً   هلل تعاىل. وهكذا شأنه مع العلامء وطلبة العلم إجالاًل امسعود رمحه  

 .  عليه تعاىل هللاائتمنهم  

وكان ينزل العلامء منازهلم ويويص هبم فكان لعالمة العراق عبد العزيز  

سامل   عظمى    ( م1973-1917)السامرائيبن  عموم مكانة  ويف  األنبار  يف 

و النبهان العراق،  السيد  النبهان  يويص  ف  أيًضا،  عند  يف السيد  األمور  أولياء 

الرشعية )اآلصفية( التي أسسها العالمة  درسة  امل العراق بتسجيل أوالدهم يف 

العزيز الفلوجة، ويف املدرسة الرشعية    عبد  عبد امللك  التي أسسها الشيخ  يف 

 ه يف خدمة شيخ  أن يستمرَّ   األخري  ويويص  امع الكبري بالرمادي،السعدي يف اجل

وأن نجعل الشيخ عبد العزيز    مما هو عليه،   يف خدمتهوأن يزيد أكثر    ،عبد العزيز

 *. « شيخنا

   :وفاته

ونيفًّ  عقود  ثالثة  النبهان  السيِّد  فاضت  قىض  حتى  اهلل  إىل  الدعوة  يف  ا 

يوم السبت السادس  مساء  روحه إىل بارئها يف الساعة السادسة وست دقائق  

 

ِّد النبهان ، اآللويس، ترصفب (1)  .  243/ 1وعبوش، الدرر احلسان، .222/ 1، السي

ِّد النبهاناآللويس،  (2)  31/ 1، السي

دمعة وفاء يف يوم ذكرى وفاة فارس املنابر الشيخ املجاهد مصطفى  "رابطة العلامء السوريني  (3)

 هـ(  1438حمرم  3السباعي«، حسن عبد احلميد، )تاريخ القبول: 
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آب/1394من شعبان/ من  والعرشين  الرابَع  املوافق  م. عن عمر 1974هـ 

ناهز الرابعة والسبعني، ودفن بجوار مسجد الكلتاوية يف مقامه الدريسِّ حيث  

الوافدين من ش فيه  يستقبل  معينه كان  للنهل من  داخليًا وخارجيًا  البالد  تى 

 الصايف.

 



 

 االستعاذة

  هذا   من  منه؟  باهلل   نستعيذ   حتى  الشيطان   هذا  من  رب،  يا  قلت:   مّرة   ذات

َ   الكيد؟  الضعيف  املطرود    بأن   أمرنا  احلق  اجلواب:  (1)   منك؟  بك  أعوذ  نقل   مل   مِل

  هناية   هذه  الرشيعة   الترشيع.  مرتبة   الرجيم،  الشيطان  من  باهلل  أعوذ  نقول:

 فائتمرنا.  اهلل أمرنا هكذا العبادة،

 سورة الفاحتة

)  اهللِ﴿بِْسِم    ِحيِم  الرَّ ْْحَِن  ْمُد  ١الرَّ اْْلَ )  هللِ(  اْلَعاَلنََِي  ْْحَِن  ٢َربِّ  الرَّ  )

ِحيِم )  يِن )3الرَّ اَك َنْسَتِعنُي )٤( َمالِِك َيْوِم الدِّ اَك َنْعُبُد َوإِيَّ اَط  ٥( إِيَّ َ ( اْهِدَنا الِّصِّ

اَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَليْ ٦اَْلُْسَتِقيَم )  الِّنَي  ( ِِصَ ِهْم َغْْيِ اَْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأاَل ُأَعلُِّمَك    عن أيب سعيد رافع بن امُلَعىلَّ  (﴾.»٧)

ُرَج ِمَن امَلْسِجِد؟، َفَأَخَذ بَِيِدي، َفَلامَّ َأَرْدَنا َأْن  َأْعَظَم ُسوَرٍة يِف الُقْرآِن َقْبَل َأْن خَتْ

َمنََّك  ، إِنََّك ُقْلَت: » اهللُِقْلُت: َيا َرُسوَل    َنْخُرَج، الُقْرآِن«  ِمَن  ُسوَرٍة  َأْعَظَم  أَلَُعلِّ

ْبُع امَلَثايِن َوالُقْرآُن الَعظِيُم الَِّذي ُأوتِيُتُه.  هللِ َقاَل: احَلْمُد    ( 2) َربِّ الَعاملنََِي، ِهَي السَّ

الفاحتة  والتوراة،    ...  مراده  القرآن،  الساموية:  الكتب  جامعة  والفاحتة 

والزبور، وكلها موجودة يف   ْمُد    اهللِ﴿بِْسِم  واإلنجيل،  اْْلَ ِحيِم  الرَّ ْْحَِن   هللِ الرَّ

اْلَعاَلنََِي﴾ يقًظا، وألجل    .َربِّ  أن يكون  يقرأها البدَّ  أن  يريد  فاإلنسان حني 

الفاحتة قسمني، فقال:   َعْبِدي  َقَسْمُت  ذلك قسم اهلل تعاىل  َوَبنْيَ  َبْينِي  اَلَة  الصَّ

فإذا قال:   َسَأَل.  َما  َولَِعْبِدي  لَِعْبِدي،  َونِْصُفَها  ِِل  َفنِْصُفَها   ،   اهللِ ِم  ﴿بِْس نِْصَفنْيِ
 

مراد السيد النبهان أن املترصف يف الكون هو اهلل تعاىل فلم ال نستعيذ ببعض صفاته من بعضها    (1)

السيد لك فأجاب  عقوبتك.  من  وبمعافاتك  سخطك  من  برضاك  أعوذ  احلديث  يف  جاء  ام 

هذه   أن  الصيغة  النبهان  هبذه  الترشيع  االستعذاة  الظاهرة مرتبة  باألسباب  األخذ  وفيها 

 . واهلل أعلم. املعايص الظاهرة والباطنة هو السبب يففالشيطان 

ِة الكِتَاِب، برقم َباُب أخرجه البخاري يف صحيحه عنه،  (2)  . 5006َفاحِتَ



 24 َبَواِرُق الِعْرَفان 
 

ِحيِم﴾ الرَّ ْْحَِن  قال:    الرَّ وإذا  عبدي،  ذكرين  تعاىل:  اهلل  ْمُد  قال  َربِّ   هللِ﴿اْْلَ

قال:    اْلَعاَلنََِي﴾ وإذا  َعْبِدي،  مَحَِديِن  ِحيِم﴾.قال:  الرَّ ْْحَِن  َعيَلَّ   ﴿الرَّ َأْثنَى  قال: 

يِن﴾َعْبِدي، وإذا قال ي، ويف رواية: فّوض  قال: جَمََّديِن َعْبدِ   : ﴿َمالِِك َيْوِم الدِّ

اَك َنْسَتِعنُي﴾  إِّل عبدي. وإذا قال:   اَك َنْعُبُد َوإِيَّ قال: هذه َبْينِي َوَبنْيَ َعْبِدي  ﴿إِيَّ

قال:   وإذا  َسَأَل.  َما  َأْنَعْمَت  َولَِعْبِدي  الَِّذيَن  اَط  اَْلُْسَتِقيَم ِِصَ اَط  َ الِّصِّ ﴿اْهِدَنا 

الِّنَي﴾َعَلْيِهمْ َعَلْيِهْم َغْْيِ اَْلَْغُضوِب   ، َولَِعْبِدي َما  قال: هذه كلُّها لَِعْبِدي   َواَل الضَّ

  (1)  *.َسَأَل« 

ِحيِم )  اهللِ﴿بِْسِم  :  هلالج لجقوله   ْْحَِن الرَّ الرمحن رمحة عامة، والرحيم   (﴾١الرَّ

أحكام الرشيعة كّلها يف سورة الفاحتة، ورسُّ الفاحتة يف البسملة،   رمحة خاصة.

 (2)ورسُّ البسملة يف الباء. 

ْمُد  :  هلالج لج قوله   )  هللِ﴿اْْلَ اْلَعاَلنََِي  يدخل    املسلمني،  َرّب   وليس  (﴾ ٢َربِّ 

اليهود    فيها اإلنس واجلن وامللك واحليوان والنبات واجلامد. »ُحكي أنَّ أحد 

يقّدم  فغدا  الوزراء،  أحد  منه  ضبطها  قرية،  له  كانت  الرشيد،  هارون  أيام 

البهلول،   له: ما لك غري  قيل  يردُّ عليه؛ ألنه هيودي،  أحد  استدعاءات، وال 

ظهر   ما  العقالء  فقال:  كثرًيا،  حيبُّه  وكان  الرشيد،  هارون  عم  ابن  والبهلول 

جانني، قيل له: ارضب هذه الطينة هبذا احلائط،  منهم خري، حتى يظهر من امل 

فجاء إليه اليهودي، فقال: يا هبلول، قال: نعم، قال ِل قرية أخذها منِّي الوزير، 

، قال له: موعدنا يوم اجلمعة عرًصا  .وأقّدُم استدعاءات، وال أحد يردُّ عيلَّ

 

ُه إَِذا مَلْ   (1) ِة يِف ُكلِّ َرْكَعٍة، َوإِنَّ أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة، َباُب ُوُجوِب قَِراَءةِ الَْفاحِتَ

َها، برقم  َ لَُه ِمْن َغرْيِ َة، َواَل َأْمَكنَُه َتَعلُُّمَها َقَرَأ َما َتيَرسَّ  .  395حُيِْسِن الَْفاحِتَ

قال النسفي: »قيل: الكتب املنَزلة  ذكرت تفسري عدة أرسار الفاحتة والبسملة والباء خصوًصا    (2)

وهي   إبراهيم،  وصحف  ستُّون،  وهي  شيث،  ُصُحف  وأربعة:  مئة  األنبياء  عىل  السامء  من 

بور، والفرقان.  ثالثون، وصحف موسى قبل التَّوراة، وهي عرشة، والتَّوراة، واإلنجيل، والزَّ

كلِّ الكتب جمموعٌة يف القرآن، ومعاين كلِّ القرآن جمموعٌة يف الفاحتة، ومعاين الفاحتة ومعاين  

كان، ويب ما  كان  يب  جمموعة يف التَّسمية، ومعاين التسمية جمموعة يف باء التَّسمية. ومعناها:  

التفسري   يف  التيسري  يكون«.  ما  انظر:    316-315/  15يكون  اخلطيب  وللتوسع  وقال 

  : وحوايش 11-10/ 1إعانة الطالبني    ،الدمياطي  البكريو.  7/  1الرساج املنري،  الرشبيني

 . 1/20اجلمل سليامن وحاشية ، 1/10التحفة 
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إماًما  وأنا أصري  أنت ختطب،  له:  فقال  إىل اخلطيب:  البهلول  ال  - جاء 

فصار إماًما، ويصيل بصالته    -يقدرون أن خيالفوه؛ ألنه ابن عم هارون الرشيد

  اهللِ ﴿بِْسِم  هم، وفيهم الوزير غاصب القرية، فقرأ  الرشيد والوزراء كلُّ   هارونُ 

ِحيِم﴾ ْْحَِن الرَّ ، رّدوه، فقال: احلمد هلل رب املؤمنني،  احلمد هلل رب املسلمني  الرَّ

ْمُد رّدوه، فأتى هبا صحيحة:    وبعدما انتهى من الصالة  َربِّ اْلَعاَلنََِي﴾  هللِ﴿اْْلَ

جاءوا به إىل اخلليفة، فقال له: ما بك اليوم يا هبلول؟ فقال: ال أعرف، فقال له 

كذلك؟ اسأل  كيف تقول: رب املسلمني؟ فقال له: نعم، وهل هو رب اليهود  

الوزير بجانبك، لو كان يعرف أنَّ لليهود ربًّا مل يضبط منه القرية، فسأله، فقال:  

   « *. نعم، قال: رّدها إليه، فأعادها إليه

يِن ): هلالج لج قوله   مالك يوم احلساب (﴾٤﴿َمالِِك َيْوِم الدِّ

َنْسَتِعنُي ):  هلالج لج قوله   اَك  َوإِيَّ َنْعُبُد  اَك  إّياك، وال  أي: ال نعبد إالّ    (﴾٥﴿إِيَّ

 نستعني إالّ بك؛ ألّنه ال يوجد غريك نستعني به. 

اَط اَْلُْسَتِقيَم ):  هلالج لجقوله   َ اَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْْيِ ٦﴿اْهِدَنا الِّصِّ ( ِِصَ

( الِّنَي  الضَّ َواَل  َعَلْيِهْم  يف    »احلق    (﴾٧اَْلَْغُضوِب  طريق  طرق:  ثالث  مدَّ 

وطريق عىل امليرسة. فالطريق الوسط هو الرصاط    الوسط، وطريق عىل امليمنة،

َق بُِكْم َعْن  املستقيم   ُبَل َفَتَفرَّ اطِي ُمْسَتِقياما َفاتَّبُِعوُه َواَل َتتَّبُِعوا السُّ ﴿َوَأنَّ َهَذا ِِصَ

َتتَُّقوَن﴾ َلَعلَُّكْم  بِِه  اُكْم  َوصَّ َذلُِكْم  الذين  153]األنعام:  َسبِيلِِه  رصاط  وهو   ]

نَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك ﴿عَ أنعم اهلل   اِْلِ َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ َلْيِهْم ِمَن النَّبِيِّنَي َوالصِّ

ا﴾   وهم   عليهم،  املغضوب  طريق  امليمنة  وطريق  *.   «[69]النساء:    َرفِيقا

ون   يقول  مثلام-اليهود   الذي   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  صفات  ويعرفون  يعلمون  -املفرسِّ

﴿َيْعِرُفوَنُه    اإلنجيل  ويف  التوراة  يف  عندهم  موجودة  وكلها  الزمان،  آخر  يف  جييء

 ما م ولكنه ابنه؟ يعرف ال   أحد هناك هل   [146]البقرة:َكاَم َيْعِرُفوَن َأْبنَاءُهْم﴾  

الضائعني    الضاّلني  النصارى  امليرسة   وطريق   َأْنُفِسِهْم،  ِعنْدِ   ِمنْ   َحَسًدا  به؛   آمنوا

إذا عّلمتهم يرجعون، ألجل ذلك يسلم مئة ألف نرصاين،   اجلاهلني، ولكن 
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ال   عربيًّا  حمّمد  يكون  ملاذا  وحيِرف،  يعرف  ألنه  واحد؛  هيودي  يسلم  وال 

 إرسائيليًّا؟

 



 

 سورة البقرة 

 ]فضائل سورة البقرة[:

َعُلوا  اَل  »قال ملسو هيلع هللا ىلص:   ْيَطاَن َيِفرُّ ِمَن اْلَبْيِت الَِّذي ُيْقَرُأ  ُبُيوَتُكْم  جَتْ َمَقابَِر؛ َفإِنَّ الشَّ

   (1)  *.فِيِه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة« 

إىل    ﴿أمل﴾:  هلالج لج قوله   فيها رموز  السورة  أول  تأيت يف  التي  هذه احلروف 

تفسريها  يف سورة البقرة    ﴿أمل﴾معاين تلك السورة، فالسورة هي تفسريها، فـــ  

 ( 2) عمران.يف آل عمران تفسريها سورة آل  ﴾أمل ﴿و سورة البقرة،

):  هلالج لجقوله   َقِديٌر  ٍء  ََشْ ُكلِّ  َعََل  اهللَ  القدرة    (﴾٢٠﴿إِنَّ  يعجز  يشء  ال 

ى صعًبا، بخالفه يف    لسنا   فنحن»املخلوق  اإلهلية، وال يشء لدى اخلالق ُيسمَّ

جيب أن احلق علينا    حني ينعم  لكنقادرين ال عىل الصغرية وال عىل الكبرية،  

   *.«  هلل ال لنا النعمة ذه هننسب 

ٍء َقِديٌر﴾فاخلالق   لكن برشط عدم طلب املستحيل؛ فإن    ﴿َعََل ُكلِّ ََشْ

وإذا أردت أن تصري    ،جمنون  :أردت أن تصري نبًيا أو رسواًل فسيقولون عنك

عارًفا أو صّديًقا فالطريق مفتوح، رِسْ عىل سري العارفني باهلل، فكلُّ من سار  

 عىل الدرب وصل.  

النَّ :  هلالج لجقوله   ُقوا  َفاتَّ َتْفَعُلوا  َوَلْن  َتْفَعُلوا  مَلْ  النَّاُس  ﴿َفإِْن  َوُقوُدَها  الَّتِي  اَر 

ْت لِْلَكافِِريَن )  َجاَرُة ُأِعدَّ ْم ٢٤َواْْلِ اِت َأنَّ ََلُ اِْلَ ِ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ( َوَبرشِّ

 

َباُب    (1) ُهَرْيَرَة،  َأيِب  َعْن  مسلم  املَْْسِجِد،  أخرجه  يِف  َوَجَواِزَها  َبيْتِِه،  يِف  النَّافَِلِة  َصاَلةِ  اْستِْحبَاِب 

 .780برقم

: أأنت متأكد بأّنك زاره فيلسوف مدع فقال له: أنا فيلسوف القرآن، سلني ما شئت! فقال    (2)

قال   نعم.  القرآن؟(. قال:  أول فيلسوف  واحدًا فقط: هل )أمل(  : طيّب، أسألك سؤاالً 

كنت   أعرف، وال  ال  واهلل  فأجاب:  عمران؟(.  آل  سورة  أول  )أمل(  نفس  هي  البقرة  سورة 

ِع، ثّم عّلق  أتصور أحدًا يسألني هذا السؤال. فقال   عىل ذلك يف بعض الدروس   : ال تدَّ

أمحد    . وسأل سأل عالمة املغرب1/332انظر: اآللويس، السيد النبهان،  فقال ما ذكر أعاله.

املعنى   أن  فأجابه  البقرة وآل عمران  الدباغ عن داللة )امل( يف  ِجلاميس شيخه  السِّ املبارك  بن 

 . 192-190خمتلف بينهام وكل واحدة منهام قد رُشحت بام يف سورهتا. ابن املبارك، اإلبريز،  
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ا َقاُلوا َهَذا الَّذِ  اَم ُرِزُقوا ِمنَْها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزقا تَِها اْْلَْْنَاُر ُكلَّ ِري ِمْن حَتْ ي  َجنَّاٍت ََتْ

َخالُِدوَن   فِيَها  َوُهْم  َرٌة  ُمَطهَّ َأْزَواٌج  فِيَها  ْم  َوََلُ ا  ُمَتَشاِِبا بِِه  َوُأُتوا  َقْبُل  ِمْن  ُرِزْقنَا 

ملاذا ذكر اهلل اجلنات واحلور   ،» هناك أناس من أملانية بعثوا إِل أسئلة  (﴾٢٥)

برطيل فقلت هلم: هي عملية  اجلنة ومرا  [،ترغيب] والولدان؟  بنيَّ  تبها  احلقُّ 

نحن نراها  و أناس يرغبهم، وأناس يرهبهم.  فوالنار ومراتبها؛ ترغيًبا وترهيًبا.  

إىل   يروح  ال  فأحدهم  اآلن،  املدرسة  إىل  يذهبون  حني  الصغار  األوالد  من 

حيمل   وواحد  َخْرجيَّة،  يأخذ  حتى  يروح  ال  وواحد  ُيرَضب،  حتى  املدرسة 

وهذا هو الذي يفهم األمور    وهذا هو املراد،  ،حقيبته ويروح حلاله، وهذا قليل

 عىل ما هي عليه« *. 

َقاُلوا  :  هلالج لج قوله   َخلِيَفةا  اْْلَْرِض  يِف  َجاِعٌل  إِِّنِّ  لِْلَماَلئَِكِة  َربَُّك  َقاَل  ﴿َوإِْذ 

ُس َلَك   َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ َعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الدِّ َأََتْ

»سيدنا آدم هو خليفة اهلل يف األرض، واهلل    (﴾3٠ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن ) َقاَل إِِّنِّ 

أمر املالئكة أن تسجد فسجدت، ولكن ما سجدوا أول األمر؛ ألنَّ رئيسهم  

املخلوق  هذا  اهلل  جيعل  كيف  وقهره،  حسده  من  أفهمهم  إبليس  طاووسهم 

خليفة؟ كان    اجلديد  نحن،    -والبدَّ - فإذا  ُنَسبُِّح  وهلم  قف فاجعلنا  ﴿َوَنْحُن 

ُس َلَك﴾   َيْعُصوَن اهللَ َما ليست من عندهم؛ ألنَّ  املالئكة  بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ ﴿الَ 

ُيْؤَمُرون﴾ َما  َوَيْفَعُلوَن  فطرة  -[ 6]التحريم: َأَمَرُهْم  ذوو  الناس  من  فكثري 

مثل   إليهم  يلقون  عني،  مدَّ قذرين  مع مجاعة وِسخني  جيلسون  وقلٍب طيب، 

َ إبليس للمالئكة، قال هلم:    - هذه التي ألقاها إبليس، وهذه سارية كثرًيا فبنيَّ

كيف تروين؟ قالوا: نحن نراك من أعىل ما يكون، قال هلم: يريد أالّ جيعلني  

املالئكة هذا   أذهان  الشيطان يف  فأدخل  أن جيعل هذا خليفة...  يريد  خليفة، 

 ]التساؤل[.

َم آَدَم اْلَْس : هلالج لج قوله  ليس علاًم فقط، وإنام [ 31]البقرة:   اَمء ُكلََّها﴾﴿َوَعلَّ

آدم، ذوًقا من ختّلق هبا، بل من حتقُّق هبا، »  وزاد سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص عىل سيدنا 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   يات عند  فاملسمَّ املسّمياِت.  أيًضا، أي  املعايَن  فعلمه مع األسامء 
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بالنسبة   فالعاميُّ  فقط،  املحقِّق  العارف  الوارِث  أْي:  اثه،  كالطفل  وُورَّ للعامِل 

الصغري، والعامل بالنسبة للعارف كالطفل الصغري، والعارف بالنسبة للمحقق  

﴿ُثمَّ َعَرَضُهْم َعََل اَْلَاَلئَِكِة َفَقاَل َأْنبُِئوِِّن بَِأْساَمِء َهُؤاَلِء إِْن ُكنُْتْم    كالطفل الصغري

ْمَتنَا إِنََّك  ﴿َقاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعلْ نظروا وفكروا فـــــــ   َصاِدقنَِي﴾ َم َلنَا إاِلَّ َما َعلَّ

كِيُم )  موا التنزيه  ﴿َقاُلوا ُسْبَحاَنَك﴾  (﴾.3٢َأْنَت اْلَعلِيُم اْْلَ   ﴿اَل ِعْلَم َلنَا﴾ قدَّ

موا اجلهل   ْمَتنَا﴾قدَّ كِيُم﴾هذا هو العلم اجلزئي.    ﴿إاِلَّ َما َعلَّ احلكيم هو   ﴿اْْلَ

كل األسامء اإلهلية، ما من اسم إال  حاكم عىل واسم احلكيم  اسم من األسامء،

 . فوقه اسم احلكيم« *

َأَبى  :  هلالج لج قوله   إِْبلِيَس  إاِلَّ  َفَسَجُدوا  ِِلَدَم  اْسُجُدوا  لِْلَماَلئَِكِة  ُقْلنَا  ﴿َوإِْذ 

اْلَكافِِريَن ) ِمَن  َوَكاَن  احرتاًما   (﴾ 3٤َواْسَتْكََبَ  آدم  بالسجود لسيدنا  »أمرهم 

َعىَل آَدَم  َخَلَق  اهللَ  خلق سيدنا آدم بيديه... ووضع صفاته فيه »إِنَّ    له؛ ألن اهللَ

عامل   (1)  ُصوَرتِِه« اهلل   ، حيٌّ واإلنسان  حيٌّ  اهلل  مثاًل:  الصفات،  صورة  يعني 

واإلنسان عامل، اهلل قادر واإلنسان قادر، اهلل مريد واإلنسان مريد، اهلل متكلم  

هذه  وواإلنسان متكلم، اهلل سميع واإلنسان سميع، اهلل بصري واإلنسان بصري.  

﴿َفَسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس   (2)   *.  الصفات السبع املوجودة يف اهلل أعطاها سيَدنا آدَم«

اْلَكافِِريَن﴾   ِمَن  َوَكاَن  َواْسَتْكََبَ  أعطى  َأَبى  احلقُّ  املحجوب...  يعني  الكافر 

ال عىل -إبليَس العلَم، وجعله طاووًسا عىل املالئكة الطبيعيني األرضيني فقط  

السبع  السموات  مالئكة  عىل  املالئكة، وال  العبادات    - عموم  أنواع  يعّلمهم 

وأنواع األدب منذ تسعة آالف سنة... »فاهلل أمر املالئكَة أن تسجد لسيدنا آدم 

 ملعَجَب اخلفيَف الذي ال عقل فيه.  وذاك ا

ا ملاذا أمره؟ فأنا أقول خالف ما تقوله الكتب، أقول: أراد احلق     وأمَّ

َيه لعامل أعىل؛ ألن العوامل   بحكمته الباهرة ورمحته القوية وعلمه الصحيح أن يرقِّ

رمى االثنني كليهام:   ال أحد يدركها إال الذي اهلل فتح عليه... ومن رمحته  

 

ِب الَْوْجِه، برقمأخرجه مسلم، عن أيب هريرة، َباُب النَّْهِي َعْن  (1)  . 2612رَضْ

لكن مبينًا فضل اإلنسان عىل املالئكة، »املالئكة ما عندهم استعداد للمخالفة أبًدا،    قال    (2)

نحن عندنا استعداد للمخالفة أبًدا، وما خالفناه، أو خالفناه ورجعنا وتبنا واعرتفنا أننا خمطئون نجحنا  

 ...افهموها َتسعدوا وُتسعدوا« كام سيأيت يف سورة اإلرساء. كسيدنا آدم  
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س وسيدنا آدم من أجل أالَّ تتَّكلوا عىل عملكم، فإذا اهلل منَّ عليكم بالعلم  إبلي

عليكم،    اأو بالعمل أو بالتقوى ...إلخ ال تعجبكم حالكم، فهو الذي منَّ هب

فكل يش عمله أبو مرة مليح إال هذه...إذ ظن حاله أنه لطيف، وسيدنا آدم 

يف، واحلقُّ هو الذي أمر وشأن اللطيف أن يسمع الكالم أكثر من الكث  .كثيف

النور،  النار ليس فيها لطافة، اللطافة جتيء من  إبليس، فلم مل يأمتر؟ تبني أن 

 ؛ لذلك إخواننا اجلن عموًما يغلب عليهم اخلفة.  والنار فيها خفة وطيٌش 

اْبِن  ُكلُّ  ومن أجل أن يعلِّمنا إذا وقع منا ذنب أو معصية أن نرجع فـــ » 

طَّائنَِي  َوَخرْيُ  َخطَّاٌء  آَدَم   اُبوَن«اخْلَ اهلل    أيْ (1)   التَّوَّ إىل  ...والذي ال  الرجاعون 

اهلل   وضعهام  قاعدتان  فهذه  اإلهلية.  الرمحة  من  مطروًدا  يغدو  منكم  يعرتف 

]وضع[ سيدنا موسى   تعاىل: واحدة من اإلنس وواحدة من اجلن، مثل ما حطَّ

اسمها   احلقائق، كذلك هكذا. هذه  الرشعية وعلوم  بالعلوم  وسيدنا اخلرض 

 قواعد حتى نسري عليها« *.  

ا َحْيُث    ﴿َوُقْلنَا:  هلالج لج قوله   نََّة َوُكاَل ِمنَْها َرَغدا َيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْْلَ

الظَّاَلنَِِي ) ِمَن  َفَتُكوَنا  َجَرَة  َهِذِه الشَّ َتْقَرَبا  َواَل  َعنَْها  3٥ِشْئُتاَم  ْيَطاُن  الشَّ اَم  َفَأَزَلَُّ  )

َبْعُض  اْهبُِطوا  َوُقْلنَا  فِيِه  َكاَنا  َّا  ِِم اْْلَْرِض  َفَأْخَرَجُهاَم  يِف  َوَلُكْم  َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  ُكْم 

: عن اجلنّة التي كان فيها سّيدنا آدم  سئل    (﴾3٦ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إََِل ِحنٍي )

وسّيدتنا حواء أهي يف األرض أو يف مكان آخر؟ فأجاب: خلقه هنا، واجلنّة 

اء إىل هناك إىل اجلنّة، ثّم هبطوا إىل   األرض مجيًعا، أي:  فوق، وأخذه مع حوَّ

 سّيدنا آدم وسّيدتنا حواء والشيطان. 

﴿َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلَِبِّ َوَتنَْسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلكَِتاَب :  هلالج لج قوله  

صاحب اهلّمة يوجه مّهته بداية أمره إىل نفسه، ينظفها من   (﴾٤٤َأَفاَل َتْعِقُلوَن )

ر ويتكّمل، فإذا َطُهرت نفسه توّجه هبّمته داالًّ  األوساخ والعفونات حتى   يتطهَّ

الناس به، وُيقبلون عىل رهّبم، وصاحب مرتبة البداية ال    تأثر عىل اهلل تعاىل، فت

يشتغل بعيوب الناس بل بعيبه، ال ينظر إىل نقصهم، بل إىل نقصه حتى يكُمل 
 

إاَِلّ ِمْن    وقال: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب، اَل َنْعِرُفهُ   2499أخرجه الرتمذي بلفظه عن أنس، برقم    (1)

 َحِديِث َعيِلِّ ْبِن َمْسَعَدَة َعْن َقتَاَدَة. وصحح احلاكم إسناده. 
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فَهم عبارُته، أّما لو  كـام ذكرنا، وهناك ُيؤَذن له باإلرشاد، فُتسَمع إشارُته، وتُ 

اشتغل بتذكري الناس ووْعظِهم قبل تذكري نفسه ووْعظِها فال ُيسَمع كالُمه،  

ورّبام خرس اجلهتني: خرس نفسه، ومن باب أوىل أن خيرس غريه... فام الفائدة  

 إذا صلح املجتمع كّله وأنت مل تصلح؟ 

ْم ُكوُنوا ﴿َوَلَقْد َعلِْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمنْكُ :  هلالج لجقوله   ْبِت َفُقْلنَا ََلُ ْم يِف السَّ

( َفَجَعْلنَاَها َنَكاالا َلَِا َبنْيَ َيَدْْيَا َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظةا لِْلُمتَِّقنَي  ٦٥قَِرَدةا َخاِسئنَِي )

- اليهود حني خالفوا احلق مسخهم قردة وخنازير، واملسلمون اآلن  (﴾  ٦٦)

 سبحانه املسخ الظاهري، أما املسخ الباطني منع احلقُّ   -كراًما لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  إ

 أي مسخ القلب فموجود، فمنهم قلبه قلب خنزير، أو قلبه قلب قرد. 

َبَقَرةا َقاُلوا  هلالج لجقوله   َتْذَبُحوا  َأْن  َيْأُمُرُكْم  : ﴿َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه إِنَّ اهللَ 

ا َقاَل َأُعوُذ بِاهللِ َأْن َأُكونَ  اِهلنَِي )َأَتتَِّخُذَنا ُهُزوا فيها إشارة إىل ذبح    (﴾٦٧ ِمَن اْْلَ

  (1)  النفس احليوانية الشهوانية.

َآَياتِِه  :  هلالج لج قوله   َوُيِريُكْم  اَْلَْوَتى  ُُيْيِي اهللُ  َكَذلَِك  ُبوُه بَِبْعِضَها  ﴿َفُقْلنَا اْْضِ

ُكْم َتْعِقُلوَن )  تعقلون.  ال  أنكملعلكم تعقلون  (﴾٧3َلَعلَّ

ا  ﴿َودَّ : هلالج لج قوله   ارا وَنُكْم ِمْن َبْعِد إِياَمنُِكْم ُكفَّ َكثٌِْي ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َلْو َيُردُّ

قُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى َيأِِْتَ   ُم اْْلَ َ ََلُ ا ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ َحَسدا

ٍء َقِديٌر )  ا ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسِهْم﴾ (﴾ ١٠9اهللُ بَِأْمِرِه إِنَّ اهللَ َعََل ُكلِّ ََشْ ملاذا   ﴿َحَسدا

يكون حمّمد عربًيا وال يكون إرسائيلًيا؟ »حيكى أن أبا جهل له ابن أخت، وأبو  

جهل أكب من حممد ملسو هيلع هللا ىلص، والكبري يعرف سري الصغري، وكان يعرف سريه، قال 

له: يا خاِل أنشدك باهلل وأسألك عن حممد كيف تعرفه أنت بالصغر؟ قال له: 

أعرفه نزهًيا، ثم قال له: كنا نحن وبني هاشم نستبق    أعرفه صادًقا، واهللِ  هللِوا

نكس  قالوا:  الطعام.  نطعم  قلنا:  الطعام.  نطعم  قالوا:  رهان.    ب كفريَس 

 

. واملعنى الظاهر  127لطائف املنن  قاله أيًضا أبو العباس املريس رمحه اهلل انظر: ابن عطاء هلل،   (1)

النفس حساًبا شديًدا فيه معلوم للجميع، ولكن الصوفية أرادوا مع ذلك أن نقوم بمحاسبة  

 يشبه ذبح يقرة بني إرسائيل.
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نكس  قلنا:  هلم:    باملعدوم.  قلنا   ، نبيٌّ عندنا  وما   ، نبيٌّ منَّا  قالوا:  املعدوم. 

 سلم. مل يثم أسلم ابن أخته، وهو    (1)  إنه صادق.  -يا ابن أختي-  تكذبون فواهلل

]البقرة:    َأْبنَاَءُهْم﴾ َيْعِرُفوَن  َكاَم  َيْعِرُفوَنُه  ﴿ هذا ]أبو جهل[ مثل اليهود عنده العلم  

آمن  146 ما  ولكن  ا  [  َأْنُفِسِهمْ ﴿َحَسدا ِعنِْد  هو    ﴾.ِمْن  اليتيم  حممد  يكون  ملاذا 

 الرسول واملرجع، ونحن نكون تابعني له؟ هذا غري الئق، وجيب أالَّ نقبَل« *.   

ُموا ِْلَْنُفِسُكْم ِمْن َخْْيٍ ََتُِدوُه  :  هلالج لجقوله   َكاَة َوَما ُتَقدِّ اَلَة َوآُتوا الزَّ ﴿َوَأقِيُموا الصَّ

أفضل مما أعطيتم، وأعظم أجرًا    »أيْ  (﴾ ١١٠ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصٌْي ) ِعنَْد اهللِ إِنَّ اهللَ 

م أمامه. سألني مجاعة  من الذي أخَّ  رتم ومل تقدموه. جيب عىل اإلنسان أن ُيقدِّ

عن الوصية، الوصية بحال حياته أحسن أم بعد؟ قلنا له: إذا أردت أن متيش 

ي، قلت له: أخرجها يف يف الليل أتضع الضوء قدامك أم وراءك؟ قال: قدام 

 حياتك، فاإلنسان يلزمه أن خيرج وصيته يف حياته. 

وّصَّ  رجاًل  أن  ة  مرَّ لكم  ُش بيَّنا  ثم  وصيَّة  فعاوده    يَ ف  فأنفقها،  بعدها 

املرض مرة ثانية فأوّص بوصية، ثم شفي بعدها فأنفقها. ثالث أو أربع مرات، 

امه يسّهل  يويّص ويشفى وينفقها، هذه كلها له. فاملال الذي يقدِّ  مه اإلنسان ُقدَّ

يدخل له هناك الطرق؛ ألجل أن جيلس يف حمل طاهر، مثل ما يقولون اآلن:  

قال: قال رسول اهلل    حتى جيلس يف الكريس األول. عن ابن مسعود    أواًل 

   :«  أيُّكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول اهلل ما منا أحد إال

م، ومال وارثه ما  ماله أحب إليه من مال وارثه، قال  م أو َقدَّ : فإن ماله ما ُقدِّ

ر ر أو َأخَّ  ( 2)رواه البخاري.   «ُأخِّ

 

َخاِِل َيا َخال َهل ُكنْتُم  َوَكاَن  بُن خَمَْرَمَة، قلت أليب جهل    ذكرها ابن القيم بلفظ: »َقاَل املِْسَورُ   (1)

د َوُهَو  ًدا بِالَْكِذِب قبل َأن َيُقول مَقالَته َفَقاَل َواهلل َيا اْبن ُأْختِي لقد َكاَن حُمَمَّ َشاب  تتهمون حُمَمَّ

ى فِينَا اأْلمني َفَلامَّ وخطه الشيب مل يكن ليكذب قلت َيا َخال َفلم اَل تتبعونه َفَقاَل َيا اْبن دعَ يُ 

َوَبنُو َهاشم الرّشف فأطعموا وأطعمنا َوسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا   ُأْختِي تنازعنا َنحن 

نَ  َقالُوا: منا  َوُكنَّا كفريس رهان،  َقاَل«.  َفَلامَّ جتاثينا عىل الركب  َكاَم  َأو  ِذِه  هِبَ َفَمتَى نأتيهم  بِي، 

 .184-183انظر: ابن القيم، جالء األفهام، ص  

 . 6442عن عبد اهلل، باب، ما قدم من ماله فهو له، برقم،  (2)
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عىل نفسه يف حال حياته فليس معقواًل أن يكون    افاإلنسان إذا ما سخ

يقول أحد التجار احللبيَّة مرة لرجل يف الشام:    .خى عليه منه إال ما ندرابنه أس

ابني  يا  اكتب  البنه:  قال  تويص،  أن  ينبغي  قال:  ال.  له:  قال  أوصيت؟  هل 

ة ]اخلزينة[ وأخرج العرشة آالف  وصيتي عرشة آالف لرية، فتح الولد الكاصَّ 

وقال له: تفضل، قال له: ملاذا؟ قال له: أنفقها، قال له: ال.  بل بعد ممايت، قال  

له: إذا كنت يف حال حياتك ال تسخى فكيف أنا؟ قد ال أسخى بعد موتك، 

 أنفقها بيدك أحسن لك.  

مامه،  هذا الولد باحلقيقة هو أبو األب، ومثله قليل. فالعاقل الذي ينفق أ 

وال يستهني اإلنسان من القليل، ما عنده إال فرنك مثاًل، ينفق فرنًكا، نصف 

ا، لقمة  خبزة، كلمة طيبة، وهكذا. ،فرنك، قرًشا سوريًّ

فاملك احلقيقي الذي حتبه أكثر    لنفسه،يعود  ال يبخل عىل نفسه، هذا كله  

:  اهلل    ينبغي أن تنفق منه، وهذا هو مالك، وهذا هو الباقي لك. وقال رسول

َوَما    -ق ال ينقص ماله  يعني اإلنسان مهام تصدَّ   - »َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل  

ا   َزاَد اهللُ َعْبًدا بَِعْفوٍ  ا.   أهل  -إاِلَّ ِعزًّ العفو عن الناس، هؤالء دائاًم يزيدهم اهلل عزًّ

هذه  و أن  تبني  عليها  تكلمت  عمن  تعفو  ال  شحيحة،  نفوسهم  أناس  هناك 

ا يف الدنيا ويف اآلخرةشحيحة، ل َتَواَضَع    »َوَما  -كن إذا عفت يزيدها احلق عزًّ

  (1)  مسلم.إاِلَّ َرَفَعُه اهللُ« رواه  هللَِأَحٌد 

املفسدات؛   فيه، ويدفع عنه  يبارك  أنه  النووي رمحه اهلل: قيل معناه  قال 

 ألن الصدقة تطفئ، وحقيقًة جيب عىل كل فرد، عىل كل إنسان فقري أو غنيٍّ 

يطلع من بيته يعمل له صدقة، ولو لقمة خبز للقطة أو للكلب؛ ألن  أن  قبل ما  

.* »  الصدقة تطفئ غضب الربِّ

َأْن  :  هلالج لج قوله   َوإِْساَمِعيَل  إِْبَراِهيَم  إََِل  َرا  ﴿َوَعِهْدَنا  لِلطَّائِِفنَي  َبْيتَِي  َطهِّ

( ُجوِد  السُّ ِع  كَّ َوالرُّ إىل    (﴾١٢٥َواْلَعاكِِفنَي  الذهاب  يريد  حني  »فاإلنسان 

حلجاز ال بد له من أن يتوب التوبة النصوح، يؤدي املظامل اىل أهلها، ويستسمح 
 

 .2588عن أيب هريرة، َباُب اْستِْحبَاِب الَْعْفِو َوالتََّواُضِع، برقم، (1)
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إىل أن يكون قلبه طاهًرا؛ ألن احلق يقول لسيدنا إبراهيم ولسيدنا إسامعيل :  

َرا  ﴿َأْن   ُجودِ َبْيتَِي  َطهِّ ِع السُّ كَّ فإذا كان البيت وهو    ﴾لِلطَّائِِفنَي َواْلَعاكِِفنَي َوالرُّ

من احلجر بلزم أن يكون طاهًرا، فكيف القلب الذي فيه احلق، قال اهلل تعاىل : 

»ما وسعني أريض وال سامئي ووسعني قلب عبدي املؤمن« أيُّ عبد ؟ وأيُّ  

مؤمن؟ القلب الطاهر الذي ال حقد فيه وال حسد وال يشء من األشياء ألبتة؛  

النسان حني يروح إىل احلجاز أن يطهر نفسه،  فلذلك أول كل يشء جيب عىل ا 

اخلدمة   ينوي  قلبه،  خدمة  وأن  احلق  يتوىل  قدر طاقته حتى  احلجاج عىل  كل 

 *. فيجعله فيه...«

ا إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب َيا َبنِيَّ إِنَّ اهللَ اْصَطَفى َلُكُم  :  هلالج لج قوله    ﴿َوَوَّصَّ ِِبَ

إاِلَّ   ََتُوُتنَّ  َفاَل  يَن  )الدِّ ُمْسلُِموَن    للحرضة   مستسلمون  أْي:  (﴾ ١3٢َوَأْنُتْم 

  وال   اإلسالم، إال  ترضوا  وال  شيًئا  تطلبوا . فالهنى ما  وبكل  أمر  ما  بكل  اإلهلية،

 اإلسالم.   أوامر عىل إال  أنفاسكم  من نَفس آخر  مُتيتوا

اِت ) ﴿َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها َفاْسَتبُِقوا  :  هلالج لج قوله   ْْيَ َولُِكلٍّ    (﴾١٤٨اْْلَ

ُمَولِّيَها،   ُهَو  كان رجل من أهل اهلل يميش يف   .(1)أو لكل وجهة هو ِوْجَهٌة 

قصاًبا،  يطلع  رشطًيا، وهذا  يطلع  هذا  قال:  يلعبون،  أوالًدا  فوجد  الطريق، 

به   يعمل  حيمل سيًفا،  أحدهم  رأى  ذلك؟  عرف  أين  من  كاتًبا،  يطلع  وهذا 

واإلنسان  »  قلاًم، فكل ولد يعمل استعداده، فهذه وجهته.  هكذا، واآلخر يبي

إذا جاء إلينا، وما كانت له وجهة ال يستفيد وال ذرة، يدخل الكالم من هنا،  

وخيرج من هنا، وهناك أناس يف بلد بعيد ما اجتمعوا معنا، ولكنهم صادقون  

 . *أملانيا«يف الطلب تأتيهم حصتهم ولو كانوا يف أمريكا، ولو كانوا يف 

 

،  ف أو يعود عىل اهلل تعاىله وهو املكلَّ  إما يعود عىل املتوجِّ مراد السيد النبهان هنا أن الضمري  (1)

د. ناظم نسيمي أن سيدنا قال: ظننا أن أوالدنا جيب أن يكونوا كلهم علامء ومشايخ،   ذكر وي

تعاىل: قوله  معنى  لنا  تبني  فليستبق كل    ثم  اِت﴾  رْيَ اخْلَ َفاْستَبُِقوا  ُمَولِّيَها  ُهَو  ِوْجَهٌة  ﴿َولُِكلٍّ 

 إنسان اخلريات يف ميدان استعداده ووجهته، فهذا حداد، وهذا تاجر، وهذا طبيب.
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الذكر    (﴾١٥٢﴿َفاْذُكُروِِّن َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِِل َواَل َتْكُفُروِن ) :  هلالج لجقوله  

تعاىل:   اهلل  قال  اهلل،  أهل  طريق  يف  قوي  َأْذُكْرُكْم﴾.ركن  وقال   ﴿َفاْذُكُروِِّن 

َا  ﴿تعاىل:   َأْيُّ ا  اهللَ  اْذُكُروا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َيا  ا﴾ِذْكرا سأل 41]األحزاب:  َكثِْيا  .]

أحد الصحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قائاًل: »يا رسول اهلل كثرت عيّل رشائع اإلسالم 

  فأوصني بأمر أدرك به ما فاتني وأوجز، فقال: ال يزال لسانك رطًبا من ذكر 

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »لو أن رجاًل يف ِحْجِره دراهم يقسمها، وآخر يذكر اهلل لكان    (1)  «.اهلل

أفضل »  (2)  «.الذاكر  والسالم:  الصالة  عليه  أْعاملُِكْم، بَِخرْيِ  ُأَنبُِّئُكْم  أال  وقال 

َهِب  إْنَفاِق  ِمْن  َلُكْم  َوَخرٍي  َدَرَجاتُِكْم،  يف  وأْرَفِعَها  َملِيكُِكْم،  ِعنَْد  وأْزَكاَها   الذَّ

َتْلَقوا   أن  ِمْن  َلُكْم  َوَخرْيٍ  ِة،  ُبوا  والِفضَّ َوَيرْضِ أْعنَاَقُهْم  ُبوا  َفَترْضِ ُكْم  َعُدوَّ

  (3)  «.أْعنَاَقُكْم؟ َقاَلوا: َبىَل، َقاَل: ِذكر اهلل َتَعاىَل 

الناس من يذكر اهلل؛ ألن اهلل ذكره، ومنهم من يذكر اهلل؛ لُيذَكر،   فمن 

وال مدخل عىل   (4) والثالث: يذكره ال هلذا وال لذاك؛ بل ألّنه مستحق الذكر...

اهلل إاّل من باب الذكر، فالواجب عىل العبد أن يستغرق فيه أوقاته؛ ألن الذكر  

خيتلفون،  الذاكرين  ولكنَّ  والنهاية،  البداية  يف  منه  بدَّ  وال  الوالية،  منشور 
 

،    الرتمذيأخرجه    (1)  . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ   :ل.وقا3375برقم:  َعْن َعبِْد اهللِ ْبِن ُبرْسٍ

يف كتاب األذكار، باب فضل ذكر اهلل تعاىل واإلكثار األوسط،    أخرجه الطباين يف املعجم  (2) 

 .74/ 10اهليثمي: رجاله وثقوا، قال 5969برقم،  منه عن أيب موسى بلفظه

ْرَداءِ يف سننه،  أخرجه الرتمذي (3)  .  7337، برقم:َعْن َأيِب الدَّ

العبارة ﴿َفاْذُكُرويِن﴾ باملوافقات   تفسريه:قريب من هذا ما ذكره القشريي يف    (4)  طريقة أهل 

َأْذُكْرُكْم﴾ بأن ﴿)َأْذُكْرُكْم﴾ بالكرامات، وطريقة أهل اإلشارة ﴿َفاْذُكُرويِن﴾ برتك كل حظ 

أقيمكم بحقي بعد فنائكم عنكم. ﴿َفاْذُكُرويِن﴾ مكتفني يب عن عطائي وأفضاِل ﴿َأْذُكْرُكْم﴾  

ويِن﴾ بذكرى لكم ما تذكرون، ولوال سابق ذكرى ملا كان راضيًا بكم دون أفعالكم. ﴿َفاْذُكرُ 

احلقائق. ويقال اذكرين لكل    بنعوت الحق ذكركم. ﴿َفاْذُكُرويِن﴾ بقطع العالئق ﴿َأْذُكْرُكْم﴾

يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم. القشريي، لطائف   ذكرين من لقيته أذكرك ملن خاطبته، فمن  

ابن قيم اجلوزية: وذكر العبد لربه حمفوف بذكرين  وقال    .137  اإلشارات )تفسري القشريي(

من ربه له: ذكر قبله به صار العبد ذاكًرا له، وذكر بعده به صار العبد مذكوًرا كام قال تعاىل:  

[ وقال فيام يروي عنه نبيه: »من ذكرين يف نفسه ذكرته  152]البقرة:  َأْذُكْرُكْم﴾  َفاْذُكُرويِن  ﴿

يف نفيس ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه«. والذكر الذي ذكره اهلل به بعد ذكره له:  

نوع غري الذكر الذي ذكره به قبل ذكره له، ومن كثف فهمه عن هذا فليجاوزه إىل غريه، فقد  

. وله  2/405فدعه ... وجاوزه إىل ما تستطيع. مدارج السالكني  قيل: إذا مل تستطع شيئًا  

 كالم ماتع شائق يف حقيقة الذكر وأنواعه والسيام الذكر الثالث الذي ذكره السيد النبهان. 
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من  ومنهم  احلضور،  مع  يذكر  من  ومنهم  الغفلة،  مع  اهلل  يذكر  من  فمنهم 

وههنا يسكت اللسان، وينتقل الذكر إىل  أسكته احلضور والشهود عن الذكر،  

اجَلنان، فيصري ذكر اللسان غفلة يف حق أهل هذا املقام؛ ألن حقيقة الذكر عند  

﴿َواْذُكِر  :  هلالج لج هؤالء القوم هو االنقطاع إىل املذكور وعن كل يشء سواه؛ لقوله  

﴾  [. 80]املزمل:  اْسَم َربَِّك َوَتَبتَّْل إَِلْيِه َتْبتِيالا

اْْلَْمَواِل  ﴿َوَلنَ :  هلالج لج قوله   ِمَن  َوَنْقٍص  وِع  َواْْلُ ْوِف  اْْلَ ِمَن  ٍء  بََِشْ ُكْم  ْبُلَونَّ

ابِِريَن )  ِ الصَّ  االبتالءات ثالثة:  (﴾  ١٥٥َواْْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبرشِّ

تعاىل:   قال  لالختبار  ِمنُْكْم  ابتالء  اَلَُْجاِهِديَن  َنْعَلَم  َحتَّى  ُكْم  ﴿َوَلنَْبُلَونَّ

ابِرِ   [.  31]حمّمد: يَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم﴾ َوالصَّ

تعاىل:   قال  للتعريف  وِع وابتالء  َواْْلُ ْوِف  اْْلَ ِمَن  ٍء  بََِشْ ُكْم  ﴿َوَلنَْبُلَونَّ

( ابِِريَن  الصَّ  ِ َوَبرشِّ َوالثََّمَراِت  َواْْلَْنُفِس  اْْلَْمَواِل  ِمَن  إَِذا  ١٥٥َوَنْقٍص  الَِّذيَن   )

ا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة قَ  ا إَِلْيِه َراِجُعوَن )  هللِاُلوا إِنَّ  (﴾.  ١٥٦َوإِنَّ

  ( 1) اْبَتاَلُه«؛َعْبًدا  اهللُ  َأَحبَّ  وابتالء للرقي واملحبة، إذ ورد يف احلديث: »إَِذا  

يف  وورد  اإلهلية،  للحرضة  حمبوب  فالـُمْبَتىل  أنينه،  ليسمع  صوته،  ليسمع 

فام ابتالك إاّل ألّنه    (2). األَْنبَِياُء، ُثمَّ األَْمَثُل َفاألَْمَثُل«َباَلًء  النَّاِس  َأَشدُّ  احلديث » 

أصنام   قلبك:  يف  املعشوقة  واألصنام  األغيار  من  خُيلِّصك  أن  وأراد  أرادك، 

واجلاه   والكريس  الوظيفة  وأصنام  واألصدقاء  واألوالد  والزوجة  األموال 

إليه  )  ،والزعامة فوصلَت  إليه،  فتوجهَت  املبتيل،  عرفَت  إذا  نعمة  فاالبتالء 

بواسطة   عنه  فبعدَت  عنه،  غافاًل  كنَت  إذا  نقمة  واالبتالء  االبتالء،  بواسطة 

ول فيه اسم املنتقم، والثاين: فيه  والفرق بني البالء واالبتالء، أن األ  (3) .(االبتالء

»إَِذا   املحب  أنتم  َعْبًدا  اهللُ  َأَحبَّ  اسم  ما  كالًما  عليكم  تكّلموا  فإذا  اْبَتاَلُه« 

بعامليه أبًدا، فهذا هو االبتالء، وأما إن كنتم عامليه فهذا هو االنتقام، وهذا  

 

ومعناه صحيح، روى   .9329أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن َعِن اْبِن َمْسُعودٍ موقوفاً برقم:    (1)

اَرةِ املََْرِض َوَقْوِل  البخاري، كِتَاُب الطِّبِّ  َز  ُسوًءا  َيْعَمْل  َمْن  اهللِ َتَعاىَل ﴿ ، َما َجاَء يِف َكفَّ  بِِه﴾جُيْ

ا   عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  . 5645برقم،  ِمنُْه« ُيِصْب »َمْن ُيِردِ اهللُ بِِه َخرْيً

النَّاِس َأَشدُّ  وعنون البخاري: َباٌب:  ،  2920أخرجه ابن حبان عن سعد بن أيب وقاص، برقم    (2)

 .7/115األَْنبِيَاُء، ُثمَّ األَْمثَُل َفاألَْمثَُل. َباَلًء  

 .13من كتاب حتفة اإلخوان للشيخ حممود مهاوش الكبييس  القوسنيما بني  (3)
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لك أن احلق بالء. وإذا عملتم عماًل حسنًا وتكّلمت الناس عليكم، فمعنى ذ

الكامالت اإلهلية. لكم  أن خيتاركم حتى حيمِّ واحلق ُّسبحانه وتعاىل حني    أراد 

حيب عبًدا فالبدَّ أن يبتليه، وإذا ابتاله وصّبه يأتيه التسليم، وبعد التسليم يأتيه  

التسليم-الرضا   من  أعىل  احلرضة    -والرضا  من  االبتالءات  يشهد  وبعدها 

 اإلهلية« *.  

ِحيُم ) ﴿َوإِ   :هلالج لجقوله   ْْحَُن الرَّ ُكْم إَِلٌه َواِحٌد اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو الرَّ قال  (﴾  ١٦3ََلُ

ُكْم إَِلٌه َواِحٌد اَل إَِلَه إاِلَّ  َوُهَو  ،اأْلَْعَظمَ اهللِ  اْسَم  اآْلَيَتنْيِ  َهاَتنْيِ  يِف إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: » ﴿َوإََِلُ

ِحيُم﴾ ْْحَُن الرَّ يُّ  َو    ُهَو الرَّ   [ 1]آل عمران:    (1)  ﴾اْلَقيُّومُ ﴿امل اهللُ اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو اْْلَ

 ما يف األعداد إال الواحد، فكام ال عدد قبل الواحد؛ ال أحد قبل اهلل األحد«*. 

َة  هلالج لج قوله   اْلُقوَّ َأنَّ  اْلَعَذاَب  َيَرْوَن  إِْذ  َظَلُموا  الَِّذيَن  َيَرى  مَجِيًعا    هللِ: ﴿َوَلْو 

له،    فنحن   اهلل...  إال  الوجود  يف   ألحد  قّوة  ال   (﴾ 165) البرص  لكنَّ  العني  لنا 

 واألذن لنا لكنَّ السمع له، واللسان لنا لكنَّ الكالم له. 

الَِّذيَن  :  هلالج لج قوله   َينِْعُق باَِم اَل َيْسَمُع إاِلَّ ُدَعاءا ﴿َوَمَثُل  َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي 

الكني هي آية املنافقني،   (﴾١٧١َونَِداءا ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْعِقُلوَن )   آية السَّ

أي: صمٌّ عن    ﴿ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْعِقُلوَن﴾قال اهلل تعاىل عن املنافقني:  

  ، والسالكون  احلقِّ  ، احلقَّ يعقلون  ال  فهم   ، احلقِّ عن  عمٌي   ، احلقِّ عن  بكٌم 

، فهم ال   ، عمٌي عن غري احلقِّ ، بكم عن غري احلقِّ بالعكس: صّم عن غري احلقِّ

 . يعقلون غري احلقِّ 

َتتَُّقوَن  :  هلالج لجقوله   ُكْم  َلَعلَّ اْْلَْلَباِب  ُأوِِل  َيا  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  يِف  ﴿َوَلُكْم 

لك، وللموجودين يف العامل أمجع. »فإذا رسق ُتقطُع يده، أو    حياة»(﴾  ١٧9)

رشب اخلمرة جُيلد، أو زنى جُيلد أو ُيرجم، أو َقَتل ُيْقتل، وهكذا حتى يبقى  

لطيًفا طاهًرا  نظيًفا  منظاًم  يا ،  الوجود  اآلن  فقال:  يوم،  ذات  شخص  جاءين 

القاتل ال َيقتل    شيخي يف أمريكا ال يقتلون القاتل. قلت له: وملاذا؟ قال: ألن

إاّل وهو جمنون، وقد قتل واحًدا، فإذا اقتصوا منه فقد قتلوا اثنني. فقلت: وماذا  

يصنعون معه؟ قال: حيجرون عليه يف ُجنينة كبرية واسعة. فقلت له: قل هلم: 

 

ذِْكُر ُسوَرةِ الْبََقَرةِ َوآِل ِعْمَراَن،  باب،  أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن، َعْن َأْساَمَء بِنِْت َيِزيَد،    (1)

 . 2384برقم، 
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فليوسعوا اجُلنينة؛ ألّن األب إذا قتل أحًدا سيقول البنه: اقتل آخر؛ لنلتقي غًدا  

﴿َوَلُكْم يِف اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِِل    همت اآلن ملاذا قال اهلل تعاىل:يف اجُلنينة، أف

﴾ ألن دين اإلسالم مرتبة حافظة لك وحافظة منك... أما املدنية فال  اْْلَْلَباِب 

»يا أهل القلوب يا أهل العقول    ﴿َيا ُأوِِل اْْلَْلَباِب﴾حتفظك، وال حتفظ غريك.  

 لطافة« *.  يا أهل الفهم يا أهل اللطف وال

ا اْلَوِصيَُّة :  هلالج لج قوله   ﴿ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحََضَ َأَحَدُكُم اَْلَْوُت إِْن َتَرَك َخْْيا

ا َعََل اَْلُتَِّقنَي )    وجه   من  حممود  املال  (﴾١٨٠لِْلَوالَِدْيِن َواْْلَْقَربنَِي بِاَْلَْعُروِف َحقًّ

ه  تعاىل   واهلل  وجه،  من  ومذموم ا  َتَركَ   إِن ﴿  فقال:   خرًيا  سامَّ   يعني   اْلَوِصيَّة﴾   َخرْيً

  للرجلِ   الصالُح   املاُل  نعم  والسالم: الصالة  عليه  وقال ،  به  فليوصِ   مااًل   ترك   إن

 (1) الصالِح.

َياُم َكاَم  هلالج لج قوله   ا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َ الَِّذيَن  َعََل  ُكتَِب  : ﴿َيا َأْيُّ

) َقْبلُِكْم  ِمْن   َتتَُّقوَن  ُكْم  معناه   (﴾١٨3َلَعلَّ فصام  اإلمساك.  معناه  الصوم: 

امتأل   الذي  اجلسم  هلذا  تطهريًا  بالصيام  أمرنا  وتعاىل  سبحانه  فاحلق  أمسك. 

عفونات يف أثناء السنة من أكل وما شابه ذلك، وبواسطة الصوم يف هذا الشهر  

ات تنتج عن هذه  خترج هذه العفونات املوجودة يف اجلسم كلها، وأكثر الداء

العفونات، وهذه العفونات ُتظهر قضايا يتولد منها أشياء وأشياء، يتولد منها 

رمحةً  وتعاىل  سبحانه  فاحلق  صيام    أمراض،  هذا  الصيام.  هبذا  أمرهم  بعبيده 

 الفم.  

أن  ورشط  النهار،  مجيع  املفطرات  مجيع  عن  اإلمساك  رشًعا:  والصوم 

إذا واحد أكل أو    -سد باألكل والرشب يكون قاباًل للصوم بنية خمصوصة. فيف 

 والسعوط، واحلقنة.   -رشب

ميل يف اإلحليل    وال يفسد بالفصد وال باحلجامة واالكتحال وإدخالِ  

واألذن ال يفطر إال إذا قطر أْي: صار يقطر يف أذنيه قطرة أو باإلحليل القطرة  

لطريق،  ألنه يصل إىل اجلوف. والذي يكون بغري قصد كغبار يف ا ؛تفطر ذهفه

 

الِِح،    أخرجه البخاري يف األدب املفرد َعْن َعْمِرو ْبِن الَْعاِص،  (1) الُِح لِْلَمْرِء الصَّ َباُب املَْاُل الصَّ

 واحلديث صحيح.  112. ص 299برقم 
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وسبق ذباب إىل جوفه، إذا دخل بأنف املايش أو فمه ال تفطر؛ ألن هذا عارض، 

غري   ألهنا  تفطر؛  فليست  وإال  ويعجل،  أنفه  اإلنسان  يسد  أن  واألحسن 

 . مقصودة بل عرضية. وال باملضمضة واالستنشاق

سألوين: هل صحيح أنه ال جيوز أن يتوضأ قبل املغرب بنصف ساعة؟   

لنا له: هذه ليست صحيحة، لكن حني تريدون أن تتوضؤوا  فإن فعل أفطر. ق

سواء كان قبل املغرب أو بعد الظهر أو الضحوة أثناء االستنشاق أو املضمضة 

إذا كان من غري غرغرة أو من غري  ب ال تغرغروا فإذا س أما  ق يشء تفطرون، 

حني   اإلنسان  يلزم  رمضان  هنار  ففي  يفطر...  ال  يشء  سبق  ولو  استنشاق 

معهم    يتمضمض الناس  من  فهناك كتري  ويبالغ،  كثرًيا  يغرغر  أال  ويستنشق 

  وسواس.

ُكْم َتتَُّقوَن﴾ِمْن  الَِّذيَن  َعََل  ُكتَِب  ﴿َكاَم   »هذا الصوم كتب عىل   َقْبلُِكْم َلَعلَّ

عليهم   كتب  أنه  واملهم  شهًرا،  كم  أو  يوًما  كم  بيان  دون  قبلنا،  من  الذين 

الصيام، والعلة: ﴿َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾ يعني نجعله وقاية مثل اإلنسان حني يريد  

يصيبه.  ما  حتى  بالرتس  يتقي  والرتس  السيف  ومعه  العدو  يرضب  أن 

جرم اجلاين، أما إذا مل يكن الشخص جمرًما  والرشطي له هيمنة وسلطان عىل امل 

العبادات   أن  فاألصل  أبدًا، وهكذا نحن،  - وال جانًيا فام ألحد سلطة عليه 

الصيام ًدا    - ومنها  حممَّ بعث  حينام  تعاىل  اهلل  قال  كام  األخالق  :  تعطينا 

َعظِيم﴾   ُخُلٍق  َلَعَل  ال 4]ن:﴿َوإِنََّك  التي  والصوم  والطاعة  العبادة  وهذه   ]

اإلنسان  تعط تعطي  ]الصحيحة[  العبادة  إن  ثم  بصحيحة.  ليست  أخالًقا  ي 

أن  الصحيحة  األخالق  الفهم، وعالمة  تعطيه  ذلك  وبعد  األخالق،  شيئني: 

تعطيه الفهم، فيفهم ما له وما عليه، ويفهم أن ال وجود إال هلل، وأن اهلل عامل 

ب صفات املعبود  والعبادة املقبولة تقرِّ .  ال املطلقعليم عالم حكيم وهو الفعَّ 

جلَّ جالله، وهلا رشوطها، رشطها األول: أكل احلالل، فغالبًا من يغتاب وينم  

ويكذب ويرائي ... من أكل احلرام غالًبا، أما آكل احلالل غالبًا ال يقع منه هذا  

 أبدًا، فأصل األصيل أكل لقمة احلالل« *.  
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ا َأْو َعََل َسَفٍر    :هلالج لج قوله   ا َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريضا اما ٌة  ﴿َأيَّ ِمْن َفِعدَّ

ا َفُهَو َخْْيٌ َلُه   َع َخْْيا اٍم ُأَخَر َوَعََل الَِّذيَن ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعاُم ِمْسكنٍِي َفَمْن َتَطوَّ َأيَّ

 (﴾ ١٨٤ْعَلُموَن )َوَأْن َتُصوُموا َخْْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم تَ 

»إذا يأيت رمضان وهو مرضان وبقي مريضًا وما قدر فهذا ليس عليه يشء 

أبدًا، ومات يف املرض، ومات وال يصوم فهذا ما عليه يشء مطلقًا؛ ألنه ما جاء  

أن   يقدر  ما  مريض  وهو  سنتني،  سنة  شهرين،  شهرًا  بقي  صاٍح،  وهو  يوم 

 هذه من النعم الكبار عىل اإلنسان. يصوم، هذا ال جيب عليه ال قضاء وال فدية،  

أو   البنات  كثريًا،  الشباب  مع  تصري  هذه  عذر،  بغري  أفطر  كان  وإذا 

الشباب بعدها يصوم، يكون صغريًا شابًا ما صام سنة، سنتني، ثالثة، أربعة،  

مخسة البد أن يقضيهم، ويطالع الفدية لكل يوم مد طعام، مد طعام يعني مئة  

قريبًا، يعني كل يومني أقل من كيلو بيشء قليل، يعني  ومخسة وثالثني درمهًا ت

مخسة عرش كيلو تقريبًا لشهر رمضان، وإذا دخل رمضان الثاين وما صام األول  

الفدية،   يكرر  يبقى  الثالث،  بقي  اثنني،  ما صام  اثنني،  تتكرر  فصاروا  الفدية 

    بتكرر السنني.

بْدء ذي  احلر   بادئ  يف  عليهف  ام،دخل  وينكرس  يتوب  أن    يجب  ويبكي 

التوبة ثالثة:  هذه  الفدية،  عليه  جيب  ثم  القضاء،  عليه  جيب  ثم   ، وينذل، 

 والفدية« *.   ،والقضاء

: ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن  هلالج لجقوله  

ْهَر َفلْ  ِمنُْكُم الشَّ َدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد  (﴾ رمضان اسم من 185َيُصْمُه )اهْلُ

، والذي يريد أن ينمُّ ألبتةأسامء اهلل، فاحلقُّ ال يأكل وال يرشب وال يغتاب وال 

مزكَّ  طاهًرا  يكون  أن  بدَّ  ال  اهلل  عىل  *.   يدخل  بالسبب«  فليأخذ  النفس؛  ى 

إن هلل مئة وستة  »وهكذا جيب علينا أن نتخلق بأخالق اهلل؛ ألن هناك حديثًا:  

أو   فتخلقوا هباعرش  أال  الصوم،   (1) .«سبعة عرش خلقًا  التخلق هبا  ومن مجلة 

 فيجب علينا الصوم يف رمضان، وعند أهل اهلل الصوم مطلقًا؟ 

 

ِماَئَة  َخَلَق  َوَجلَّ  َعزَّ اهللَ إِنَّ . بلفظ » 84،1/84أخرجه أبو داود الطياليس، عن عثامن بن عفان، برقم،( 1)

نََّة«   بُِخُلٍق ِمنَْها َدَخَل اجْلَ =  2/72الفتوحات املكية    وذكره يفُخُلٍق َوَسبَْعَة َعرَشَ ُخُلًقا، َفَمْن َأَتى اهللَ 

بن حجر: »ورواه البزار من هذا الوجه وقال: ال نعلمه إال من هذا الوجه، وعبد الواحد ليس وقال ا=
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م  غريه،  أو يرضُّ  يشء يرضه  عن كل  اإلمساك  هو  الكذب  ثالصوم:  ل 

يفطرن...  اهلل  أهل  عند  كلهن  هؤالء  الكاذبة...  واليمني  والنميمة  والغيبة 

وكانت سيدتنا عائشة ريض اهلل تعاىل عنها أخذت بحديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  

والنظر   الكاذبة  واليمني  والنميمة  والغيبة  الكذب  الصائم:  يفطرن  »مخس 

ائم...فنحن يلزم أن  «. فهذه اخلمسة عند سيدتنا عائشة يفطرن الص(1)   بشهوة

اإلفطار   حيث  من  معلوم  هذا  والفرج  الفم  صوم  فقط.  فمنا  ليس  نصوم، 

وال   ينم  وال  يغتاب  وال  اللسان  يتكلم  أالَّ  احلقيقي  الصوم  لكن  الظاهري، 

يكذب... فالصوم هو أن تصوموا عن كل حمرم، من سمع، ومن برص، ومن  

جيوز لك أن تتكلم    لسان، ومن يد، ومن رجل، ومن كل يشء فيه حمرم.  ال

َحَصائُِد إاِلَّ  النَّاِر  يِف  َمنَاِخِرِهْم  َعىَل  النَّاَس  َيُكبُّ  إال بام كنت مأموًرا به. »َوَهْل  

 (2) َأْلِسنَتِِهْم«. 

يُّ يشء يكب اإلنسان يف النار؟ حصائد ألسنتهم؛ يتكلم فيام ال يعنيه.  أ 

نحن عندنا عقل فوق اللسان وفوق البرص وفوق السمع وفوق اخلاطر وفوق  

الرسول   وكان  امليزان،  هو  العقل  العقل.  يشء  وميزانه    كل  دليله  دائاًم 

 الصحيح هو العقل« *. 

أحًدا يتكلم عليك إذا  هو عمل فهل أنت مكلف أن تتكلم؟ هل ترىض   

عملت عماًل غري حسن. فام ال ترضاه لك ملاذا ترضاه لغريك؟ هذا ليس من 

نصاف. فالويل لعدم املنصفني، يدخل هناك إىل الويل الذي هو وادي يف  اإل

 جهنم، يعلم اهلل كم يبقى فيه شهرين، سنتني...« *.  

 

بالقوي، وعبد اهلل بن راشد جمهول«. وللحديث شواهد كثرية ما يدل عىل أن احلديث له أصل، إال 

 .  432-11/431أن إسناده باق عىل ضعفه الشديد. انظر: املطالب العالية، 

اتفقوا عىل أنه حديث ضعيف، فمنهم من قال: موضوع، ورواه األزدي عن عيسى بن سليامن عن  (  1)

داود بن رشيد عن بقية عن حممد بن حجاج عن جابان عن أنس. وهذا إسناده متقارب وليس فيه من 

احَلّداد،  رمي بالكذب إال أنه ضعيف لضعف حممد بن حجاج، وكذلك حكم عليه العراقي انظر: 

 . 2/612اديث إحياء علوم، ختريج أح

برقم    (2) بن جبل  معاذ  املسند عن  أمحد يف  اإلمام  بطرقه 22016أخرجه  واحلديث صحيح   .

 . طبعة الرسالِة.36/345وشواهده. انظر: املسند 
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ال باب يف   (﴾١٨9َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِِبَا ) ﴿َوَلكِنَّ اْلَِبَّ َمِن اتََّقى  :  هلالج لجقوله  

الطاهر إال  يدخله  ال  الرشيعة،  باب  إال  تأتوا  الوجود  فال  باب،  له  والبيت   .

 َرُسوَل  فِيُكْم  َأنَّ  َواْعَلُموا  ﴿ البيوت من ظهورها، والباب هو رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

 اهلل ال املّدعي؛ ألنوباب الرسول هو املرجع العارف ب [  7﴾ ]احلجرات:  اهللِ

يف  املمحّو  التابع  الصادق  باهلل  العارف  نعني  وإنام  كثريون،  العامل  يف  املّدعني 

ألبّتة، له  وجود  وال  بتاًتا  يك   أنت  وبعدها   حمبوبه    تكب   حني  لغريك،   باًبا  يسوِّ

  فالباب   ،   اهلل  باب  تصري   بعبديتك،   وتتحقق  اإلهلية،  احلرضة  وتعرف  وتطمئن 

 بيوهتا. من األبواب وأتوا قال: ما﴾ ﴿َوأُتوا الُبُيوَت ِمن أبواِِبَا البيت من

اْعَتَدى    :هلالج لجقوله   َما  بِِمثِْل  َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  ﴿َفَمِن 

 سامه معتدًيا.(﴾ ١9٤َعَلْيُكْم )

ْنَيا َوُيْشِهُد اهللَ َعََل  :  هلالج لج قوله   َياِة الدُّ ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه يِف اْْلَ

َصاِم ) َما يِف َقْلبِِه َوُهَو َأَلدُّ   لت عائشة ريض اهلل عنها َقاَل َرُسوُل  »قا (﴾٢٠٤اْْلِ

َجاِل إىَِل  اهلل ِصُم« *.  اهللملسو هيلع هللا ىلص »إِنَّ َأْبَغَض الرِّ  (1) اأْلََلدُّ اخْلَ

وُكْم َعْن ِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوا  :  هلالج لجقوله   ﴿َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ

ْنَيا  َوَمْن   ْم يِف الدُّ َيْرَتِدْد ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر َفُأوَلئَِك َحبَِطْت َأْعاَمَُلُ

فِيهَ  ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب  َوُأوَلئَِك  )َواِْلِخَرِة  َخالُِدوَن  أحد  (﴾٢١٧ا  ُوِجد  »ما 

  آمن حقيقة ورجع عن إيامنه« *. 

ِريَن ):  هلالج لج قوله    اَْلَُتَطهِّ َوُُيِبُّ  ابنَِي  التَّوَّ ُُيِبُّ  اهللَ  من    (﴾٢٢٢﴿إِنَّ  كثري 

الناس تقع منهم ذنوب، فيتوبون، ثّم تقع منهم ذنوب، فتصل معهم لدرجة  

أن يقولوا ملاذا نتوب ما دمنا نرجع ]إىل الذنوب[؟ هذا من الشيطان! هذه ال  

بدَّ أن تفهموها متاًما إنه يقول: إذا تبنا اآلن عن رشب اخلمرة مثاًل، ثّم رشبناها  

هذا الكالم من الشيطان! توبوا اآلن اآلن،   بعد ساعة، فام الفائدة من التوبة؟

فليس الشجاع اّلذي ال يقع منه ذنب، بل الشجاع اّلذي يقع منه ذنب ويتوب، 

واعرتافنا باخلطأ وإن كان كثرًيا ليس عيًبا، بل العيب عدم التوبة من الذنب، 

 

 .2457َباُب َقْوِل اهللِ َتَعاىَل: ﴿َوُهَو َألَدُّ اخِلَصاِم﴾، برقم،أخرجه البخاري عنها،  (1)
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  وإذا وقع منكم يف اليوم الواحد مائة ذنب أو أكثر فتوبوا كل مّرة، لكن بالقلب 

وليس باللسان، فإذا تبتم من قلبكم جاءكم نور التوبة نور املحبة ﴿إِنَّ اهللَ حُيِبُّ  

أهل   يراه  مثلام  بنفسه  املعنوي  القذَر  فريى  حاله،  يكشف  والنور  ابنَِي﴾  التَّوَّ

كنت مّرة منذ زمن قاعًدا وحدي وأنا ولد أخاطب اهلل تعاىل. قلت: يا  اهلل...

ِريَن﴾﴿إِنَّ اهللَ  رب، أنت تقول:   ابنَِي َوُُيِبُّ اَْلَُتَطهِّ يعمل ذنًبا بل ذنوًبا    ُُيِبُّ التَّوَّ

وتعطيه املحبة أيًضا؟ قال: نعم عبدي، أنا أبنّي لك! قلت: بنّيْ يا ريب، قال:  

هذا غلب أربعًة: غلب الشيطان الكبري األهبل، والشيطان األبيض، والشيطان  

واإلن اجلّن  شيطان  بني  ُخلق  اّلذي  يسّمى النمنوم  أفال  نفسه:  وغلب  س، 

 .حمبوًبا؟ قلت: يا ريب، واهللِ صحيح. أخذهتا عن ذوٍق من ذّرايت

ِريَن )  ابنَِي َوُُيِبُّ اَْلَُتَطهِّ قال عطاء رمحه اهلل: »  (﴾ ٢٢٢﴿إِنَّ اهللَ ُُيِبُّ التَّوَّ

ابنِيَ حُيِبُّ   ُنوِب   ِمنَ   التَّوَّ ِرينَ   َوحُيِبُّ   الذُّ َوالنََّجاَساِت،   اأْلَْحَداِث   ِمنَ   بِاملَْاءِ   امْلَُتَطهِّ

هناك بعض الناس ال يعرفون حدًثا أكب وال أصغر، وال يتوضؤون، فهؤالء 

والنباتية   احليوانية  اإلنسان  يف  وضع  احلق  ألن  احليوانات؛  حكم  حكمهم 

سواء أكانت ملكية    واجلامدية وامللكية، فاإلنسان ُيعَرف من أعامله الغالبة عليها

الغسل،   يعرفون  باهلل ال  والعياذ  أناس  فهناك  مجادية،  أم  نباتية  أم  حيوانية  أم 

وأناس ال يستطيعون أن خيطوا خطوة إال عىل وضوء. وروى اإلمام مسلم عن  

 ( 1)*.« أْي: نصف اإليامن «اإِلياَمنِ   َشْطرُ الطُُّهوُر » ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: النبي 

بَِأْنُفِسِهنَّ  :  هلالج لج قوله   بَّْصَن  َيََتَ ا  َأْزَواجا َوَيَذُروَن  ِمنُْكْم  ْوَن  ُيَتَوفَّ ﴿َوالَِّذيَن 

ا َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِياَم َفَعْلَن يِف َأْنُفِسِهنَّ   َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعرْشا

البد أن تقعد املعتدة يف البيت من    (﴾ ٢3٤) بِاَْلَْعُروِف َواهللُ باَِم َتْعَمُلوَن َخبٌِْي  

حني ما يموت زوجها حتى أنه ال جيوز هلا أن تطلع معه إىل البية أو إىل القب،  

فالعدة يف بيتها، ال جيوز هلا اخلروج منه أبًدا، وال تتكلم ]أي مع الغرباء[ أو  

عدة  يدخل عليها غريب أبًدا. فاملرأة من حلظة موت زوجها البد أن تقعد بال

أربعة أشهر وعرشة أيام... فال يصح أن خترج من بيتها إال إذا هناك رضورة،  

 

 . 223برقم، : أيب مالك األشعري عنمسلم  احلديث أخرجه(1)
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لتأيت حتى تأكل  كأن تريد أن تأكل وال يوجد أحد يأيت هلا فيجوز أن خترج 

أبًدا، واحلرام برقبتها. بلغني أن امرأة مات زوجها وهي   فقط، أكثر ال جيوز 

س ألهنا  قعدت؛  ما  لكنها  بالِعدة  تقعد  أن  أطرقي تريد  هلا:  فقال  شيًخا  ألت 

رأسك يف األرض وروحي. خترج لتقرأ درًسا أيًضا. خائن كذاب! قاتلَك اهلل. 

هذا بعيد عن العلم، هذا بعيد عن النور اإلهلي. ما عنده علم، لو كان هناك  

 علم ملَا تكلم هذا الكالم« *. 

َواِسعٌ :  هلالج لج قوله   َواهللُ  َيَشاُء  َمْن  ُمْلَكُه  ُيْؤِِت  ) ﴿َواهللُ  َعلِيٌم  هذه    (﴾ ٢٤٧ 

أعىل منها ما وجد، فحني يصل العارف إىل عبد الواسع يسع الوجود من أوله  

الواسع   سّيده  مع  هو  آخره،  وأنتم  إىل  عبيده،  ختدموا  أن  يريدكم  هو   ،

 اشهدوا حالكم خّداًما عند اهلل، وال تشهدوا الناس إاّل عبيًدا هلل. 

ْلنَا  :  هلالج لج قوله   َفضَّ ُسُل  الرُّ اهللُ  ﴿تِْلَك  َم  َكلَّ َمْن  ِمنُْهْم  َبْعٍض  َعََل  َبْعَضُهْم 

اْلُقُدِس   ْدَناُه بُِروِح  َمْرَيَم اْلَبيِّنَاِت َوَأيَّ اْبَن  َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْينَا ِعيَسى 

الصالة    (﴾٢٥3) عليهم  األنبياء  حتى  خملوق  ألي  فيه  دور  ال  التفاضل 

   والسالم، هذه خصوصية من عند اهلل.

يُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسنٌَة َواَل َنْوٌم َلُه َما يِف :  هلالج لج قوله   ﴿اهللُ  اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو اْْلَ

َمَواِت َوَما يِف اْْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعنَْدُه إاِلَّ بِإِْذنِِه َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِدْيِْم   السَّ

بََِشْ  َخْلَفُهْم َواَل ُُيِيُطوَن  َمَواِت َوَما  السَّ ُكْرِسيُُّه  باَِم َشاَء َوِسَع  إاِلَّ  ِعْلِمِه  ِمْن  ٍء 

اهللِ  اْسُم »قال ملسو هيلع هللا ىلص: » (﴾ ٢٥٥َواْْلَْرَض َواَل َيُئوُدُه ِحْفُظُهاَم َوُهَو اْلَعِِلُّ اْلَعظِيُم ) 

«.قال بعض األئمة (1) ُسَوٍر: يف اْلَبَقَرِة واحد، َوآِل ِعْمَراَن، َوطهَثاَلِث  يِف  اأْلَْعَظُم  

: »هو احلي القيوم«؛ ألنه يف البقرة  -وقائل هذا القول من أهل اهلل  - املتقدمني  

آل عمران ويف طه يف قوله   الكريس، ويف  آية  لِْلَحيِّ :  هلالج لج يف  اْلُوُجوُه  ﴿َوَعنَِت 

ا امْلُنِْذِر،  : »َيا َأبَ َقاَل: َقاَل ِِل َرُسوُل اهلل    وَعْن ُأيَبِّ ْبِن َكْعٍب   (﴾ ١١١اْلَقيُّوِم)

يُّ  احْلَ ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  ﴿اهللُ  ُقْلُت:  َقاَل:  َأْعَظُم؟«  معك  اهلل  كَِتاِب  يِف  آَيٍة  َأيُّ 

 

 . واحلديث حسن.7758أخرجه الطباين يف املعجم الكبري، َعْن َأيِب ُأَماَمَة، برقم، (1)
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 « َوَقاَل:  َصْدِري  يِف  َب  َفرَضَ َقاَل:  امْلُنِْذِر«.لَِيْهنَِك  اْلَقيُّوُم﴾،  َأَبا  ويف    (1) اْلِعْلُم 

اة رمضان أن شيطاًنا قال له: يف حفظ زك  احلديث املشهوِر عن أيب هريرة  

إَِذا َأَوْيَت إىَِل فَِراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة اْلُكْريِسِّ فإنه اَل َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اهلل َحافٌِظ، َواَل  

فأخب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »َأَما    -ال يعرفه من هو -َيْقَرُبَك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح«  

ُه   آخر: اسم اهلل األعظم هو   لس وقال يف جم    (2) َكُذوٌب« *.َوُهَو  َصَدَقَك  َقْد  إِنَّ

   (3)  *. الصدق«

َيْكُفْر  :  هلالج لج قوله   َفَمْن  اْلَغيِّ  ِمَن  ْشُد  الرُّ  َ َتَبنيَّ َقْد  يِن  الدِّ يِف  إِْكَراَه  ﴿اَل 

ا َواهللُ َسِميٌع   اهللِبِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِ  َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل اْنِفَصاَم ََلَ

أكثر الناس تظن أن اإلسالم قام بالسيف. ال، هذا غري صحيح   (﴾٢٥٦َعلِيٌم )

أبدًا. دين اإلسالم دين حتقيق ودين استسالم، واالستسالم يكون بعد التحقيق  

الفهم إََِل    بعد  َوْجَهُه  ُيْسلِْم  بِاْلُعْرَوِة  اْسَتْمَسَك  َفَقِد  ُُمِْسٌن  َوُهَو    اهللِ﴿َوَمْن 

َوإََِل   اْْلُُموِر﴾  اهللِاْلُوْثَقى  دين  22]لقامن:  َعاقَِبُة  الذاتيُّون.  يعرفها  هذه   .]

االسالم ليس هو أعىل األديان، بل ما وجد دين عىل شاكلته أبًدا. األديان كلها  

حسب  داخل عىل  األمم  من  أمة  كل  من  يظهر  اإلسالم  دين  وكان  فيه،  ة 

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن استعدادها، إاّل هذه األمة املحمدية   ﴿ُكنُتْم َخْْيَ ُأمَّ

بِاهللِ َوُتْؤِمنُوَن  اَْلُنَكِر  َعِن  َوَتنَْهْوَن  اآلية:  ﴾بِاَْلَْعُروِف  عمران  [  110]آل 

 ن الكامل، هذا هو اإلسالم« *.وتؤمنون باهلل اإليام

ِي اَلَْْوَتى َقاَل َأَومَلْ ُتْؤِمْن َقاَل َبََل    :هلالج لج قوله   ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِرِِّن َكْيَف حُتْ

ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعََل ُكلِّ   َجَبٍل  َوَلكِْن لَِيْطَمئِنَّ َقْلبِي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعةا ِمَن الطَّْْيِ َفُِّصْ

ا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتِينََك َسْعياا َواْعَلْم َأنَّ اهللَ َعِزيٌز َحكِيٌم ) »جاء  (﴾٢٦٠ِمنُْهنَّ ُجْزءا

وأتى  ونتفها،  جنب،  عىل  وحطه]ووضعه[  رؤوسها  قطع  الطري،  من  بأربعة 

 

يَاِم، برقم   (1)  .1151أخرجه مسلم بلفظ مقارب عن أيب هريرة، َباُب َفْضِل الصِّ

 . بلفظ قريب منه. 3275َباُب ِصَفِة إِْبلِيَس َوُجنُودِِه، برقم أخرجه البخاري عن أيب هريرة،   (2)

الدعاء  لعل مراد السيد النبهان بذلك أن يدعو الداعي بأي اسم من أسامئه برشط الصدق يف  (3)

وهذا هو املتبادر إىل األذهان، وحيتمل أن   والطلب بداللة ما ذكره يف أماكن عدة من التفسري.

 واهلل أعلم. واألحد  يكون الصدق من أسامئه احلسنى كاسمه احلكم والعْدل
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ْيخ وفرمها، وخربطها، وعملها أربعة، وحط عىل كل جبل   ]سكني كبري[  بالسِّ

جزًءا، والرؤوس تركها عنده، وناداها فصارت تتجمع، كل ريشة مع ريشة،  

وكل عظمة مع عظمة، وكل حلمة مع حلمة، حتى صارت متاًما، وجاء األربعة  

سيدنا   فعرف  رأسها،  إىل  جاءت  واحدة  كل  الرؤوس،  تريد  منجذبة  إليه 

   « *. األمور كلَّها بيده  إبراهيم من هذا أن

ا  :  هلالج لجقوله   ْكَمَة َفَقْد ُأوِِتَ َخْْيا ْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْْلِ ﴿ُيْؤِِت اْْلِ

ا ) َأْرَبِعنَي  هللِ  َأْخَلَص  َمْن  » تطلع احلكمة من اإلخالص، قال ملسو هيلع هللا ىلص  (﴾  ٢٦9َكثِْيا

ْكَمِة ِمْن   هؤالء أهل اخللوة.  (1)  «.َقْلبِِه َعىَل لَِسانِهِ َصَباًحا َظَهَرْت َينَابِيُع احْلِ

اٍر َأثِيٍم  ﴿: هلالج لج قوله   َدَقاِت واهللُ اَل ُُيِبُّ ُكلَّ َكفَّ َبا َوُيْرِِب الصَّ َيْمَحُق اهللُ الرِّ

واهلل  (﴾ ٢٧٦) أقل.  كثر،  أ  عرشة،  مخسة،  املئة  يف  يعطي  ]املرايب[  »الربوي 

ألفني، عرشة آالف، يعطيه، معه ألف لرية سورية يداين   بالربا تصري األلف 

عرشين ألف، مئة ألف. يمده يمهله، يمده يمهله، يمهله لكن ال هيمله، بعدها  

واحًدا، ال، هذه سهلة ما   فلًسايكسب وال    هيأخذه أخذ عزيز مقتدر، ال يرتك

   قلوب الناس عليه، هذه املصيبة العظمى يقيسِّ يقيسِّ   ]أموااًل[ ثمترك مصاري

ك ممحوق  القلوب  قلبه  ملاذا؟  عليه.  َبا﴾﴿لها  الرِّ اهللُ  قلب   َيْمَحُق  اهلل  يمحق 

الذكرى   فيه  لكان  قلب  عنده  كان  لو  رابى،  الذي  هو  َذلَِك  املرايب.  يِف  ﴿إِنَّ 

لكن ليس فيه ذكرى، بل ليس فيه قلب،    [ 37]ق:  َلِذْكَرى َلَِن َكاَن َلُه َقْلٌب﴾

  ن هـ[ كا1350] اخلمسني هجرية    أظن سنة  ما يف غري نفس شهوانية، ال غري.

اهلل:   قال  أخي!  يا  له:  يقول  إخواننا  أحد  مراٍب،  واحد  اهللُ ﴿هناك  َيْمَحُق 

َبا﴾ والضياع   الرِّ واحلنطة  الغنم  يمحق  يعني  كالمك؟  معنى  إيش  له:  قال 

والبيوت واللريات؟! كان يتكلم هذا الكالم مساء، يف الصباح نزل الثلج، وإذ  

، واحلب صار ينمسك ]حتتجزه الدولة[...عامل الناس كام هلكتالغنم كلها  

 

 .1014، برقم ملسو هيلع هللا ىلص( أخرجه ابن املبارك يف الزهد والرقائق، عن مكحول عن النبي 1)
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مثلام  يعاملك  من  لك  هييئ  واحلق  أنت،  عاملهم  به...  يعاملوك  أن  حتب 

 عاملتهم، انظر إليهم بعني الرمحة ينظر إليك بعني الرمحة« *. 

) :  هلالج لج قوله   َعلِيٌم  ٍء  ََشْ بُِكلِّ  واهللُ  اهللُ  َوُيَعلُِّمُكُم  اهللَ  (﴾  ٢٨٢﴿َواتَُّقوا 

 التقوى هي املحاسبة، يأمتر بام أمره اهلل وينتهي عاّم هناه هلل. 

اهللُ﴾ ُمُكُم  من   ﴿َوُيَعلِّ علاًم  فأعطانا  فاتقينا،  أمرنا  عندنا،  من  »التقوى 

وقد   يفيد،  الذي  العلم  هو  هذا  حقيقي،  علم  ذوق،  علم  »وهذا  عنده« *.  

يكون صاحبه أميًّا ال يقرأ وال يكتب، لكنه تقيٌّ فتعطيه تقواه العلم احلقيقي ال  

محد  علم اللدن. »فعلم سيدنا أيب حنيفة وعلم سيدنا الشافعي وعلم سيدنا أ 

بن حنبل وعلم مالك ريض اهلل عنهم كله ثمرة علم التقوى، وليس العلم هذا  

سيدنا   يقول  حاشاهم.  الكتب[  يف  واملطالعة  الدراسة  علم  ]يقصد  وحده! 

الشافعي: منذ ست عرشة سنة ما شبعت، وكان يقّسم الليل ثالثة أقسام: ثلًثا 

الشافعي أمثال. وكان أحد  للنوم، وثلًثا للعبادة، وثلًثا للمطالعة. ومثل سيدنا 

األوتاد األربعة. واألوتاد أعىل من األبدال، وسيدنا أبو حنيفة كان عارًفا باهلل.  

عنهم.   اهلل  ريض  صّديًقا  كان  حنبل  ابن  وسيدنا  إماًما.  كان  مالك  وسيدنا 

ولساننا   وبرصنا  سمعنا  نحفظ  أن  يلزم  سريهم،  عىل  نسري  أن  يلزم  ونحن 

 نا« *. وعقلنا وفكرنا ويدنا ورجل

َمَواِت َوَما يِف اْْلَْرِض َوإِْن ُتْبُدوا َما يِف َأْنُفِسُكْم    هللِ﴿:  هلالج لج قوله   َما يِف السَّ

ٍء   ُب َمْن َيَشاُء واهللُ َعََل ُكلِّ ََشْ ُفوُه ُُيَاِسْبُكْم بِِه اهللُ َفَيْغِفُر َلَِْن َيَشاُء َوُيَعذِّ َأْو ُُتْ

. ومن عنده  و تكتموه، يعلمه اهلل  إن تظهروا ما يف أنفسكم أ (﴾  ٢٨٤َقِديٌر ) 

 هذه املرتبة يأيت منه اخلري العظيم فال تقع منه خمالفات.

بِ :  هلالج لجقوله   آَمَن  ُكلٌّ  َواَْلُْؤِمنُوَن  ِه  َربِّ ِمْن  إَِلْيِه  ُأْنِزَل  باَِم  ُسوُل  الرَّ  اهللِ ﴿آَمَن 

مِ  َأَحٍد  َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ اَل  َوُرُسلِِه  َوُكُتبِِه  َوَأَطْعنَا  َوَماَلئَِكتِِه  َسِمْعنَا  َوَقاُلوا  ُرُسلِِه  ْن 

نَا َوإَِلْيَك اَلَِْصُْي )  ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسلِِه إال الذي    (﴾٢٨٥ُغْفَراَنَك َربَّ »اَل ُنَفرِّ

: يا أخي، عليك دين مليون أو أكثر. هذا  أحدهم« *. وقال ِل    فضله احلق  

ا إاِلَّ ُوْسَعَها﴾.ال جيوز،   قلت له: هذه اآلية نزلت يف حقك    ﴿اَل ُيَكلُِّف اهللُ َنْفسا

أخرجت   :فأقول  ال يف حّقي! وهل من املعقول أن أرى واحًدا مريًضا أو فقرًيا.
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نَا     (1)   *.إال أن أعطي. أنا أستدين وأعطي«    -ولو ربطوين-زكايت، ال أقدر   ﴿َربَّ

َلنَا بِِه﴾ ْلنَا َما اَل َطاَقَة  مِّ ِمْن  بِاآْلَيَتنْيِ  َقَرَأ  َمْن  أي: املعايص. »قال ملسو هيلع هللا ىلص: »  َواَل حُتَ

قال النووي رمحه اهلل: قيل: معناه كفتاه من   (2)   .«َكَفَتاهُ الَبَقَرِة يِف َلْيَلٍة  ُسوَرِة  آِخِر  

قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل: من اآلفات. يا لطيف! وحيتمل اجلميع. 

خَيُْلَق   َأْن  َقْبَل  كَِتاًبا  َكَتَب  َوَتَعاىَل  َتَباَرَك  اهللَ  »إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  الصحيح.  وهذا 

َمَواِت واأْلَْرَض بَِألَفْي َسنٍَة،   اْلَبَقَرِة، اَل ُيْقَرَأاِن  ُسوَرَة  هِباَِم  َخَتَم  آَيَتنْيِ  فِيِه    َأْنَزَل السَّ

 (3) يِف َداٍر َثاَلَث َلَياٍل َفَيْقَرهُبَا َشْيَطاٌن« *. 

 

 

 

القرطبي: »نصَّ اهلل تعاىل عىل أنه ال يكلف العباد من وقت نزول اآلية عبادة من أعامل  قال    (1)

وبنيته« إدراكه  مقتىض  ويف  املكلف  وسع  يف  وهي  إال  اجلوارح  أو  ألحكام   .القلب  اجلامع 

.  وهذه مرتبة ال تعارض اآلية بل هي داخلة يف التطوع واالستحباب ال  3/429القرآن،  

ختالف أحوال املكلفني حسب قوة إيامنه وتوكله عىل رازقه، وقد يلزم  اإلجياب وختتلف با

هبا بعضهم نفسه لعلو مهته فال مندوحة فيه، وقد تصدق الصديق بامله كله يف غزوة العرسة،  

النبي قال: استدن   وغريه بالنصف أو أقل أو أكثر دون تثريب عليهم فيام فعلوا، وثبت أن 

علم  عيلَّ  فيمن  يستحب  ال  وقد  من ،  خاف  أو  الفقر،  عىل  الصب  وعدم  اجلزع  حاله  من 

التعرض للمسألة، وللسيد النبهان كالم حول اقتفائه أثر النبي يف االستدانة. وعىل ذلك حيمل  

حلوق عمرو بن اجلموح وهو أعرج باجليش مع قول النبي له: إن اهلل قد عذرك    إقرار النبي  

واهلل ألحفرَّ  اجلنة.فقال:  بعرجتي هذه يف  بن مسعود    ن  اهلل  قول عبد  ولقد كان وكذا   :

. وصدق  8/226الرجل يؤتى به هيادى بني الرجلني حتى يقام يف الصف. املصدر السابق.  

 :حسان ريض هلل عنه فيام قال

ٌم ال ُمنتَهى        تُُه الُصغرى َأَجلُّ مِ       ا  ـــــــلِكِباِرهلَُه مِهَ  َن الَدهرِ ـــَومِهَّ

 َعىل البِّ صاَر البُّ َأندى ِمَن البَحرِ      لَُه راَحٌة لَو َأنَّ ِمعشاَر جودِها           

 البََقَرةِ برقم،أخرجه البخاري َعْن َأيِب َمْسُعودٍ،    (2)
ومسلم عنه أيًضا،   5009َباُب َفْضِل ُسوَرةِ

ِة، َوَخَواتِيِم ُسوَرةِ الْبََقَرةِ   . 256برقم،  ...َباُب َفْضِل الَْفاحِتَ

. واجلزء األخري منه يف موارد 3296أخرجه البزار يف البحر الزخار عن النُّْعاَمِن ْبِن َبِشرٍي، برقم    (3)

 ، واحلديث صحيح. 395/ 5 حبان،الظمآن إىل زوائد ابن 



 

  سورة آل عمران

ُسَوٍر: يف اْلَبَقَرِة واحد، َوآِل ِعْمَراَن، َثاَلِث  يِف  اأْلَْعَظُم  اهللِ  اْسُم  »قال ملسو هيلع هللا ىلص: » 

هذا اسم اهلل األعظم،  -قال بعض األئمة املتقدمني: هو احلي القيوم    (1)   «.َوطه

ألنه يف البقرة يف آية الكريس، ويف آل عمران   -وقائل هذا القول من أهل اهلل

 . (﴾« *١١١َوَعنَِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم )﴿: هلالج لج ويف طه يف قوله 

)أمل( هذه احلروف فيها رموز إىل معاين السورة التي تأيت يف  قوله تعاىل:  

أوهلا، فالسورة هي تفسريها، فــــ )أمل( يف سورة البقرة تفسريها سورة البقرة،  

  و)أمل( يف آل عمران تفسريها سورة آل عمران.

) ﴿َوَما  :  هلالج لج قوله   اْلِعْلِم  يِف  اِسُخوَن  َوالرَّ اهللُ  إاِلَّ  َتْأِويَلُه  »هو   (﴾ ٧َيْعَلُم 

فهو راسخ؛ ألنه خملوق من طني؛ وشأن الطني   اإلنسان. مثل سيدنا آدم  

يف  خليفة  جعله  الرسوخ  ودليل  اخلفة،  فشأهنا  النار  بخالف  الرسوخ؛ 

 األرض...« *.   

َهوَ :  هلالج لج قوله   الشَّ ُحبُّ  لِلنَّاِس  َن  َواْلَقنَاطِِْي  ﴿ُزيِّ َواْلَبننَِي  النَِّساِء  ِمَن  اِت 

َياةِ   ْرِث َذلَِك َمَتاُع اْْلَ َمِة َواْْلَْنَعاِم َواْْلَ ْيِل اَْلَُسوَّ ِة َواْْلَ َهِب َواْلِفضَّ اَْلَُقنَْطَرِة ِمَن الذَّ

( اَلَْآِب  ُحْسُن  ِعنَْدُه  واهللُ  ْنَيا  يقول:  (﴾١٤الدُّ احلق  ُح »  لِلنَّاِس  َن  بُّ  ﴿ُزيِّ

َهَواِت﴾   أول واحدة: حيبُّ النساء، ثانًيا حيبُّ أوالده، ثالًثا: حيبُّ القناطري  الشَّ

ْيِل﴾،من الذهب والفضة، املال، اللريات، بعدها   عنده خيل عرشة مخسة   ﴿َاْْلَ

أنعام  ﴿َواْْلَْنَعاِم﴾ثامنية،   كذا،    بقر،  ،عنده  عنده  ْرِث﴾مِجال،  عنده    ﴿َواْْلَ

ِضَيع.   وعنده  ْنَياأراٍض،  الدُّ َياِة  اْْلَ َمَتاُع  فلامذا  ﴿َذلَِك  الدنيا.  يف  باٍق  هذا   ﴾

اهللُ الذي أمرنا وهنانا، فحبُّ اهلل ال يكون   نحبه؟ فعلينا أن نحبَّ الباقي وهو 

بالكالم، بل يلزمه قلب طاهر ال يكون فيه أوساخ، فاألوساخ كلها ال بدَّ أن  

 تروح« *.  
 

 . تقدم خترجيه (1)



 50 َبَواِرُق الِعْرَفان 
 

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َواَْلَاَلئَِكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقائاِما بِاْلِقْسِط  :  هلالج لج قوله    ﴿َشِهَد اهللُ َأنَّ

كِيُم ) »بنّي هنا أن املراد ليس العلامء بأمر اهلل،    (﴾١٨اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز اْْلَ

يقول:   واحلق  باهلل،  العلامء  اهللُ﴾ بل  العلم  واملالئكة شه   ﴿َشِهَد  وأولو  دت، 

واجب   إال  الوجود  يف  يوجد  ال  بل  بالقسط،  قائٌم  اهللَ  أن  كذلك  شهدوا 

 الوجود، هو الذي أمر وهنى« *.   

يَن ِعنَْد  :  هلالج لج قوله   ْساَلُم َوَما اْخَتَلَف الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب    اهللِ ﴿إِنَّ الدِّ اْْلِ

َبْغيا  اْلِعْلُم  َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن  بِآَياِت  إاِلَّ  َيْكُفْر  َوَمْن  َبْينَُهْم  يُع    اهللِا  ََسِ اهللَ  َفإِنَّ 

َساِب ) ين املريّض عند اهلل اإلسالم،  »   (﴾١9اْْلِ مل يبَق بظهور حممد ملسو هيلع هللا ىلص إنَّ الدِّ

النبيني أيُّ دين من األديان ال دين نرصانية وال دين هيودية،   الذي هو خاتم 

ا َيْبَتِغ  َوَمْن  ﴿ إلسالم، قال اهلل تعاىل:  ُنِسخت األديان كلُّها، فلم يبق إال دين 

ْساَلِم  َغْْيَ   )اْْلِ يَن  اَِسِ اْْلَ ِمَن  اِْلِخَرِة  يِف  َوُهَو  ِمنُْه  ُيْقَبَل  َفَلْن  *.  (﴾ ٨٥ِديناا   »

»واإلسالم هو التسليم بكل معنى الكلمة واالنقياُد ألوامر اهلل أمًرا وهنًيا، وأن  

ل يقلبه كيفام يشاء« *.    يكون املسلم كامليت بني يدي املغسِّ

َلُكْم  :  هلالج لج قوله   َوَيْغِفْر  اهللُ  ُُيْبِْبُكُم  بُِعوِِّن  َفاتَّ اهللَ  بُّوَن 
حُتِ ُكنُْتْم  إِْن  ﴿ُقْل 

واهللُ ) ُذُنوَبُكْم  َرِحيٌم  َغُفوٌر  له:   (﴾ 3١  قالوا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  إىل  قساوسة  جاء 

»أْي: أنا آٍت من عند    (1)   اآلية،  أأنت حتّب اهلل فقط؟ كلنا نحبه، فأنـزل اهلل  

ا حتبُّون اهلل فيلزم أن تتبعوين بام أمر اهلل   اهلل، أنا رسول من عند اهلل، فإن كان حقًّ

أنا فاهنزموا وهربوا. ملاذا؟ ألنه يريد أن يأمرهم باإلسالم، وهم   ال بام أمرُت 

يريدون أالَّ خيرجوا عن دين املسيحية، ومراد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن يردَّهم إىل اهلل  

بُِعوِِّن ُُيْبِْبُكُم اهللُ﴾ىل احلقيقة والسعادة والراحة والبسط والرسور  وإ هذا    ﴿َفاتَّ

الدين   ضعيف  اإلنسانية  ضعيف  ضعيف،  فاملقلد  واملقلد،  التابع  بني  الفرق 

ًدا   إال حممَّ يتبع  ال  والتابع كبري  الشخصية،  املعنوية ضعيف  ومن    ضعيف 

ًدا   فقط« *.   ورث حممَّ

 

ُد ْبُن    (1) يف سبب نزول هذه اآلية أربع روايات منها: رواية املتن أعاله وهي باملعنى، روى حُمَمَّ

 ُ َنَزلَْت يِف َنَصاَرى َنْجَراَن، َوَذلَِك َأهنَّ َبرْيِ َقاَل:  ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن الزُّ ْم  إِْسَحاَق ْبِن َيَساٍر َعْن حُمَمَّ

املَِْسيَح  ُنَعظُِّم  إِنَّاَم  هللَِقالُوا:  ُحبًّا  َوَنْعبُُدُه  َعَليِْهْم.     ا  َردًّ اآْلَيَة  َهِذِه  َتَعاىَل  اهللُ  َفأَْنَزَل  لَُه،  َوَتْعظِياًم 
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واألصح    تباع؛ ألن املحبة احلقيقية ال تكون إاّل بعد االتباع،وال بدَّ من اال 

السري أواًل واملحبة ثانًيا، وال بد من االثنتني، حمبة بدون سري ال تساوي شيًئا،  

سري بدون حمبة أعىل، لكن الكامل سري ثم املحبة خترج عن االتباع املحمدي، 

نا فيه دور. والرسول ملسو هيلع هللا ىلص  واملحبة عطاء إهلي ليس لنا فيه دور، لكن االتباع ل

نّتبعه  بأقواله وأفعاله وأخالقه وبأحواله وحركاته،   جاء إماًما لنا، فيجب أن 

وأول عالمة لالتِّباع: أن يقّدم حبَّه للرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل حب أّمه وأبيه وزوجته 

احلياء واألدب   التابع احلقيقي، ويغلب عليه  والناس أمجعني، هذا هو  وماله 

ا العالمة  ثّم  كان دائاًم،  ولو  والفهوم،  العلوم  االتباع  نتيجة  تأتيه  أن  لعظمى: 

أميًّا، وليس من رشوطها أن يكون عاملًا أو يقرأ ويكتب. واملتبوع حمبوب اهلل  

،    املتبوَع صار حمبوًبا هلل التابُع  ...ولو أن أحًدا عمل بأعامل فإذا أحبَّ 

يستفيد   ال  االتباع  بنيَّة  ال  ولكن  كّلها،  ملسو هيلع هللا ىلص  ذّرة  الرسول  وال  كلمة  ال  ألبّتة 

»والناس ثالثة: الصادق يف االتِّباع املحّمديِّ ال يقع منه ذنب أبًدا، واألدنى منه 

يقع منه ذنب لكنه يتوب، واألدنى منه يقع منه ذنب وال يتوب، لكن يعرفه  

يأتيه صفاء حتى يتوب، وال رابع هلم والتابع ال حكم له، حكمه    ،ذنًبا، فال 

ن ال يكون التابع عنَي املتبوع، فاملتبوع متبوع، والتابع تابع ال  حكم املتبوع، لك 

ينفرد يف احلكم، لكن بالذات ينفرد، فالتابع غري املتبوع، وإال يصري دغم، أي  

ًدا  ، يصري التابع عني املتبوع، وهذا ما وجد يف الوجود. فأنت ال تكون حممَّ

د د   بل تكون عىل قدم حممَّ واحد يف الوجود،     د فمحمَّ   ، عىل قلب حممَّ

 لكن األتباع كثريون« *.  

َيا  :  هلالج لج قوله   َقاَل  ا  ِرْزقا ِعنَْدَها  َوَجَد  اَلِْْحَراَب  ا  َزَكِريَّ َعَلْيَها  َدَخَل  ﴿ُكلَّاَم 

َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِْد   َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْْيِ ِحَساٍب    اهللَِمْرَيُم  إِنَّ اهللَ 

العلامء    (﴾3٧) من  كثري  العرصيني- »اختلف  العلامء  نقصد  سّيدتنا  -ال  يف 

بعضهم:   فقال  عليها،  اهلل  رضوان  وليَّة.   (1)   نبّية،مريم  قالوا:  واآلخرون 
 

أ امرأة. وكامهلا كامل  نبمنهم اإلمام القرطبي. ومجهور الناس كام يقول ابن عطية عىل أنه مل ت (  1)

الوجيز   املحرر  انظر  القرآن  1/434برش.  أحكام  الفرس،  وابن  والقرطبي،  3/274.   .
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[ سّيدتنا مريم وليَّة من أولياء اهلل. وسّيدنا زكريا كان قد تكّفل   ]والصحيح أنَّ

بغرفة   مسجد  يف  ووضعها  صغرية،  وهي  مريم،  بعدما سّيدتنا  عاٍل  حمل  يف 

نصيبه   من  ا﴾ أصبحت  ِرْزقا ِعنَْدَها  َوَجَد  اَلِْْحَراَب  ا  َزَكِريَّ َعَلْيَها  َدَخَل   ﴿ُكلَّاَم 

أكثر فقال هلا احلق:   ُتَساقِْط  لكن بعدها ترّقت  النَّْخَلِة  بِِجْذِع  إَِلْيِك  ي  ﴿َوُهزِّ

َجنِيًّا﴾ ُرَطباا  أكث25]مريم:    َعَلْيِك  يكمل  كلام  واإلنسان  بالسبب  [  يأخذ  ر 

ال تفهموا بالعكس! أكثر الناس تفهم بالعكس. ففي الكتب يذكرون    (1) أكثر،

فقال هلا:   بابنها  قلبها  تعّلق  مريم  ي ...﴾أن سّيدتنا  وقبل ذلك حني    ﴿َوُهزِّ

ا  ﴿[  ]كان حاَلا  كان قلبها غري متعلق بابنها َزَكِريَّ َعَلْيَها  َدَخَل  اَلِْْحَراَب ُكلَّاَم 

ا   (2)  ﴾.َوَجَد ِعنَْدَها ِرْزقا

سّيدتنا مريم ال يتعلق قلبها ال بابنها وال بأبيها وال بأخيها. ومثل ذلك  

قوهلم: إن عمى سيدنا يعقوب من كثرة بكائه عىل سيدنا يوسف. فهذا غري 

صحيح، بل بكاؤه عىل املرتبة التي كان يشهدها بوجود سيدنا يوسف. عرف 

 ن قد الم« *. عرف، وجهل مَ من 

َأِّنِّ :  هلالج لج قوله   ُكْم  َربِّ ِمْن  بِآَيٍة  ِجْئُتُكْم  َقْد  َأِّنِّ  إَِْسائِيَل  َبنِي  إَِل  ﴿َوَرُسوالا 

بِإِْذِن   ا  َطْْيا َفَيُكوُن  فِيِه  َفَأْنُفُخ  الطَّْْيِ  َكَهْيَئِة  الطِّنِي  ِمَن  َلُكْم  َوُأْبِرُئ    اهللَِأْخُلُق 

ِخُروَن يِف    اهللِ بِإِْذِن  اَْلَْوتى  َص َوُأْحِي  اْْلَْكَمَه َواْْلَْبرَ  َتْأُكُلوَن َوما َتدَّ َوُأَنبُِّئُكْم باِم 

»اإلحياء ليس لسيدنا    (﴾٤9ُبُيوتُِكْم إِنَّ يِف ذلَِك َِلَيةا َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي )

عيسى   لغري  يكون  اهلل  بإذن  اإلحياء  طاملا  فقط،  موجود عيسى  وهذا   ،

يستعمل ال  ولكن  املحمدية،  األمة  من  مل للصادقني  وإذا  يؤمروا،  حتى  ونه 

 

يتعرف إليها بخرق العادات بغري سبب تقوية  كانت يف بدايتها  قال بعض املشايخ الكبار: »(  1)

ا املِْْحَراَب   ِعنَْدَها ِرْزًقا﴾ ]آل  َوَجَد  إليامهنا وتكميالً ليقينها فكانت ﴿ُكلَّاَم َدَخَل َعَليَْها َزَكِريَّ

ي  [ فلام قوي إيامهنا وكمل يقينها ردت إىل السبب وقيل هلا ﴿37عمران:   إِلَيِْك﴾ ]مريم:  َوُهزِّ

باألسباب مع عدم تعويل القلب  اآلية األخذ. ويف 63فعي، نرش املحاسن الغالية، اليا [.25

عليها بل عىل اهلل تعاىل. وعدم منافاة ذلك للتوكل فقد أمر اهلل باألخذ باألسباب مع شدة  

 ضعفها وقت املخاض.

، واجلامع 3/249القرطبي دون تعليق، انظر: أحكام القرآن  ممن ذكر هذا الرأي ابن العريب و(  2)
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يؤمروا ال يستعملونه أبًدا، فال حييون أحًدا بعد ما يموت إال إذا كان هناك أمر 

 . غريهاهللُ، ال سيدنا عيسى وال  رضوري، فال مانع أبًدا ألبتة. فاملحيي هو 

سيدنا عيسى عبد من عبيد اهلل إال أنه رسوله حبيبه مقرب مطيع هكذا،   

 القدم تكون منه الكرامة« *.     هوكلُّ من كان عىل هذ

ُكنُْتْم  ﴿ُكوُنوا  :  هلالج لجقوله   َوباَِم  اْلكَِتاَب  ُتَعلُِّموَن  ُكنُْتْم  باَِم  انِيِّنَي  َربَّ

تأدبوا بآداب    (﴾ ٧9َتْدُرُسوَن ) »كونوا روحانيني« *. ختلَّقوا بأخالق اهلل، 

تعطِكم رسوًرا وصدًقا وشجاعًة وكرًما، يتزّين املجلس والزمان    الرسول  

واملكان بكم...إّياكم أن تطلبوا الصفات اإلهلية إاّل عن طريق االتباع، ختلٌق،  

اهللُ،   ل املطلق هو ثّم حتّقٌق، ثّم حقيقة، بعد ذلك تشهدون أنَّكم عبيد، والفّعا

 تشهدوهنا شهوًدا ذوقًيا.

ِمْن  هلالج لج قوله   َوَلْو كاَن  اْلُقْرآَن  َيَتَدبَُّروَن  فِيِه    اهللَِغرْيِ  ِعنِْد  : ﴿َأَفال  َلَوَجُدوا 

(﴾ »لو كان القرآن من عند غري اهلل لصار فيه اختالف، لكن  82اْختاِلًفا َكثرًِيا ) 

د. والقرآن هو القانون اإلهلي الذي  كالم كله واحد، صياغة واحدة، نظام واح 

 َسعد به كلُّ من مشى عليه، وأسَعد كلَّ من صاحبه ووافقه وجاَلسه«*.  

) :  هلالج لج قوله   ِمنُْه  ُيْقَبَل  َفَلن  ِديناا  اِْلْساَلِم  َغْْيَ  َيْبَتِغ  يف  (﴾  ٨٥﴿َوَمن  ما 

يلحق   اليهوديُّ  يفهموهنا.  ال  والنصارى  اليهود  لكن  مّلتنا،  غري  الوجود 

توراته، والنرصاينُّ يلحق إنجيله، واآلخر يلحق زبوره، واآلخر يلحق صحفه 

﴿َوَمن َيْبَتِغ َغرْيَ اإِلْساَلِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمنُْه﴾ ال يمكن أن يدخل أحٌد اليهودية  

د ملسو هيلع هللا ىلص  أو النرصانية أو أي   دين آخر، ما بقيت أديان، ما بقي غري دين سيدنا حممَّ

الذي أتى به، أنزل كافة وعامة للعامل أمجع للبعيد وللقريب، إال إذا كان واحد  

يف جزيرة يف البحر ما رأى عاملًا وال خلًقا أبًدا، هذا بقي عىل الفرتة ال حياسب؛  

ا نادر إالّ املستوحشني، ألنه ال سمع وال استمع وال رأى، وهذا اليوم يف زمانن

»والولد الصغري ولو ألبوين كافرين إذا مات قبل البلوغ يموت مسلاًم ويدخل 

بالدين   مطالب  فهو  البلوغ  بعد  وأما  شيًئا،  عليه  كتب  ما  القلم  ألن  اجلنة؛ 

 باإلسالم« *.  



 54 َبَواِرُق الِعْرَفان 
 

):  هلالج لجقوله   ْسلُِمون  مُّ َوَأنُتم  إاِلَّ  ََتُوُتنَّ   مستسلمون   أي   (﴾١٠٢﴿َوالَ 

   .هنت ما وبكلِّ  أمرت ما بكلِّ   اإلهلية  للحرضة

﴿َيْوَم  هلالج لج قوله    :(  ... ُوُجوٌه  َوَتْسَودُّ  ُوُجوٌه  اليوم 106َتْبَيضُّ  »هذا   ﴾)

للعموم، لكنَّ العارفني من اآلن؛ فذو الوجه األسود مبنّي من اآلن ألهل النور  

ي أبيض، وإما أسود ال  يراه؛ إما وجهه  النور  ُيذكر اسمه، فذو  ما  راه  بمجرد 

 بعينيه، بل بذراته« *.  

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاَْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن :  هلالج لج قوله   ﴿ُكنُتْم َخْْيَ ُأمَّ

بِاهللِ َوُتْؤِمنُوَن  بثالث:    (﴾١١٠)  اَْلُنَكِر  املحمدية  األمة  ﴿َتْأُمُروَن  »ميزة 

َوُتؤْ  اَْلُنَكِر  َعِن  َوَتنَْهْوَن  بِاهللِبِاَْلَْعُروِف  باقي ﴾  ِمنُوَن  عن  ميزتنا  هذه 

ل يشء علينا أن نأمر أنفسنا، ثم بعدها يأمرنا احلق أن نأمر غرينا،   األمم...فأوَّ

وأعرفو وأعلم  وأكمل  أرشف  املحّمدية  األمر  األمة  هو  الدين  وروح   .

ناس   بأيدهيم،  ناس  بمقداره.  كلٌّ  ولكن  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

بقلبهم ناس  اإليامن.بلساهنم،  أضعف  وذلك  بِاهللِ  ،  بمن   ﴾﴿َوُتْؤِمنُوَن 

تؤمنون؟ ليس بصفة، وتنكرون باقي الصفات، وليس باسم، وتنكرون باقي  

فإذا مل تأمروا باملعروف، ومل تنهوا عن املنكر، ومل تؤمنوا باهلل وأن كلَّ  األسامء، »

ا: أين  يشء من عنده، فأنتم لستم من تلك الطائفة« *.  وقال مرشًدا وناصًح 

ٍة﴾؟ هؤالء   ُأمَّ الركبة    ﴿َخْْيَ  فوق  قصرًيا  ابنه  وُيلبِس  زوجته  يلحق  اّلذي 

وُيلبِس ابنته قصرًيا، والدّيوث الذي زوجته حارسة الرأس متيش بجنبه وتسّلم  

عىل أصدقائه قبله؟ هذا اسمه دّيوث بلسان الرشيعة، هذا ليس دين اإلسالم،  

ة، وليس املدنِيَّة املرادة األصلية، بل املدنِيَّة  هذا دين اخلائن، دين املدنِيَّة احلارض

احلارضة ما عندها حرام وال عيب وال ضمري وال إنسانية وال يشء اسمه يشء  

 ألبّتة! املسلم يتبع ال يقّلد، إذا رأينا مسلاًم يقّلد املدنيَّة فهو كّذاب أرِش. 

ُكمُ :  هلالج لجقوله   َنَِّصَ )   اهللُ  ﴿َوَلَقْد  َأِذلٌَّة  َوَأنُتْم  يمكن    (﴾١٢3بَِبْدٍر  ال 

حني   الذل،  بعد  إال  اهلل  يعرف  أو  الغيب  يعرف  أن  ذلياًل لإلنسان  يصبح 

 تنكشف له األمور.
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كِيِم )  اهللِ﴿َوَما النَِّّْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِْد  :  هلالج لجقوله   ال تظنّوا  »  (﴾١٢٦اْلَعِزيِز اْْلَ

، وإذا قلنا النرص  اهللِالنرص بكثرة الَعدد والُعدد هذا غلط؛ ألن النَّرْص من ِعنِْد  

فهذه غزوة حنني، املؤمنون فيها اثنا عرش ألًفا، والكّفار أربعة    ؛بالَعدد والُعدد

آالف، وكانت الغلبة للكفار؛ ألن الكثرة أعجبتهم، قاسوا عىل غزوة بدر التي  

ثالث فيها  جون  كانوا  مدجَّ شخص  ألف  والكّفار  شخًصا،  عرش  وثالثة  امئة 

بالسالح، وقد غلبناهم فنحن اآلن أكثر، فنرصنا من باب أوىل؛ ظنًا منهم أن 

ذلك   بعد  وعرفوا...ثم  واهنزموا،  فانكرسوا،  والُعدد،  بالعدد  مرتبط  النرص 

ه    حصدوا الكفار بقوة واحدة؛ ألهنم سمعوا كالم رسول اهلل   حني نادى عمَّ

نأمتر وال  أمرنا  باالتباع  كلها مرتبطة  فالقضية  ارجعي،  اهلل  يا خيل  العباس: 

َيْفَعُل َوُهْم  َعامَّ  ُيْسَأُل  اَل  ﴿نسأل عن العلة، هذا هو التابع احلقيقي قال اهلل تعاىل:

ُسوُل  آَتاُكُم  َوَما  ﴿[وقال:  23]األنبياء:  ُيْسَأُلوَن﴾ َعنُْه َْنَاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  الرَّ

*.  7]احلرش:َفاْنَتُهوا﴾  تعلياًم  » [«  القرآن  يف  كلها  أنزلت  كلها  فالغزوات 

كذلك   باهلل،  إال  ننترص  ال  فنحن  اإلنسان،  يعيش  وكيف  لإلنسان،  وتعريًفا 

ا َعَلْينَا َنِّْصُ اَْلُْؤِمننِي﴾نحن يلزمنا إيامن   [. هاِت إيامًنا 47]الروم:  ﴿َوَكاَن َحقًّ

 وخِذ النرص، فإذا مل يوجد إيامن ال يكون نرص« *.  

َواهللُ:  هلالج لج قوله   النَّاِس  َعِن  َواْلَعافنَِي  اْلَغْيَظ  ُُيِبُّ    ﴿َواْلَكاظِِمنَي 

واملراد أن نكظمها حتى نحيلها    الصب حيتاج قوة ليكظم.  (﴾١3٤اَلُْْحِسننِي )

إىل النور اإلهلي »واحلق سبحانه وتعاىل حني يشهد عبده يكظم غيظه يعطيه ما 

من يصري  حلظات  بعد  وإذ  رأت،  عني  النَّاِس﴾  ال  َعِن  عن   ﴿اْلَعافنَِي  يعفو 

هذا   إىل  جالله  جل  احلق  حيسن  حلظات  وبعد  إليه،  أساء  الذي  الشخص 

عبد رقيق، يصبُّ    كان عند سيدنا حممد بن احلنفية    الشخص الذي عفا« *.  

املاء عىل يده، وهو البس ثوًبا أبيض، فوقع اإلناء من يده وانكرس، فامتألت  

  ﴾ َواْلَكاظِِمنَي اْلَغْيظَ ﴿ األمحر، فغضب. فقال له الرقيق:   مالبسه باملاء والطني

له:   قال  له: كظمت.  النَّاسِ ﴿ قال  َعِن  له:   ﴾َواْلَعافنَِي  قال  له: عفوت.    قال 

 قال له: أنت عتيق لوجه اهلل« *.   ﴾ُُيِبُّ اَلُْْحِسننِي َواهلل﴿
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ن ُيِريُد اِلِخَرَة ):  هلالج لج قوله   ْنَيا َوِمنُكم مَّ ن ُيِريُد الدُّ أهل  (﴾  ١٥٢﴿ِمنُكم مَّ

اهلل ما عندهم غري املوىل، »قال سيدنا عبد اهلل بن مسعود: ما كنت أفهم قبل  

حيب   صحابًيا  هناك  أن  اآلية  هذه  يزيد:   (1)  الدنيا،نزول  أبو  سيدنا  قرأ  وملا 

ن ُيِريُد    ﴿ِمنُكم ن ُيِريُد اِلِخَرَة﴾مَّ ْنَيا َوِمنُكم مَّ نفر الدم من عينه، وقال: أين   الدُّ

النبهان:  الدنيا واآلخرة. ويقول سيدي  املوىل؟ أي: موالمها، موىل  يريد  من 

»أنا فهمت الدنيا واآلخرة، فال نريد الدنيا وال اآلخرة، نريد ربَّ الدنيا وربَّ  

 اآلخرة« *.  

ةٍ :  هلالج لجقوله   َرْْحَ اْلَقْلِب    اهللِِمَن    ﴿َفباَِم  َغلِيَظ  َفظًّا  ُكنَْت  َوَلْو  ْم  ََلُ لِنَْت 

ْم َوَشاِوْرُهْم يِف اْْلَْمِر )  وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر ََلُ   (﴾ ١٥9اَلْنَفضُّ

إذا مل يكن   الوالدة لولدها، وهو مذموم  اللني ثالثة أقسام: لني طبيعة: كلني 

ني الضعيف للقوي، وهو مذموم. ولني رمحة: كلني  بحكمة. ولني خوف: كل

تعاىل:    املصطفى   قال  ِمَن  ألّمته،  ٍة  َرْْحَ ْم﴾  اهللِ ﴿َفباَِم  ََلُ يقول    لِنَْت  واحلق 

وا ِمْن َحْولَِك﴾لسّيدنا حمّمد:   وأهل اهلل    ﴿َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

وا عن املنكر بالقّوة، فقد يكون من أجل  ليسوا فّظني، ولو أمروا باملعروف وهن

الشخص. واملسلم جيب أن يكون نزهًيا منصًفا، أخالقه حسنة، أديًبا ال يكون  

نعامل  أن  أمرنا  »واحلق  اهلل.  إىل  حولنا  من  الذين  نردَّ  أن  واملطلوب  فظًّا... 

 

( الظن بالصحابة الكرام أهنم أسمى من ذلك بكثري، فإما أن حيمل كالمه عىل من دخل حتت 1)

مسمى الصحابة من املنافقني، فهؤالء أرادوا الدنيا للدنيا، وإما أن حيمل عىل الصحابة حًقا 

وشتان بني اإلرادتني. إرادة مذمومة    ،لذاهتافالظن هبم أهنم أرادوا الدنيا لآلخرة ومل يريدوها 

أرادوا   كالذين  لآلخرة  الدنيا  يريد  من  منكم  عطاء:  ابن  قال  أعلم.  واهلل  حممودة؟  وإرادة 

الغنيمة ليعاملوا اهلل بام يأخذونه منها بذاًل وإيثاًرا، ومنكم من مل يكن مراده ذلك، إنام كان 

ىل الغنائم ومل يلتف إليها، فمنهم الفاضل ومنهم مراده حتصيل فضل اجلهاد ال غري، فلم يلِو ع

األفضل ومنهم الكامل ومنهم األكمل... وجيب عىل كل مؤمن أن يظن بالصحابة ريض اهلل 

وأن يلتمس هلم أحسن املخارج يف    ،وأن يعتقد فيهم االعتقاد الفضيل  ،عنهم الظن اجلميل

اهم تزكية  ألن اهلل سبحانه وتعاىل زكَّ   ؛وفاتهوبعد  أقواهلم وأفعاهلم ومجيع أحواهلم يف حياته  

ورصح بذلك يف آيات كثرية. التنوير يف إسقاط التدبري ص    ،مطلقة ومل يقيد بزمن دون زمن

. 43-42زيني دحالن، تقريب األصول لتسهيل الوصول ملعرفة اهلل والرسول، ص  و.  78

 هم. وهذا هو مسلك السيد النبهان يف الصحابة أمجعني صغريهم وكبري 
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»الدين   قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  بل  باحلسنى،  حسن    (1)  املعاملة«الناس  الدين  بل 

املعاملة. كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إذا أحد أساء إليه كان حيسن إليه، ما كان يتنازل  

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لإلساءة؛ ألنه ما عنده جسم أو قلب أو روح أو نفس تعمل إساءة  

إْذ كلُّه كامل. العارف باهلل ال يقدر أن يتنازل لعمل السفالة كأْن يرسق يكذب  

ده، ال يعرفها أبدًا، وال يقدر عليها، فالرسول  يزين حيكي عىل الناس. هذه ما عن

 ملسو هيلع هللا ىلص من باب أوىل« *.  

َسَبنَّ  َواَل  ﴿:  هلالج لج قوله   ِْم    اهللِالَِّذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل  حَتْ ا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرِبِّ َأْمَواتا

( الروح  اأهل  (﴾  ١٦9ُيْرَزُقوَن  ألن  انتقااًل؛  ينتقلون  موًتا  يموتون  ال  هلل 

امليت   ترون  لذلك  اللطيف؛  العامل  إىل  الكثيف  العامل  من  ينتقل  موجودة، 

رأى اجلنان، هذه هي    يضحك ألنه رأى أحبابه أصحابه، رأى رسول هلل  

التجارة الرابحة التي يعرف قليلون. الذين يقاتلون يف سبيل هلل ال يموتون بل 

م، فكيف بالرسل فكيف أحبابه فكيف العارفون باهلل؟ كلهم  أحياء عند رهب

ال   هذه  أحبابه.  ناظرة  والرسل  الرسول،  ناظرة  روحهم  يضحكون،  أحياء 

 يفهمها الطبيعيون« *.  

املوت من أعظم املصائب،   (﴾١٨٥َذائَِقُة اَْلَْوِت )﴿ُكلُّ َنْفٍس  :  هلالج لج قوله  

 والغفلة عن املوت أعظم من املوت. 

 

 

حديثً   (1) املصادر  تذكره  مل  األثر  وهذا  مثالً،  يطلقونه  واآلخرون  حديثاً،  يعّده  الناس  ،  ابعض 

واألظهر أنه جيري جمرى األمثال، وهو يدل عىل أمهية األخالق يف اإلسالم، وأكدته أحاديث 

 كثرية دالة عىل حسن اخللق واإلحسان إىل الناس. 



 

 سورة النساء 

﴿َوإِْن ِخْفُتْم َأاَلّ ُتْقِسُطوا يِف اْلَيتامى َفاْنكُِحوا َما طاَب َلُكْم ِمَن :  هلالج لجقوله  

َتْعِدُلوا َفواِحَدةا َأْو َما َمَلَكْت َأْيامُنُكْم  النِّساِء َمْثنى َوُثالَث َوُرباَع َفإِْن ِخْفُتْم َأاَلّ  

  هذا   فواحدة،   األربع   بني   تعدلوا   ال   أن   خفتم  »فإن  (﴾3ذلَِك َأْدنى َأاَلّ َتُعوُلوا )

ا   قليل   األربعة   عىل   يقدر  فالذي   واألسلم،  األوىل  هو   باهلل؛  عارًفا  يكون   أن  إال   جدًّ

  الرشعية،  باحلقوق  يقومَ   أن  أجل  من  يتزوُج   بل  شهوة،  َأْجلِ   ِمنْ   يتزوج   ال   ألنه

 َ     عليه« *. وكثرية  فواحدٌة، غرُيه أما للنساء، وُيَبنيِّ

امُ :  هلالج لج قوله   َقوَّ َجاُل  ) ﴿الرِّ النَِّساِء  َعََل  هي    (﴾3٤وَن  كانت  »ولو 

امات عىل الرجال)ما رأيت أن هناك آية قرآنية  »  *.  (1) « سّيدته ، هذه  (النساء قوَّ

ما رأيتها أبًدا ألبتة، أنتم تفعلوهنا... كيف يطيب لك أن زوجتك تظهر عىل  

غريك؟ كيف تسمح لك نفسك أن تسلِّم زوجتك عىل غريك، وتضع يدها يف 

 يده؟« *.  

اُموَن َعََل النَِّساِء﴾  احلق وضع هذه» َجاُل َقوَّ وقال للرجل: البد أن   ﴿الرِّ

وتعط وتلّبسها،  وتسقيها،  تطلع حتتاج  تطعميها،  ترتكها  ما  لوازمها،  كل  يها 

فقرًيا،   لغريك، ألجل ذلك املرأة ماهي فقرية، غنية بزوجها ولو كان زوجها 

ويسقيها،   ويطعمها،  يكسوها،  أن  عليه  واجب  زوجها  ألن  بزوجها؛  غنية 

وحيط هلا بيًتا، ما يرتكها حتتاج شيًئا، حتى تكون فارغة الفكر، شغلها بشؤوهنا  

وزيرة الداخلية. من يريب األوالد؟ هي. من يريب اخلدام؟ هي. من هي   .ببيتها

هي.   البيت؟  يف  األغراض  أمهم    عندمااألوالد  ويالحظ  خترجيرون  من   ال 

ال   البيت،  خيرجونالبيت  وعندماال    بل   من  تتوّضأ    جيرؤون،  أمهم  يرون 

صادقة  أمهم  أمهم؟  يرون  إيش  يصّلون.  تصيل  أمهم  يرون  يتوضؤون، 

األوالد حيبون بعضهم، أمهم ناظرة عليهم، ودائاًم جتعل املحبة بني    يصدقون،
 

 يف مهه برضب السيدة زليخة.سياق الكالم عن قوامة سيدنا يوسف  (1)
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والصغري   الصغري،  عىل  الكبري  قلب  ترقق  الصغري،  وبني  الكبري  بني  األوالد 

نحن  يقول ِل: ف  أحدهم حيكي ِل حيرتم الكبري، وإذ األوالد صاروا گشخص.

قون[ ]أ علينا    الناس  ذفقراء يشحكنا نحن أيتاًما  ثالثة إخوة وبنت،     ي:يتصدَّ

اجلامع بأكل من  لنا  ما-   يأتون  اهلل  واآلن هم جتار  ما  - شاء  يوم من   قال ِل: 

 نعطف عىل بعضنا.  بل االيام تزاعلنا،  

النقية التقية  الصاحلة  األم  من  أين؟  من  تقدِّ يأيت  حني    .هذه  م  األكل 

أوالدها عىل نفسها، وحتبب أوالدها، وخيافون منها، وحيبوهنا حتى اخلادمة ملا  

الصغار،   األوالد  تراعي  عليها  باهلا  تدير  حتبها  هم؛  حتبواألم  سيدهتا  ألن 

 *.  ...«تكسوها وتلبسها وتطعمها وتدير باهلا عليها مثل أوالدهاو

بِِه َشْيئاا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناا َوبِِذي  :  هلالج لج قوله   ُكوا  ﴿َواْعُبُدوا اهللَ َواَل ُترْشِ

اِحِب  َوالصَّ نُِب  اْْلُ اِر  َواْْلَ اْلُقْرَبى  ِذي  اِر  َواْْلَ َواَْلََساكنِِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى 

بِيِل   السَّ َواْبِن  نِْب  اهللَبِاْْلَ إِنَّ  َأْياَمُنُكْم  َمَلَكْت  ُُمَْتاالا  َوَما  َكاَن  َمْن  ُُيِبُّ  اَل   

( ا  والديه    »  (﴾3٦َفُخورا أن  ولو  والديه،  إىل  حيسن  أن  اإلنسان  عىل  جيب 

إليه   اْلُقْرَبى﴾أساؤوا  األقارب    ﴿َوبِِذي  إىل  حيسن  أن  ﴿َواْلَيَتاَمى  وعليه 

بِ  اِحِب  نُِب َوالصَّ اِر اْْلُ اْلُقْرَبى َواْْلَ اِر ِذي  بِيِل  َواَْلََساكنِِي َواْْلَ نِْب َواْبِن السَّ اْْلَ

واإلحسان املطلوب إىل هؤالء يقدر عليه إذا صار من  َوَما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم﴾.  

أهل اإلحسان، فإذا غدا منهم صار أقرب إىل اهلل، أقرب إىل اخلري، أقرب إىل  

َة  الكامل   [« *.   56﴾ ]األعراف:َقِريٌب ِمَن اَلُْْحِسننِيَ  اهللِ﴿إِنَّ َرْْحَ

َبْينَُهْم ُثمَّ اَل  :  هلالج لجقوله   ُموَك فِياَم َشَجَر  ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ُُيَكِّ ﴿َفاَل َوَربَِّك اَل 

( َتْسلِياما  َوُيَسلُِّموا  َقَضْيَت  َّا  ِِم ا  َحَرجا َأْنُفِسِهْم  يِف  بربِّ  »(﴾.  ٦٥جَيُِدوا  َأَقَسَم 

ق، وليس بربنا نحن ُموَك  ﴿اَل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ُُيَ   حممد الصادق املصدوق املصدَّ كِّ

َّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِياما  ا ِِم ﴾، فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ اَل جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرجا

أكب عالمة للمحبة وجدهُتا يف أشدِّ آية يف القرآن، وهذه ليست فقط من عالمة 

تعاىل:   اهلل  قال  اإليامن،  عالمة  من  بل  َحتَّى  املحبة  ُيْؤِمنُوَن  اَل  َوَربَِّك  ﴿َفاَل 
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َّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا   ِِم ا  َأْنُفِسِهْم َحَرجا َبْينَُهْم ُثمَّ اَل جَيُِدوا يِف  ُموَك فِياَم َشَجَر  ُُيَكِّ

﴾ هذه أمرها غريب جًدا! هناك أناس إذا كانت الرشيعة بجانبهم ]أي    َتْسلِياما

لرشيعة ليست بجانبهم ال يقبلون بالرشيعة!  توافقهم[ يقبلون بالرشيعة، وإذا ا 

هذا ُكْفٌر قطًعا، وإذا مات عىل هذه احلالة ال يدفن يف مقابر املسلمني؛ ألنه قّدم  

؛  ، ونحن غذاء حقيقتنا هو اتباع الرسول شهوة نفسه عىل اتباع الرسول 

الرسول   الرامحني    ألن  أو  مل يأت بيشء من عنده، بل من عند أرحم   .

لرشيعة لكن قال: لو غري ذلك كان أحسن، كذلك هذا ال نقول عنه  ريض با

أما اآلية فرصحية يف أن الذي يف إاّل أن إيامنه ضعيف، ال نقول أكثر من ذلك،  

  - رضيت ويف قلبك حرج فأنت ناقص االيامن   -صدره حرج إيامُنه فيه خلل 

الرمحة    الذي تداركته  إذا  إال  اخلطر  عليه  حرج  صدره  اآلية   (1)  ،اإلهليةيف  أما 

ُموَك فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم﴾ فرصحية   يف أن الكالم فيها عن    ﴿اَل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ُُيَكِّ

أن يقبل بحكم اهلل، وحيّكم   املؤمن إال  إذ ال يصح من  املسلم،  املؤمن ال عن 

 «*.  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل نفسه، ويستمرَّ يف اتباع الرسول 

ا )﴿إِنَّ َكْيَد الشَّ :  هلالج لج قوله   الشيطان عند أهل اهلل    (﴾ ٧٦ْيَطاِن َكاَن َضِعيفا

والشيطان كيده ضعيف،   (2)  بالتنكات،مثل البهلول املجنون اّلذي ُيَطْقَطق له  

ويشهدون الشيطان كاحلرامي ]أي السارق[. واّلذي هيلك اإلنسان هو النفس  
 

:» يقسم قال ابن كثري. و10/128قارن كالم السيد النبهان بام قاله اإلمام الرازي يف تفسريه  (1)

يف مجيع األمور، فام    تعاىل بنفسه الكريمة املقدسة: أنه ال يؤمن أحد حتى حيكم الرسول

ُثمَّ اَل جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم  ﴿حكم به فهو احلق الذي جيب االنقياد له باطنًا وظاهًرا؛ وهلذا قال:  

َتْسلِياًم﴾ أي: إذا حكموك يطيعونك يف بواطنهم فال جيدون يف   َوُيَسلُِّموا  َقَضيَْت  َّا  مِم َحَرًجا 

يف الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسلياًم كليًا أنفسهم حرًجا مما حكمت به، وينقادون له  

يؤمن   ال  بيده  نفيس  »والذي  احلديث:  يف  ورد  كام  منازعة،  وال  مدافعة  وال  ممانعة  غري  من 

وقال   2/349،  تفسري القرآن العظيم  ابن كثري،أحدكم حتى يكون هواه تبعاً ملا جئت به«.  

سم عىل انتفاء إيامن أكثر اخللق وعند ابن القيم: »وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعاىل أق

ابن  االمتحان تعلم هل هذه األمور الثالثة موجودة يف قلب أكثر من يدعى اإلسالم أم ال«.  

.وهذه اآلية ترتبط بام قبلها من حديث عن  431-430التبيان يف أقسام القرآن   قيم اجلوزية،

   فتأمل. .اليهود واملنافقني

 حديد خفيف. يدق له بوعاء من ( 2)
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أعطيتها   فإذا  املباحات،  تطلب  فالنفس  ضعيف.  فهو  الشيطان  أما  األّمارة، 

دخل الشيطان فأوقعك يف احلرام؛ فلذلك يمنعها الصادق من املباحات؛ لكيال  

 جيد الشيطان إىل قلبه طريقه. 

َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة   اهللِ﴿َوإِْن ُتِصْبُهْم َحَسنٌَة َيُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعنِْد  : هلالج لج  قوله

َفاَمِل َهُؤاَلِء اْلَقْوِم اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن    اهللِ َيُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعنِْدَك ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد  

َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن َنْفِسَك    اهللَِن  ( َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسنٍَة َفمِ ٧٨َحِديثاا )

ا )  اهللَِوَأْرَسْلنَاَك لِلنَّاِس َرُسوالا َوَكَفى بِ  إّياكم أن ختلطوا فتقولوا:   (﴾٧9َشِهيدا

ِعنِْد :  هلالج لج كل يشء من اهلل؛ لتتهموا اهلل، اهلل رّبنا ال ُيتَهم فقوله   ﴿ُقْل ُكلٌّ ِمْن 

تقديًرا  ﴾اهللِ ال  عماًل -  خْلًقا  أسامئه    -وال  فمن  رّش،  اهلل  عند  من    فليس 

أن   بعد  إاّل  الرش  عنه  يظهر  وال  الرش،  ومانع  اخلري  معطي  واملانع،  املعطي 

ختالفوه، فالرشُّ عبارة عن ثمرات املخالفة، وخيطئ من يظّن أن اآلثام والرشور 

اوة أبًدا، قال  مكتوبة عىل جبني اإلنسان؛ ألنَّ اهلل تعاىل ما خلق إنساًنا عىل الشق

»ُكلُّ   اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  َأْو  رسول  انِِه،  َ ُينَرصِّ َأْو  َدانِِه  هُيَوِّ َفَأَبَواُه  الِفْطَرِة  َعىَل  ُيوَلُد  َمْوُلوٍد 

َسانِِه« الفطرة هي التوحيد واإلسالم، وليست هناك شقاوة أصلية، بل    (1) ُيَمجِّ

ا، وال ولد نرصانيًّا،   الشقاوة عارضة، وما ُولِد أيُّ مولود كافًرا، وال ولد هيوديًّ

وال ولد فاسًقا، وال ولد فاجًرا، كلهم ولدوا عىل الفطرة اإلسالمية، ثم بعدها  

رف من  أستاذه  من  معلمه  من  أبيه  من  أمه  من  السفاالت  يتلقى  فيتعلم  يقه، 

ا، وإن كانا نصارى يصري   أمه وأبوه هيوًدا يصري هيوديًّ والكفريَّات، فإن كان 

نرصانيًّا، وإن كانا جموسيني يصري جموسيًّا، وإن كانا حشاشني يصري حشاًشا، 

 وهكذا يصري إال من رمحه اهلل« *. 

الزنى، ويوقعنا نحن ما ُخلِقنا إاّل للسعادة، فال يمكن أن ينهانا اهلل عن   

ُة   للهِ فَ ُقْل  ﴿  -حاشا هلل-فيه، ثّم حياسبنا عليه جَّ [. 149]األنعام:    اْلَبالَِغُة﴾اْْلُ
 

كنَِي، برقم،  (1) ، ومسلم عنه  1385أخرجه البخاري َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َباُب َما قِيَل يِف َأْواَلدِ املُرْشِ

اِر َوَأْطَفاِل املُْْسلِِمنَي،  َمْولُودٍ ُكلِّ  أيًضا، َباُب َمْعنَى   ُيولَُد َعىَل الِْفطَْرةِ َوُحْكِم َمْوِت َأْطَفاِل الُْكفَّ

انِِه، 2658برقم، َ َدانِِه َأْو ُينَرصِّ . ولفظ البخاري »َما ِمْن َمْولُودٍ إاِلَّ ُيولَُد َعىَل الِفطَْرةِ َفأََبَواُه هُيَوِّ

َسانِِه«.  َأْو ُيَمجِّ
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ولكن نفس اإلنسان ارتضت ذلك فاكتسبت خْلَق الرّش، فالرّش ال أصل له،  

كّلها   أسامؤه  اخلري،  يعطي  املعطي  الرش،  يمنع  املانع  املخالفة،  ثمرة  هو  إنام 

 مرّكزة.

َسبِيِل  :  هلالج لج   قوله يِف  ِض    اهلِل﴿َفَقاتِْل  َوَحرِّ َنْفَسَك  إاِلَّ  ُتَكلَُّف  اَل 

حني أراد أن يظهر حقيقة سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص قال    احلقُّ  » (﴾  ٨٤اَلُْْؤِمننَِي )

وهذه كلمة كبرية وأمر عظيم   اَل ُتَكلَُّف إاِلَّ َنْفَسَك﴾  اهللِ﴿َفَقاتِْل يِف َسبِيِل  له  

ألبّتة ال كان سيدنا   أبًدا  ثان  معه  ما كان  العامل،  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وحده  يقاتل  أن 

الصديق وال غري سيدنا الصديق، يقول سيدنا عيل: كنا إذا محي الوطيس أي:  

 احلرُب والقتال أشجعنا أقربنا إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« *.  

اَْلُْؤِمننَِي﴾  ِض  املؤمنني  ﴿َوَحرِّ اللسان  فقط  أهل  وال  الكّذابني  ال   

اّلذين يعتقدون بقتلهم أهنم ينالون الشهادة العظمى، هؤالء هم    ﴿اَْلُْؤِمننَِي﴾

دائاًم   كُثر  غري  وهم  ُكوُر﴾  الرجال،  الشَّ ِعَباِدَي  ِمْن  [  13]سبأ:  ﴿َوَقلِيٌل 

ُهْم﴾ َما  الفركونة  »فا  [24]ص:    ﴿َوَقلِيٌل  مثل:  يتبعك،  هو  ملؤمن 

 علق باملاكينة]بالقاطرة[ تسحبها أينام راحت« *. ]املقطورة[تت 

»دائاًم فضل اهلل علينا (﴾  ١١3َعَلْيَك َعظِياما )  اهللِ﴿َوَكاَن َفْضُل  :  هلالج لج قوله 

يف الرس والعالنية يف الظاهر والباطن، فينبغي أن نكون يقظني دائاًم، فال ننسب  

ننسب النعمة إليه« *.   ألنفسنا شيًئا من النعم، فمنه النعم، وعلينا الشكر بأن  

م أهل لذلك، بل هو عبارة عن   وأهل اهلل حني يعطيهم احلقُّ ال يشهدون أهنَّ

 فضل إهلي، كّله فضل اهلل. 

ا  :  هلالج لج قوله   َ َل   الَِّذي  َواْلكَِتاِب   َوَرُسولِهِ   بِاهلل  آِمنُوا  آَمنُوا  الَِّذينَ ﴿َياَأْيُّ   َعََل   َنزَّ

  َوُرُسلِهِ   َوُكُتبِهِ   َوَماَلئَِكتِهِ   بِاهللَِّ  َيْكُفرْ   َوَمنْ   َقْبُل   ِمنْ   َأْنَزَل   الَِّذي  َواْلكَِتاِب   َرُسولِهِ 

ا﴾   َضاَلالا   َضلَّ   َفَقْد   اِْلِخرِ   َواْلَيْومِ  آمنوا  »  [١3٦]النساء:    َبِعيدا الذين  أهيا  يا 

الذين  بموسى آِمنوا بمحمد، يا أهيا الذين آمنوا بعيسى آِمنوا بمحمد، يا أهيا  

   *. آمنوا بالرسل آِمنوا بمحمد«
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ْرِك اْْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر ) ﴿إِنَّ اَْلُنَافِِقنَي يِف  :  هلالج لجقوله   »املنافقون    (﴾١٤٥الدَّ

 أشد من الكفار« *.  

ا َقَتْلنَا اَْلَِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل  :  هلالج لجقوله   ْم إِنَّ َقَتُلوُه َوَما    اهللِ﴿َوَقْوَِلِ

ْم بِِه ِمْن  ْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا فِيِه َلِفي َشكٍّ ِمنُْه َما ََلُ َوَما َصَلُبوُه َوَلكِْن ُشبَِّه ََلُ

َباَع الظَّنِّ   اتِّ َيِقيناا )َوَما  ِعْلٍم إاِلَّ  ا  ١٥٧َقَتُلوُه  ( َبْل َرَفَعُه اهللُ إَِلْيِه َوَكاَن اهللُ َعِزيزا

فيقول:   (﴾.١٥٨َحكِياما ) املحّمدية؟  »إذا قلَت: من هو أفضل فرد يف األمة 

عيسى.   سّيدنا  فيقول:  العلم  صاحب  أّما  يق،  الصدِّ سّيدنا  يعلم:  ال  الذي 

ينـزل حيكم برشع سّيدنا حمّمد   تابع حمّمدي وصحايب، وحني  فسّيدنا عيسى 

 ملسو هيلع هللا ىلص. رشع سّيدنا عيسى صغري بالنسبة لرشع سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص. 

ى أكب من غريه من حيث التبعية، طلب من اهلل التبعية لسّيدنا  سّيدنا عيس

اإلرساء    حمّمد   يف  املقّدس  بيت  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  واجتامع  أعطاه.  واحلقُّ 

حكمهم   لكن  تبىل،  ال  أجسامهم  ألّن  بأجسامهم؛  كان  واألنبياء  بالرسل 

الرشيف حّي يف قبه  ولكنّه  مات،  موسى  فسّيدنا  لكنَّ سّيدنا      أموات، 

- وكذلك سيدنا اخلرض وإلياس ومها رسوالن-سى ما مات، ال يزال حيًّا  عي

سّيدنا موسى ال يقدر أن ينـزل ليحكم برشيعة سّيدنا حمّمد  ف   .هذا هو الفرق

 « *.     ملسو هيلع هللا ىلص، ال ينـزل إاّل سّيدنا عيسى 

َم  :  هلالج لج قوله   )   اهللُ﴿َوَكلَّ َتْكلِياما  وجعله   (﴾ ١٦٤ُموَسى  كلَّمه،  احلق 

السبع:   صفاته  ومن  اهلل،  إال  الوجود  يف  متكلم  ال  يسمع.  وجعله  يتكلم، 

 املتكلم، فإذا سحب الرسَّ منك ال تقدر أن تتكلم. 
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  سورة اَلائدة

َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت  : ﴿اْلَيْوَم  هلالج لج قوله  

 ( ِديناا  اِْلْساَلَم  أبًدا، ال جلبيل وال    احلق    (﴾3َلُكُم  ما سّلم األمور لغريه 

مليكائيل وال إلرسافيل وال لنبي وال لرسول، كّلهم عبيد، أعطاهم قانوًنا إهلًيا 

احلق   عنه  أَ :  قال  نِْعَمتِي  ﴿اْلَيْوَم  َعَلْيُكْم  َوَأَْتَْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم  ْكَمْلُت 

ِديناا﴾ اِْلْساَلَم  َلُكُم  نقص،  َوَرِضيُت  قد  نوه  ختمِّ ال  الباقي،  القانون  هذا   .

، أنَت نـزلَت. اإلسالم له  اإلسالم ما نـزل ]أْي: نقص[ من أوجه ذّرة. ال واهللِ

حيملونه   َلٌة  َما  ِرَجاٌل  ﴿ مَحَ َعَلْيِه﴾َصَدُقوا  اهللَ  [. وال  23]األحزاب:    َعاَهُدوا 

تفهموا أن أحًدا زاد حرًفا عىل سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص أو أنقص حرًفا، ال أحد عىل  

نبني   وعليه  ألبّتة  أبًدا  تشكيلة  وال  حرًفا  ينقص  أو  حرًفا  يزيد  األرض  وجه 

  (1) أمورنا. 

ْمُتْم :  هلالج لج قوله   َعلَّ ْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَما  ﴿َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ ََلُ

َعَلْيُكْم   َأْمَسْكَن  َّا  ِِم َفُكُلوا  اهللُ  َمُكُم  َعلَّ َّا  ِِم ُتَعلُِّموَْنُنَّ  ُمَكلِّبنَِي  َواِرِح  اْْلَ ِمَن 

ُقوا    اهللَِواْذُكُروا اْسَم   َساِب )  اهللَ  إِنَّ   اهللََعَلْيِه َواتَّ يُع اْْلِ »نجاسة الكلب    (﴾٤ََسِ

يلحق   الصياد  يرسله  حني  املعلم،  الكلب  الصيد  كلب  إال  كلبية  نجاسة 

فام  أرسله  وإذا  يؤكل صيده،  فهذا  الصيدة  وترك  انزجر  فإذا زجره  الصيدة، 

وهكذا ينبغي أن  انطلق وزجره فام انزجر وأكل الصيدة فهذا ال ُيؤَكل صيُده.

احلرضة اإلهلية أمرنا وهنانا فهذه مرتبة إليامن ال مكان للعقل فيها،  نكون مع  

 فمهمة العقل هي أن يكون ميزاًنا للخري والرشِّ فقط« *. 

َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم  :  هلالج لج قوله   اَلِة  ُقْمُتْم إََِل الصَّ إَِذا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأْيُّ ﴿َيا 

ُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إََِل اْلَكْعَبنْيِ َوإِْن ُكنُْتْم ُجنُباا  َوَأْيِدَيُكْم إََِل اَْلََرافِِق َواْمَس 

ُروا َوإِْن ُكنُْتْم َمْرََض َأْو َعََل َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغائِِط َأْو اَلَمْسُتُم   َفاطَّهَّ

 

 ]التشكيلة: احلركات من ضمة وكرسة وفتحة ونحوها[.  (1)
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ا َطيِّبا  ُموا َصِعيدا ا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمنُْه  النَِّساَء َفَلْم ََتُِدوا َماءا َفَتَيمَّ

َرُكْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم   َما ُيِريُد اهللُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلكِْن ُيِريُد لُِيَطهِّ

ُكْم َتْشُكُروَن ) منذ زمان بعيد كنت ماشًيا إىل اجلامع هذا، وإذ شيخ   (﴾٦َلَعلَّ

عاّمي، ْمَقّطب عىل وجهه تقطيبات ]ٍضامدات طبية[، سألني فقال    ومعه واحد

اْغسل   له: لعل الشيخ أجابك فقال لك:  أتوضأ؟ قلت  أنا  ِل: شيخي كيف 

الصحيح وامسح اجلريح؟ قال: نعم. قلت له: الشيخ غلطان. الشيخ ماٍش 

عليه   متْسح  أن  يكفيك  جريح،  كله  له: وجهك  قلت  والشيخ.  أعرفه  جنبه، 

ألنه يوجد هنا جرح وُمقّطب، وهنا صحيح وهنا جرح مقطب، وهنا   َمسًحا؛

 صحيح، كل وجهه هكذا.  

فقلنا له: البد أن تعتبه عضًوا واحًدا كله امسح عليه مسحة، إذا كان  

مثل ما يقول لك الشيخ: امسح اجلريح واْغسل الصحيح. وهنا صحيح وهنا  

م وَيْوَرم. قلت له: ال يا جريح، إذا غسلنا هذا سوف ينزل عليه ويؤذيه فُيَوزّ 

َمْسًحا، ال تغسل منه شيًئا.   أخي! وجهك كله عبارة عن جريح امسح عليه 

نظرت إىل وجه الرجل كأنه كان حمكوًما باإلعدام وجاءه العفو، أو كان يف قب  

 « *. وخرج، تغري لون وجهه، وانبسط ورُسَّ 

ا  ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبنَْي آَدَم بِ :  هلالج لج قوله   ا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدِِهَ َبا ُقْرَبانا قِّ إِْذ َقرَّ اْْلَ

( اَْلُتَِّقنَي  ِمَن  اهللُ  َيَتَقبَُّل  اَم  إِنَّ َقاَل  َْلَْقُتَلنََّك  َقاَل  اِْلَخِر  ِمَن  ُيَتَقبَّْل  َلئِْن  ٢٧َومَلْ   )

إَِلْيَك   َيِدَي  بَِباِسٍط  َأَنا  َما  لَِتْقُتَلنِي  َيَدَك  إَِِلَّ  َأَخاُف اهللَ َربَّ  َبَسْطَت  إِِّنِّ  ِْلَْقُتَلَك 

( إِِّنِّ ُأِريُد َأْن َتُبوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك  ٢٨اْلَعاَلنََِي )

اَِسِ (  ٢9َجَزاُء الظَّاَلنَِِي ) َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْْلَ يَن  َفَطوَّ

َقاَل  3٠) َأِخيِه  ُيَواِري َسْوَءَة  َكْيَف  َيُه  لُِْيِ اْْلَْرِض  َيْبَحُث يِف  ا  ُغَرابا َفَبَعَث اهللُ   )

ِمَن  َفَأْصَبَح  َأِخي  َسْوَءَة  َفُأَواِرَي  اْلُغَراِب  َهَذا  ِمْثَل  َأُكوَن  َأْن  َأَعَجْزُت  َياَوْيَلَتا 

( وثال (﴾3١النَّاِدِمنَي  تسعة  آدم  ألبينا  صبي  »ولد  وفرًدا ٍ]أي[  زوًجا  ثون 

وبنت، صبي وبنت...إىل تسعة وثالثني زوًجا. والبطن األربعون فرًدا، وهو  

شيت وحده ما كان أحد غريهم، فاحلق أمر سّيدنا آدم أن يأخذ كل واحد غري  

أخته التي معه يف بطن واحدة... فأخت قابيل مجيلة، وأخت هابيل غري مجيلة،  
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أن يأخذ أحٌد أخ  أن يأخذ  ال جيوز  بدَّ  فقابيل ال  التي معه يف بطن واحدة،  َته 

فقتل   قابيل،  يرَض  فلم  قابيل،  أخت  يأخذ  أن  بدَّ  ال  وهابيل  هابيل،  أخت 

هابيَل، وملا قتل قابيل هابيل قعد جنبه، وصار يبكي؛ ألنه ال يعلم ماذا يفعل  

حتى   ودفنه  الرتاب،  نكش  ثم  غراًبا،  فقتل  غراب  جاء  حتى  أخيه،  بجسد 

 ه« *.   علَّم 

ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا  :  هلالج لج قوله   َ اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا يِف  َواْبَتُغوا إَِلْيِه    اهللَ﴿َياَأْيُّ

هذه ال بد    ،األمور كلُّها بيد اهلل سبحانه وتعاىل  (﴾3٥َسبِيلِِه َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن )

أسباب توجد  لكن  أمرنا،  اهلل  ألن  نعتقدها  رسل  .أن  أولياء    ،هناك  وهناك 

هؤالء وسيلة إىل    ،اْلَوِسيَلَة﴾﴿َواْبَتُغوا إَِلْيِه    اهلل، قال:وهناك أهل    ،نو وعارف

سبحانه   أمينون    وتعاىل؛اهلل  صادقون  عفيفونألهنم  حبابني نزهيون  ليسوا   ،

فأمرهم حينام يأمروننا كأنه أمر اهلل، كأنه    ،إىل آخره  ،رشابني سيجارة  دنيا، وال

 كالم اهلل« *. 

):  هلالج لج قوله   اِت  ْْيَ اْْلَ صاحب   (﴾٤٨﴿َفاْسَتبُِقوا  اخلريات؟  يستبق  من 

حاله  يرى  الذي  القايس  القلب  ذو  واملحجوب  والكّذاب  والنميمة  الغيبة 

يعّلمه ماذا    مليًحا؟ هذا ال يصري. البدَّ أن يكون ناضًجا، ولديه مرجع وراءه

يعمل، كيف يصوم ويصيل، كيف يتكلم، كيف يعمل، ماشًيا عىل األمر وحتت 

 يميش بأمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.  األمر كام كان سيدنا الصديق 

اعلم أن احلب )  (﴾٥٤﴿َفَسْوَف َيْأِِت اهللُ بَِقْوٍم ُُيِبُُّهْم َوُُيِبُّوَنُه ) :  هلالج لجقوله  

هلل تعاىل ولرسوله وللمؤمنني هو الغاية القصوى والذروة العليا من املقامات 

من   وتابع  ثامرها  من  ثمرة  وهو  إاّل  مقام  املحبة  إدراك  بعد  فام  والدرجات، 

توابعها، وال قبل املحبة مقام إاّل هو مقّدمة من مقدماهتا، وقد ورد يف الكتاب  

ما ال وجود   فرض، وكيف يفرضب هلل ولرسوله  والسنّة وإمجاع األمة أن احل

ويدّل  تعاىل  له؟  قوُله  تعاىل  هلل  احلب  إثبات  َوُُيِبُّوَنُه﴾ :  عىل   ﴿ُُيِبُُّهْم 

 [.  165]البقرة:  ﴾ هللُِحبًّا َأَشدُّ آَمنُوا َوالَِّذيَن  ﴿وقوله تعاىل:   [57]املائدة: 
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اهلل   الصحايب   وقد جعل رسول  سأله  حني  اإليامن،  احلبَّ رشًطا يف 

فقال: يا رسول اهلل ما اإليامن؟ قال عليه الصالة والسالم: أن يكون اهلل ورسوله  

وقال أيًضا: ال يؤمن أحدكم حتى يكون اهلل ورسوله  )1( . أحبَّ إليه مما سوامها

أحبَّ إليه من   وقال أيًضا: ال يؤمن العبد حتى أكون  )2(  .أحبَّ إليه مما سوامها

﴿ُقْل إِْن َكاَن آَباُؤُكْم   وقد قال اهلل تعاىل:   )3(أمجعني.أهله ونفسه وماله والناس  

َوَعِشَْيُتُكْم   َوَأْزَواُجُكْم  َوإِْخَواُنُكْم  اَرٌة  َوَأْمَواٌل  َوَأْبنَاُؤُكْم  َوَِتَ ْفُتُموَها  اْقََتَ

ِمَن   إَِلْيُكْم  َأَحبَّ  َتْرَضْوَْنَا  َوَمَساكُِن  َكَساَدَها  َشْوَن  يِف   اهللَُِتْ َوِجَهاٍد  َوَرُسولِِه 

 [.  24]التوبة:  بَُّصوا َحتَّى َيْأِِتَ اهللُ بَِأْمِرِه﴾َسبِيلِِه َفََتَ 

أمر رسول اهلل   »  وقد  نَِعِمِه، باملحبة فقال:  ِمْن  َيْغُذْوُكْم  ملَِا  اهللَ  َأِحبُّْوا 

اَي« إِيَّ اهللِ  بِّ  حِلُ دعائه    وقد  (4) َوَأِحبْوين  يف  حبَّك،  جاء  ارزقني  »اللهّم   :

إِّل من   البارد« واجعل حبَّك أحبَّ  «،  امْلَْرءُ : »وقال    (5) املاء  َأَحبَّ َمْن   ( 6) َمَع 

: من ذاق من خالص حمبة اهلل تعاىل شغله ذلك عن  وقال أبو بكر الصديق  

طلب الدنيا، وأوحشه عن مجيع البرش، وقال احلسن: من عرف ربه أحبه، ومن 

حزن. واآليات  عرف الدنيا زهد فيها، واملؤمن ال يلهو حتى يغفل، فإن تفكر 

واملحبة عىل ثالثة أرضب: األول:      واألحاديث واآلثار الدالة عىل املحبة كثرية.

ُحبٌّ لإلحسان. والثاين: ُحبٌّ للصفات التي صدر منها اإلحسان. والثالث:  

ُحبٌّ للذات. فاحلبُّ األول: حبُّ املؤمنني، وقد يكون هذا اإلحسان يف الدنيا  

 

 فِيِه َوَجَد هِبِنَّ َحاَلَوَة  َثاَلٌث َمْن ُكنَّ   ". ولفظه  12002أخرجه أمحد، عن أنس بلفظ برقم    (1)

ياَمِن:  ا.إِلَيِْه َأَحبَّ َوَرُسولُُه اهللُ َيُكوَن َأْن اإْلِ َّا ِسَوامُهَ  وأصله يف الصحيحني. مِم

 . وأصله يف الصحيحني.13151أخرجه أمحد، عن أنس بن مالك، برقم  (2)

العراقي:  (3) َوَقاَل   قال  َنفسه«  »َومن  َقْوله  دون  ملُسلم  َواللَّْفظ  أنس،  َحِديث  من  َعَليِْه  ُمتَّفق 

البَُخاِرّي »من َوالِده َوولده« َوله من َحِديث عبد اهلل بن ِهَشام: َقاَل عمر َيا َرُسول اهلل ألَْنت  

بِيَدِ  َنفيِس  َوالَِّذي  َفَقاَل »اَل  َنفيِس،  إاِلَّ  ء  يَشْ إَِِلّ من كل  إِلَيْك من  أحب  َحتَّى أكون أحب  ِه 

 . 1657َنفسك« َفَقاَل عمر: َفأَنت اآْلن َواهلل أحب إَِِلّ من َنفيِس، َفَقاَل »اآْلن َيا عمر«. املغني،

العراقي:    (4) َغِريب.قال  حسن  َوَقاَل  َعبَّاس  اْبن  َحِديث  من  ِمِذّي  ْ الرتِّ انظر    أخرجه 

 .1657املغني،

، برقم: )أخرجه الرتمذي َعْن َعبْدِ  (5)  ( بلفظ مقارب. 3491 اهللِ ْبِن َيِزيَد اخَلطِْميِّ األَْنَصاِريِّ

، مسلم عن َأَنِس  6168أخرجه البخاري، عن عبد اهلل، باب عالمة حب اهلل عز وجل، برقم،    (6)

، برقم: )ا  (.2639ْبِن َمالٍِك، َباُب املَْْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ
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 تعاىل إلحسانه، فمحبتهم متعلقة يف احلقيقة عىل  واآلخرة، فهؤالء حيّبون اهلل

التي   بالصفات  يتعلق  حبٌّ  وهو  اخلواص،  حبُّ  الثاين:  واحلبُّ  اإلحسان. 

صدرت منها هذه األفعال، وهذا فوق احلبِّ األول؛ ألّنه رقى عن النعمة إىل 

املنعم، وأنه أهل ألن يتذلل له وحيبه، وهؤالء أحبوا الصفات. والثالث: حبُّ 

، وعليه املعّول وهو حبٌّ يتعلق بالذات، ال يبعثه عىل هذا   خواصِّ اخلواصِّ

ومنعه   عطائه  إىل  صاحبه  يلتفت  فال  قلبه  أرشب  حب  هو  بل  يشء،  احلب 

له لكامله وذاته وقدسه وجالله وعظمته وبراءته من   ورضه ونفعه، بل حبٌّ 

، ومن  النقائص واآلفات، فصاحب هذا احلب رقى من األفعال إىل الصفات

الصفات إىل الذات، فحبُّه غري معلَّل بيشء، وعليه كانت رابعة العدوية تقول:  

ما عبدُتك خوًفا من نارك وال طمًعا يف جنتك، بل ألّنك أهٌل لذلك. وكام قال  

 :املحب الذايت سّيدنا عبد الكريم اجلييل  

ٍء ِسَواَك مَ   َطاِمعُ حببُتك ال ِل، بْل ألنََّك َأْهُلُه    وَماِل يف يَشْ

ب،   رِشْ وللعوام  واالبتالء.  بالفناء  ممزوج  املحبة  من  الثالث  الرضب  وهذا 

ب   َِبُْم﴾ُأَناٍس  ُكلُّ  َعلَِم  َقْد  ﴿وللخواص رِشْ [. فنهاية طريق  60]البقرة:    َمرْشَ

 العوام بداية العارفني، وهناية العوام يف املحبة بداية العارفني يف املحبة. 

واملحبة الثالثة: وهي حمبة الذات هي أول أودية الفناء واالبتالء، إذ إن صاحبها  

عن  غاب  ألّنه  األعىل؛  احلظ  وهو  حمبوبه  فحظه  حًظا،  لنفسه  بحبه  يرى  ال 

وغاب عن حظوظ نفسه، وتعلَّق حبُّه بالذات، فصار به مغموًرا، وما  الثواب،  

ب  دون هذا احلبِّ أغراض ُيطَلُب عليها أعواض، فمشارب املحبني شتى: رِشْ

الصفات،  إىل  نظرهم  وحمبتهم  اخلواص  ب  ورِشْ حلّظهم،  وحمبتهم  العوام 

حمبوهبم، مع  ألهّنم  وصفه؛  عىل  أحد  يقدر  ال  الكّمل  العارفني  ب  قال   ورِشْ

ْم  تعاىل: ِة  ِمْن ﴿َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي ََلُ ﴾ُقرَّ  [. 17]السجدة: َأْعنُيٍ

هذه  من  أقوى  عنهم  اهلل  ريض  وأحواهلم  الصحابة  مقامات  وكانت 

وغريهم   األحوال،  ملكوا  فهم  غريهم،  من  أقوى  كانوا  كّلها،  املقامات 

 .  من قّوة النبّي ملكتهم األحوال لضعفهم؛ ألنَّ قّوة الصحابة 
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واعلم أن الكشوف من نتائج املحبة، فإذا علم املحبوب صدق املحب 

يف حمبته رفع عنه احلجاب، وأطلعه عىل أرساره، وكشف له عن علوم غامضة  

اهلل   يف  لبعضهم  املؤمنني  حمبة  األول:  أشياء:  ثالثة  يف  واملحبة  عالية.  وأرسار 

فع إليهم، والثاين: حمبة رسول اهلل  تعاىل، وعالمتها كف األذى عنهم وجر الن

    اتباع سنَّته ُُيْبِْبُكُم اهللُ﴾إِْن  ُقْل  ﴿ وعالمتها  بُِعوِِّن  َفاتَّ اهللَ  بُّوَن 
حُتِ ]آل   ُكنُْتْم 

[ والثالث: حمبة اهلل وحمبة اهلل تكون بطاعته وعدم خمالفته، وعالمة 31عمران:

ابيضطرب وإال فهو  املحب هلل إذا نزل به بالء أو رخاء ال يتغري وال  (1)  .(كذَّ

ِحْزَب  :  هلالج لج قوله   َفإِنَّ  َآَمنُوا  َوالَِّذيَن  َوَرُسوَلُه  اهللَ  َيَتَولَّ  ُهُم    اهللِ﴿َوَمْن 

 ( هم    (﴾ ٥٦اْلَغالُِبوَن  اهلل  كّلهم    (2)   األولياء،حزب   ( 3)   كّذابوناألحزاب 

أصحاب غايات أصحاب أغراض. صاحب الغرض نفُسه مريضة، واّلذي  

نفسه طيِّبة ال يدخل أساًسا يف حزب من األحزاب أبًدا ألبّتة، وَمْن نفسه طيبة  

 يمسك الكتاب، يمسك السنّة، يّتبع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.  

َثالُِث َثاَلَثٍة َوَما ِمْن إِلٍَه إاِلَّ إَِلٌه َواِحٌد    اهللَ﴿َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ  :  هلالج لجقوله  

نَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذاٌب َألِيٌم )   َوإِْن مَلْ َينَْتُهوا َعامَّ  »يف يوم   (﴾٧3َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ

قال ِل رجل ال أعرفه لكن تعارفنا  ف  [القطار ]من األيام كنا قاعدين يف الرتين

وقتئذ، قال ِل: يا شيخي، يقولون عن النصارى: كفار، واهللِ ليسوا كفاًرا؛ أنا  

عاملتهم فوجدهتم من أحسن الناس ووو، فرتكته حتى أهنى كالمه فلام أهناه  

النصارى ليسوا كفاًرا قال: نعم، قلت له: و له: أنت تقول:  بنيَّ يف    هللُ اقلت 

والنصارى تقول: اهلل    َثالُِث َثاَلَثٍة﴾   اهللَ﴿َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ  القرآن فقال  

 .*كلمة« فخرس فلم يتكلم بأيِّ   .ثالث ثالثة
 

-13ما بني عالمتي التنصيص من مذكرة حتفة اإلخوان للشيخ حممود مهاوش الكبييس ص    (1)

 ومذكور يف كتاب السيد النبهان أيًضا مع ترصف يسري فيه.   15

هذه ال ختفى عىل مفرس كتاب اهلل تعاىل إذ هي من تفسري القرآن بالقرآن، وألن السياق يدل    (2)

اهللََّ َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمنُوا َفإِنَّ ِحْزَب اهللِ َيتََولَّ  ىل ﴿ َوَمْن  عىل أن األولياء هم حزب اهلل قال تعا

]املائدة:   الَْغالِبُوَن﴾  الغالبون ولكن وضع  56ُهُم  فإهنم  البيضاوي يف تفسريه:  [قال اإلمام 

الظاهر موضع املضمر تنبيهاً عىل البهان عليه فكأنه قيل ومن يتول هؤالء فهم حزب اهلل  

حزب اهلل هم الغالبون وتنوهياً بذكرهم وتعظياًم لشأهنم وترشيفاً هلم هبذا االسم وتعريضاً  و

.   3/544ملن يواِل غري هؤالء بأهنم حزب الشيطان أ.هـ. حاشية الشيخ زاده عىل البيضاوي،  

 .وأولياء اهلل هم الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم درجات وأصناف

إىل مراد السيد بمثل هذا الكلمة وأنه ال يريد معناها املبارش. وقال: سبقت اإلشارة يف املقدمة    (3)

 »ال ِحْزب عىل وجه األرض حزٌب حسن، كله يسء وأسوأ، كل األحزاب سيئون« *.
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ِمَن  :  هلالج لجقوله   َتِفيُض  َأْعُينَُهْم  َتَرى  ُسوِل  الرَّ إََِل  ُأْنِزَل  َما  َسِمُعوا  ﴿َوإَِذا 

َّا َعرَ  ْمِع ِِم اِهِديَن )الدَّ نَا آَمنَّا َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ قِّ َيُقوُلوَن َربَّ جاءه  (﴾  ٨3ُفوا ِمَن اْْلَ

ذات يوم مْجٌع من الرهبان، فرتك السيد النبهان جملسه، وخرج حتى إذا دخلوا  

لِلَِّذيَن  وجلسوا، دخل عليهم فنهضوا، وقالوا:   َعَداَوةا  النَّاِس  َأَشدَّ  ﴿َلَتِجَدنَّ 

ِذيَن آَمنُوا الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّا  آَمنُوا الْ  ةا لِلَّ ْم َمَودَّ ُكوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَِبُ َيُهوَد َوالَِّذيَن َأْْشَ

وَن ) ُْم اَل َيْسَتْكَِبُ يِسنَي َوُرْهَباناا َوَأْنَّ سِّ
:  قال    (﴾٨٢َنَصاَرى َذلَِك بَِأنَّ ِمنُْهْم قِ

 (1) أحد.أين املحارم؟ فسكتوا، ومل جيب منهم 

(﴾  98َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحيٌم ): ﴿اْعَلُموا َأنَّ اهللَ  هلالج لج قوله  

عة، فاحلق   غفور رحيم شديد    »اآليات القرآنية واألسامء اإلهلية كلها موزَّ

ظامل   فهناك  العقاب...  شديد  رحيم  غفور  واحد،  بآن  هبا  أتى  العقاب، 

، وأخذوا له ماله، وأهانوه، بأي اسم يعامله اهلل؟  ومظلوم، املظلوم الذي قتلوه

بشديد   يعامله  يعامله؟  يشء  بأي  ظلمه  الذي  والظامل  رحيم...  غفور  باسم 

العقاب بالقهار باجلبار باملنتقم. ما أمجل هذا!  فاملظلوم ال يمكن أن يعامله إال  

بالق بالقوة  يعامله  بل  بالرمحة،  يعامله  أن  جيوز  ال  والظامل  هارية  بالرمحة، 

 وباالنتقامية حتى يبقى املجتمع نظيًفا طاهًرا« *. 

إاِلَّ   ُسوِل  الرَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال يترصف فيها ]يف    (﴾99اْلَباَلُغ )﴿َما َعََل 

وال ذّرة ألبتة، »وال يمكن أن يزيد حرًفا وال أن ينقص حرًفا، نبوة الترشيع[  

 إذا زاد حرًفا أو أنقص حرًفا اختلَّ النظام« *.   

فاسق أي فاسد، إذا    (﴾١٠٨﴿واهللُ اَل َْيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي ):  هلالج لجقوله  

 فسد اإلنسان فسدت نفسه، فال يدرك، وال يفهم. 

 

 

 
 

َتَرى  (  1) ُسوِل  الرَّ إىَِل  ُأْنِزَل  َما  َسِمُعوا  تعاىل: ﴿َوإَِذا  قوله  إىل  املشرية  الكناية  هذه  درُّ  َأْعيُنَُهْم هلل 

اِهِديَن ) نَا آَمنَّا َفاْكتُبْنَا َمَع الشَّ قِّ َيُقولُوَن َربَّ َّا َعَرُفوا ِمَن احْلَ ْمِع مِم (﴾ قال اإلمام  83َتِفيُض ِمَن الدَّ

املسلمني :  البغوي قتلهم  كاليهود يف  املسلمني  ألهنم يف عداوهتم  النصارى،  به مجيع  يرد  مل 

جدهم وإحراق مصاحفهم، ال وال كرامة هلم، بل اآلية  وأرسهم وختريب بالدهم وهدم مسا 

البغوي   تفسري  وأصحابه.  النجايش  مثل  منهم  أسلم  انظر:    .2/74فيمن  ابن  ولالستزادة 

 .2/66. ودقائق التفسري، 3/110تيمية، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، 



 

 ورة اْلنعام س

ُْم :  هلالج لجقوله   ُه َلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقوُلوَن َفإِْنَّ نَّ الظَّاَلنَِِي اَل  ﴿َنْعَلُم إِنَّ
ُبوَنَك َوَلكِ ُيَكذِّ

)  اهللِبِآَياِت   وهو  (﴾  33جَيَْحُدوَن  رسواًل  يصري  أن  قبل  ملسو هيلع هللا ىلص  صغري  اسمه 

 ، فأيٌّ من كفار قريش عندهم أمانات يضعوها عند حممد ملسو هيلع هللا ىلص  األمني؛  قالصاد

ع،    فيوم هاجر عيل   وكان سيدنا  ،ةمكتوبواألسامء  أبقى سيدنا عيل حتى يرجِّ

  تلحقنا هكذا و بعدها    ،أمانة لفالن ولفالن، ولفالن وفالنقال له: ترد    ،اكاتبً 

 ، اتلوهن حاربوه وقو الذوق األول   و العقل قليلو  مع هذا قليلو  ملسو هيلع هللا ىلص.  كان حممد

ال  حممد  يا    قال:جهل    اإال أن أب  .. وقالوا.  ساحر،  وقالوا:  كذاب،  عنه:قالوا  

   .أتيت به كذب ذيولكن ال ، نقول عنك كذابأن  حيسن

هذا  و قال  ما  عقل  فيه  كان  لو  عقل،  فيه  ليس  سلول  بن  اهلل  عبد  هذا 

ففرقوا بني البالء واالبتالء، القول، هذا القول قول ضعيٍف بعيٍد ما هو فهامن.   

فالبالء غري االبتالء، االبتالء متل حممد ملسو هيلع هللا ىلص قالوا: كذاب. حممد ما هو كذاب،  

قالوا: ساحر، حممد ما هو جمنون،  ما هو ساحر، وهكذا    قالوا جمنون. حممد 

  *.« ، وقالوا: شاعرنقالوا: كاه

وَن ):  هلالج لج قوله   ِْم ُُيْرَشُ ٍء ُثمَّ إََِل َرِبِّ ْطنَا يِف اْلكَِتاِب ِمْن ََشْ   (﴾ 3٨﴿َما َفرَّ

إما عىل سبيل التفصيل، وإما   القرآن،  يف  موجود  وهو   إالّ   يشء  اسمه  يشء   ال»

اْلُقْرآنِ   يفهمهعىل سبيل اإلمجال،   َأْهُل    -  الذين-  »َأْهُل  ُتهُ   اهللُِهْم   ( 1)   .«َوَخاصَّ

الرشعية  العلوم  بني  يفّرق  ال  أّنه  األلف  د  جمدِّ وَعاَلمة  د،  جمدِّ له  قْرن  فكل 

غريه.  عن  خصوصيته  وهذه  قرآنية،  علوم  عنده  فكّلها  العرصيـة،  والعلوم 

الفيزياء والكيمياء والطبيعيات والرياضيات كّلها آُخُذها من   وهذه العلوم: 

عرصية وال غريها، واحلقيقة    القرآن الكريم... وأسّميها علوم قرآن ال علوًما

املاهر   السّباح  أين  أم كونًيا... لكن  العلم قّوة لإلنسان سواء كان رشعًيا  أن 

 

 . وإسناده حسن. 12292أخرجه أمحد يف مسنده عن أنس برقم، (1)
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البحر  يأخذه  البحر؛  يف  يسبح  أن  يقدر  ال  كة  بالِبْ السّباح  يغرق؟!  ال  اّلذي 

وقفت األنبياء بساحله، بمحّمد ال   -بمحّمد-ويغرقه! خضت بحًرا حمّمدًيا

بي يف الوجود أعىل من أكب عارف يف الوجود؛ ألنَّ نورهم بنفيس »إذ أصغر ن

ا لكْن بمحمد وقفت األنبياء   أصيل، ونورنا فرعي، فنحن خضنا بحًرا حممديًّ

 بساحله« *.  

) :  هلالج لج قوله   َقْدِرِه  َحقَّ  اهللَ  َقَدُروا  أن    (﴾ 9١﴿َوَما  ألحد  يمكن  ال  نعم 

ه جاء باالسم اّلذي ال حييط  يقّدره حّق قدره، كاّل وال األنبياء وال الرسل؛ ألنّ 

اهللُ. مل يقل: وما قدروا الرمحن الرحيم، بل جاء باالسم اجلامع،  به إنسان وهو 

فكيف يقّدره حّق قدره وهو مل حيط به؟ فاّلذي ال حييط باليشء ال يقّدره حق  

بمعرفتهم رسله    ﴿َوَما َقَدُروا اهللَ َحقَّ َقْدِرِه﴾:  هلالج لج ويمكن أن نقول قوله    قدره.

أويت  وال فمهام  ومنارصهتم،  وصحبتهم  معرفتهم  بحقوق  والقيام  عارفني 

املحيط،   ألّنه  قدره؛  حّق  يقّدره  أن  يمكن  ال  ومعارف  علوم  من  اإلنسان 

واملحيط ال حياط به، فهو اسم اهلل اجلامع اّلذي ال يمكن إلنسان أن يدخل حتته،   

أو تقّدر حق    فالعارف ال تقّدره أنت حق قدره، أو تقوم بحقوقه، فكيف تقوم

قيام  والقيام بحقوقه  له  العارف واالستسالم  القدر لالسم األعظم، فمعرفة 

ببعض قدره تعاىل، أنت ال تقوم بقدر املراتب الرشعية حّق قدرها، فالرسول  

األعظم صلوات اهلل عليه وسالمه مل يقّدره أحد حّق قدره، ال سّيدنا أبو بكر  

طيعوا ذلك؛ ألن الكبري ال حييط به إاّل  وال سّيدنا عيسى وال جبيل، ولن يست

حني عرج مع النبّي    من هو بمنـزلته أو أعىل منه!...أالَ ترى إىل جبيل  

ملسو هيلع هللا ىلص ووصل السدرة قال: يا حمّمد هذا مكاين، فقال احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: أههنا يرتك  

الحرتقت شعرة  قيد  جتاوزُت  لو  حمّمد  يا  قال:  خليله؟  كان    (1).اخلليل  فإذا 

حينام ينـزل وحيكم    الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال حييط به سّيدنا جبيل وال سّيدنا عيسى  

 برشيعته، فكيف باحلرضة اإلهلية؟

 

 أجد أحًدا من علامء احلديث صححه، وهو مذكور بكثرة يف كتب السادة الصوفية. مل (1)
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»كانت إنسانية حممد    (﴾١٢٤ِرساَلَتُه )جَيَْعُل  َحْيُث  َأْعَلُم  اهللُ  ﴿:  هلالج لجقوله  

هو  ملسو هيلع هللا ىلص وشخصيته أكب من رسالته، ألنه هو الذي يريد أن يميش وفق القرآن،  

له:   قال  احلق  هنا  من  الَفّذة.  بشخصيته  القانون  يطبق  إاِلَّ  الذي  ُتَكلَُّف  ﴿اَل 

قال سيدنا عيل  84]النساء:َنْفَسَك﴾    ]    الوطيس إذا محي   -احلرب-كنَّا 

أشجعنا أقربنا إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. فالرسول هو جُمابه العدو، والشجاُع القريُب  

ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألجل ذلك يوم حنني حني ظهر هبذا املظهر، وقال: »َأَنا النَّبِيُّ    لرسول اهلل 

ملاذا؟ ﴿اَل ُتَكلَُّف إاِلَّ َنْفَسَك﴾  أظهر هذه اآلية    ( 1)   امْلُطَّلِْب اَل َكِذْب َأَنا اْبُن َعْبِد  

اسمه وهم، فنفسه وعقله وروحه وقلبه كلها   الرسول ليس عنده يشء  ألن 

 كاملة...« *. 

) ﴿قُ :  هلالج لج قوله   اْلَبالَِغُة  ُة  جَّ اْْلُ َفلِّلِه  أفراد    (﴾١٤9ْل  عىل  قائمة  حجته 

خريه ورّشه من اهلل خلًقا وعلاًم، ال عماًل، احلق ال يقّدر عىل   القضاءالوجود...  

فالن أن يزين، لكن احلق يعلم ما يقع؛ ألجل ذلك هنانا أن نجلس مع النساء 

ٍء  َوُكلُّ ﴿ أو نتساهل مع النساء  [. فالوجود كّله 8﴾ ]الرعد: بِِمْقَدارٍ ِعنَْدُه  ََشْ

ر عند اهلل، لكن اهلل ال يقِض لفالن أن يزين؛ ألن احلق يقول:   َفلِّلِه  مقدَّ ﴿ُقْل 

اْلَبالَِغُة﴾  ُة  جَّ الزنى يقال له: كيف تقِض علينا الزنى،    اْْلُ فإذا هو قىض علينا 

ح أنه قىض خلًقا وعلاًم  هذا ليس بصحيح ألبّتة. والصحي  واحلّجة الدامغة لك؟  

ال عماًل؛ ألن اهلل أرحم منّا ومنكم، واسمه أرحم الرامحني. وأما حديث »ولد  

فكذب غري صحيح؛ ألن من أسامء اهلل احلكم العدل، وهذا    (2)   النار«الزنا يف  

أو هناه وما   ابنَ   أمرَ   إذا اهللُ اخلب يمكن أن يصح   ائتمر،  بلوغه وما  بعد  الزنا 

وأما إن أمره فائتمر، وهناه فانتهى فإنه يقول لربه: يا رب أنت قلت:    ،انتهى

ُة اْلَبالَِغُة﴾ جَّ  فأين بالغة حجتك، فام عالقتي بجريرة أمي؟« *.    ﴿َفلِّلِه اْْلُ

 

َعاِزٍب،    (1) ْبِن  اِء  الَْبَ عن  البخاري  برقم،  أخرجه  احَلْرِب،  يِف  ِه  َغرْيِ َة  َدابَّ َقاَد  َمْن  ،  2864َباُب 

، برقم،   . 1776ومسلم َعنْه أيًضا، َباٌب يِف َغْزَوةِ ُحننَْيٍ

النسائي    (2) السنن  أخرجه  هريرة  يف  أيب  نعيم،    .5/19،عن  وأبو  الطباين  فيه ورواه  واخلب 

انظر: السخاوي،    كالم كثري، واخلالصة عىل فرض صحته ال حيمل عىل ظاهره.اضطراب و

 .730-729املقاصد احلسنة،
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ط،  والقضاء والقدر إياكم ثم إياكم أن تتمسكوا به، نعتقده اعتقاًدا فق

ر، كل يشء بقضاء وقدر، لكن أن ُيَقّدر اهلل الزنى! أو أن   نعم كل يشء مقدَّ

ال   أنتم  اهلل،  ال  أعملها  ال  أنا  حاشاه.  الرسقة!   يقدر  أو  الكذب!  اهلل  يقدر 

تعملوهنا، هل أحد ُيقّدر عىل ابنه أن يروح لَيقتل أو ُيْقَتل! هذا ليس معقواًل  

نحن عنَّا،  غيب  وأمر  يشء  هذا  أن   أبًدا.  تريدون  امشوا،  قال:  وهنانا.  أمرنا 

قال: ال متشوا بالنصف؛    (1) متشوا بالطريق مثاًل من باب النرص إىل باب الفرج 

ألن النصف فيه سيَّارات رائحة، قد يفلت معهم فرين ]مكبح إيقاف السيارة[  

أو تصطدم سيارة بسيارة، كام رأيناها العام املايض أو الذي قبله، كنت ذاهبًا  

القرية، وأنا بني باب الفرج وبني باب النرص، وإذ سيارة قادمة، وسيارتنا  إىل  

بني   دخلت  فحني  الطرفني،  بني  تدخل  رشطة  يركبها  بسيارة  وإذ  ذاهبة، 

بسيارة   تلك  السيارة  تصطدم  بعيد،  من  آتية  وسيارة  نظامها،  اختل  الطرفني 

ريد بكل وقاحة الرشطة فتْفتُِلها، فنزل الرشطي إىل السائق الذي اصطدم معه ي

أن يقتله ]يرضبه[ فأتيت فأمسكته من يده، وقلت له: ارجع؛ فاحلق كله عليك  

ورفعت صويت عليه وقتئٍذ، وأخذت نمرته وبعثت لقائده، القائد قّلعه، وقال: 

هذا جمنون إىل آخره. فإذا أردتم أن متشوا من باب النرص إىل باب الفرج اركبوا  

يف النصف، قد تصطدم سيارة بسيارة، أو ما   أو امشوا عىل الرصيف، ال متشوا

 شابه ذلك...

هناك كثري أصحاب دين ولكن    -فإذا كان واحد صاحب ِدين عىل زعمه

سوف تقتلني السيارة    عىليقول لك: ملاذا؟ أنِت فوق أنا إذا كان ُمَقّدًرا    -جهال

عن   أبَعدك  وما  أجهلك!  ما  أمحق  يا  له:  قلنا  وتقتلني.  الرصيَف  ستعلو 

بعدك عن العلم!  الرشيعة! وما أبعدك عن اإلنسانية! وما أبعدك عن اهلل! وما أ 

ال تعرف يا أستاذ إذا السيارة جاءت لفوق وَقتلتك، وأنت ماٍش عىل الرصيف 

أستاذ؟   يا  تعرفها  خمالًفا،  متوت  بالنصف  وأنت  قتلتك  وإذا  شهيًدا،  متوت 

نجح   باألمر  متّسك  إنساًنا  رأيتم  جاهل...فإذا  أمحق  ألنه  األستاذ؛  يسكت 

 جا ونجح...ونجا، وسفينته ناجية، وكل من ركب فيها ن

 

 ان من أحياء مدينة حلب القديمة. حيَّ  (1)
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أما القضاء والقدر واملشيئة واإلرادة فام لنا نحن فيها عالقة ألبتة، هذه  

الربوبية هلا ما تشاء، لكن حاشاه أن يقّدر عىل أحد ِزنى أو   الربوبية،  وظيفة 

رسقة أو قتل أو.. احلق يعلم، ومع هذا ترك احلقُّ األمَر للرشيعة للظاهر قال:  

ُأنزل فيه القرآن ماذا تريدون أكثر من     الرسول    أؤمْر وانَه. فهذا أبو هلب عم 

القضاء والقدر وال يف   هذا؟ والرسول يطالبه باإلسالم، نحن مالنا شغل يف 

 اللوح املحفوظ وال يف املشيئة وال يف اإلرادة*.  

وهكذا نحن أوالد رشيعة، الرشيعة حتكم بالظاهر، واهلل يتوىل الرسائر،  

سألونا عن الباطن؛ ألن احلكم بيدنا وهو حكم    الباطن نحن ال نتكلم به مهام 

الظاهر، فالباطن ال نتكلم به، وهذا القضاء والقدر من الباطن إيش عّرفكم  

ليس   أو  مقّدر  هذا  أن  عرفه  إيش  العمل  يعمل  ما  قبل  اإلنسان  أنتم؟ طيب 

، مكتوب عىل جبيني. نقول له: إي يشء   ر عيلَّ مقّدًرا؟ يكذب إذا قال: مقدَّ

قا جبينه،  مكتوب؟  عىل  مكتوب  يرسقك  الذي  وذاك  له:  قلت  أرسق.  ل: 

ال   عليه  مقّدر  وذاك  ترىض،  عليك  مقدر  أنت  كيف  لكن  ال.  قال:  ترىض؟ 

  ترىض؟

قلنا لكم: جاءين رجل يرشب اخلمر، ومرتاهن هو ورفيقه، وسألني: من 

حياسبنا  خلق اخلمر؟ قلت له: اهلل. قال: من قّدره؟ قلت له: اهلل. قال: ملاذا إذن  

مادام هو الذي خلق، وهو الذي قّدر؟ حكيت معه كالًما يليق به، بعدها قلت  

ر عليك أو غري  له: يا ولدي أنت إّي يشء عّرفك قبل ما ترشب اخلمر أنه مقدَّ

الساعة  يف  أّنك  وأراك  املحفوظ،  اللوح  عن  احلقُّ  لك  كشف  هل  مقدر؟ 

له: باهلل عليك حني رحت الفالنية ترشب هذا الَقدر من أقداح اخلمر. وقلت  

فهل ذهبت لتنفذ القضاء والقدر أم من أجل شهوة نفسك؟ قال ِل: واهلل من  

أجل شهوة نفيس. قال السالم عليكم. قلت له: وعليكم السالم ورمحة اهلل. 

 كم أحببته، وانبسطت؛ ألنه حكى احلقيقة. 

ية، راحوا كثري من العلامء الكبار راحوا يف القضاء والقدر، َهووا يف اهلاو

نزلوا يف الوادي، وما بقي هلم خروج ألبّتة. نحن نعتقد أنه ال يمكن أن يكون  
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َقّدر وقىض  يشء إال بقضائه وقدره؛ ألن اهلل عامل عليم عالم... والفرق بني 

يزين،   أنه  يعلم  لكنه  الزنى،  يقّدر  وال  بالزنى،  يقِض  احلقَّ ال  أن  َعلِم،  وبني 

تل، ثم بنّي بالرشيعة هذا حمّرم، ارجع عنه ال ويعلم أنه يرسق، ويعلم أنه يق

تقرب الزنى، ال تقرب اخلمرة، ال تقرب القتل وما شابه ذلك، هذا مضمون  

من قبل احلرضة اإلهلية. نحن نعلم شيئني: أمر وهني. هل رأيتم يوًما من األيام 

أمر اهلل فيه بيشء يرضكم؟ وهل رأيتم يف زمانكم أنه هناكم عن يشء ينفعكم؟ 

وتعاىل،    بل سبحانه  اهلل  إىل  ُيَقربنا  عملناه  إذا  الذي  باليشء  احلقُّ  يأمرنا 

ويفهمنا، وجِيَعل لنا كياًنا عند اهلل سبحانه وتعاىل، وينهانا عن كل يشء يبعدنا  

 عن اهلل سبحانه وتعاىل، ويكون سبب جهلنا« *.  

بُِعوُه َوالَ :  هلالج لج قوله   اطِي ُمْسَتِقياما َفاتَّ َق  ﴿َوَأنَّ َهـَذا ِِصَ ُبَل َفَتَفرَّ  َتتَّبُِعوْا السُّ

 (   طريق  امليمنة  فطريق   املستقيم،  الطريق   هذا  غري  يوجد  ال   (﴾ ١٥3بُِكْم 

  الضاّلني،   النصارى  طريق   امليرسة  وطريق   اليهود،  وهم   عليهم،  املغضوب

  كان  كام   عليهم،  املغضوب  سري   هذا  سريه  وحيرف  اليشء  يعرف  الذي   فاملسلم

َأْنُفِسِهْم﴾.   به  آمنوا  ما  وحيرفون،  اهلل  رسول  يعرفون  اليهود ِعنِْد  ِمْن  ا    ﴿َحَسدا

 [. 109 ]البقرة:

 

 



 

 سورة اْلعراف

َخَلْقَتنِي ﴿َقاَل َما َمنََعَك َأالَّ َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخْْيٌ ِمنُْه  :  هلالج لجقوله  

الناس يقولون: أنا أعطيُت، وأنا تصّدقُت،    (﴾١٢ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي )

أمرك  الوجود،  يف  اهلل  مع  أحد  ال  أنت،  وال  أنا  ال  أقول:  وأنا  بنيُت...  وأنا 

قال:   فرعون  أنا،  قاال:  اثنان  فانتِه،  وهناك  اْْلَْعََل﴾ فائتمْر،  ُكُم  َربُّ  ﴿َأَنا 

﴿َأَنا َخْْيٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر    :وإبليس قال[ فأغرقه يف البحر.  24]النازعات:  

 فطرده اهلل تعاىل من رمحته.  َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي﴾

اَم َما ُووِرَي َعنُْهاَم ِمْن َسْوآِِتاَِم َوَقاَل  :  هلالج لج قوله   ْيطَاُن لُِيْبِدَي ََلُ اَم الشَّ ﴿َفَوْسَوَس ََلُ

الِِديَن )  َجَرِة إاِلَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكنْيِ َأْو َتُكوَنا ِمَن اْْلَ (  ٢٠َما َْنَاُكاَم َربُُّكاَم َعْن َهِذِه الشَّ

سّيدنا آدم حني أكل من الشجرة ال عن    (﴾٢١النَّاِصِحنَي )  َوَقاَسَمُهاَم إِِّنِّ َلُكاَم َلَِنَ 

قصد أن خيالف اهلل، حاشاه، هذه ال يعرفها؛ ألّنه معصوم، وهو أّول خملوق،  

ما   أحٌد  له  حكى  إذا  الفطرة  صاحب  اآلن  مثل  يكذب،  أحًدا  أن  يعتقد  وال 

آدم   سّيدنا  وكذلك  فوًرا،  صّدق  َلُكاَم حكايًة  إِِّنِّ  النَّاِصِحنَي﴾ ﴿َوَقاَسَمُهاَم  َلََِن     

لكن   آدم،  سّيدنا  فصّدق  اجلنة،  يف  خالدْيِن  تبقياِن  أكلتام  إذا  يمينًا  هلام  حلف 

جيول يف فكره أن اهلل هناه، وهذا كيف يقول ذلك؟ ولـاّم جاءت سّيدتنا حّواء 

وصارت تقنعه...اقتنع يف النهاية، لكن قلبه خائف؛ ألن احلق هناه عن األكل  

يعرف أحًدا يكذب، وحيلف يمينًا، فلـاّم أكل وبدت سوءاهتام  من الشجرة، ال 

عرف أن اهلل آخَذه، فبنّي له؛ لكونه يعلم أنه أّول واحد هذا ذنبه، فإذا رجع فال  

إذا وقع منا يشء أن نعمل كام عمل  نتعلم  أن  املرادون نحن من أجل  مانع. 

عصيت أنا  قال:  آدم،  إىل  ،  سّيدنا  رجع  ثّم  َأّول،  وما  بالبكاء  اعرتف  اهلل 

وزاده فوق قبول    ،توبته  َقبِل اهللُ  واالنكسار وإظهار ضعفه بني يدي القوي  

 التوبة أن جعله خليفة اهلل يف األرض؛ ألّنه اعرتف وأقّر.

يعرفون    (﴾٤٦﴿َوَعََل اْْلَْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُكالًّ بِِسياَمُهْم ) :  هلالج لجقوله  

كل واحد إذا أراد أن خيّبئ أو يكذب، لكنَّ اهلل أعطاهم قّوة يمشون عىل حسب 
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فسّيدنا آدم حني هناه احلقُّ    (1) الظاهر، ولو أهنم يعرفون الباطن خالف ذلك،  

عن األكل من الشجرة، والشيطان وسوس له بشّتى الوسائل إىل أن وصل إىل  

العورة   وظهرت  أكل  )﴿َبَد حواء...فلـّمـا  َسْوآُِتُاَم  اَم  ََلُ له  (﴾.  ٢٢ْت  وقال 

: يا آدم لـَِم خالفتني؟  أّول ما قاله: يا رب عصيت! مل يقل: إن الشيطان  - احلقُّ

قال ِل وقاَسم وو... هذه ما حكاها؛ ألّنه مشى عىل حسب الظاهر؛ فاحلقُّ هناه  

 ،  عن األكل من الشجرة، وهو أكل منها، فاْسمُه عاٍص، هذا الشجاع القويُّ

ما احتّج بالباطن، واحلقيقة ال تكون حّجة أبًدا، هذا دّل عىل قّوة األنبياء وقّوة  

الظاهر   الظاهرية فقط. احلكم عىل  الصورة  دائاًم عىل  باهلل، يسريون  العارفني 

 واهلل يتوىل الرّسائر. 

ْلُق َواْْلَْمُر َتَباَرَك اهللُ َربُّ اْلَعاَلنََِي  :  هلالج لج قوله       فعامل    (﴾.٥٤) ﴿َأاَل َلُه اْْلَ

اخللق هو عامل األجسام، »عامل املادة، عامل احلس. طعامه من جنسه حيسٌّ ماديٌّ 

ْلُق  َلُه  َأاَل  ﴿ أيًضا، خبز، ماء، نوم، كله حيس« *. وعامل األمر هو عامل الروح   اْْلَ

   (2) .سنة... وعامل الروح قبل عامل اخللق بألفي  َواْْلَْمُر﴾

ون )  َيْأَمُن َمْكَر اهللِ﴿َفاَل  :  هلالج لج قوله   اَِسُ ال يوجد أمان   (﴾ 99إاِلَّ اْلَقْوُم اْْلَ

: يف الوجود مطلًقا، ولو دخلت اجلنة؛ ألن اهلل ُمْطَلق، يقول سيدنا أبو بكر 

لو وضعت رجاًل داخل اجلنة ورجاًل خارجها ما أمنت مكر اهلل، ويقابل املكر  

ذروا من األمن من مكر اهلل  اليأس، وهذا غري موجود يف الوجود أيًضا، فاح 

قبل اليأس من روح اهلل، واألمن  من مكر اهلل ال جييء إال من اجلاهل؛ يظن أن  

له وجوًدا يف نفسه، فنراه يأمن فيعمل خرًيا أو يعطي زيًدا وعمًرا فينسب اليشء 

يقلبهم، فينقلبون عليه    إىل نفسه، مع أن الفضل كله هلل تعاىل، وبعدها احلق  

 إىل حقيقته« *.   حتى يرده 

َهُبوُهْم  :  هلالج لجقوله   َواْسََتْ النَّاِس  َأْعنُيَ  َسَحُروا  َأْلَقْوا  َفَلامَّ  َأْلُقوا  ﴿َقاَل 

( َوَأْوَحْينَا إََِل ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك َفإَِذا ِهَي َتْلَقُف  ١١٦َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعظِيٍم )

 

 الدباغ  وذكر سيدي عبد العزيز  ف ذكرته كتب التفسري عموًما،هناك خالف يف املراد باألعرا  (1)

أهنم أهل الفتح الكبري من أهل العرفان وهلم يف اجلنة منازل عالية يرشفون هبا عىل من حتتهم  

 . 237ومنازهلم العالية هي األعراف. انظر: اإلبريز،

   .328/ 29. 25/140انظر: الرازي، مفاتيح الغيب (2)
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قُّ َوَبَطَل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن  ١١٧َما َيْأفُِكوَن ) »الرسول يأيت  (﴾  ١١٨)( َفَوَقَع اْْلَ

بمعجزة يفهموهنا مثل سيدنا موسى كان زمانه زمان السحر فجاءهم بضدِّ  

السحر. قلب سحرهم كلَّه عىل بعضه، فالسحرة ماذا صنعوا؟ خّيلوا يف أعني  

ون: جاءت عصا سّيدنا موسى  تسعى.    والعصَّ الناس أّن احلبال   يقول املفرسِّ

فيه بالغة؛ فقد جاء ساحر أسحر منهم، لقفت احلبال والعص. قلنا: هذا ما  

وليس معقواًل أنَّ عصا سّيدنا موسى تلقف احلبال والعص وال هذه وظيفتها،  

فاحلبال صنعها احلّبال، والعص صنعها النّجار، ما هلا سلطة تبلعها... احَلقُّ الَ  

فتبقى والعص،  احلبال  اّلذي صار يف  السحر  يبطل  أن  ا! واملقصود  َحقًّ  يْبَلُع 

 ة. العصا عصا واحلية حيَّ 

َيْأفُِكوَن﴾ َما  السحر    ﴿َتْلَقُف  وهو  الكذب،  َكْيُد  َصنَُعوا  إِنَّاَم  ﴿أي: 

[ مل يصنعوا احلبال، مل يصنعوا العص، بل صنعوا السحر  69]طه:    َساِحٍر﴾

وال   العصَّ  بلعت  ما   ، حقٌّ موسى  سّيدنا  وعصا  النَّاِس﴾.  َأْعنُيَ  ﴿َسَحُروا 

، بل بلعت السحر املوجود يف العص واحلبال فلم تْبِق إاّل حبااًل  بلعت احلبال

   األرض.وعصيًّا مشتَّتة عىل 

):  هلالج لج قوله    َصاِغِريَن  َواْنَقَلُبوا  ُهنَالَِك  َحَرُة  ١١9﴿َفُغلُِبوا  السَّ َوُأْلِقَي   )

(  ١٢٢َوَهاُروَن )( َربِّ ُموَسى  ١٢١( َقاُلوا آَمنَّا بَِربِّ اْلَعاَلنََِي )١٢٠َساِجِديَن )

َقاَل فِْرَعْوُن آَمنُْتْم بِِه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم إِنَّ َهَذا ََلَْكٌر َمَكْرَُتُوُه يِف اَْلَِدينَِة لُِتْخِرُجوا 

( َْلَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخاَلٍف ُثمَّ ١٢3ِمنَْها َأْهَلَها َفَسْوَف َتْعَلُموَن )

بَ  »هنا السحرة آمنوا برب موسى وهارون؛ يقال:   (﴾ ١٢٤نَُّكْم َأْْجَِعنَي ) َْلَُصلِّ

كانوا سبعني ألف ساحر؛ ألهنم فهموا أن هذا ليست قضيته قضية سحر؛ ألن  

سّيدنا موسى خاف، ففهموا أن هذا ليس بساحر، ولو كان ساحًرا يعرف، ملَا  

دهم بالقتل والصَّ   ْلب« *.  خاف...وأسلموا كّلهم مع أن فرعون هدَّ

ُه َقاَل َربِّ َأِرِِّن َأْنُظْر إَِلْيَك  :  هلالج لج قوله   َمُه َربُّ ﴿َوََلَّا َجاَء ُموَسى َلِِيَقاتِنَا َوَكلَّ

ُه   َلَّ َربُّ َبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِِّن َفَلامَّ ََتَ َقاَل َلْن َتَراِِّن َوَلكِِن اْنُظْر إََِل اْْلَ

ا َفَلامَّ َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك َوَأَنا    لِْلَجَبِل َجَعَلهُ  ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعقا َدكًّ
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( اَْلُْؤِمننَِي  ُل  ملَّا  (﴾  ١٤3َأوَّ والسالم  الصالة  عليه  موسى  ُه  .سّيدنا  َربُّ َلَّ  ﴿ََتَ

َجَعَلُه َدكًّا﴾ َنا  ﴿ُثمَّ دَ َخرَّ ُموَسى َصِعًقا، ولكن صاحب الرسالة ملسو هيلع هللا ىلص    لِْلَجَبِل 

[ ألنَّ سّيدنا موسى جزء من 9-8]النجم:  َأْدَنى﴾  َأْو  َقْوَسنْيِ  َفَتَدَلَّ َفَكاَن َقاَب  

غري   رأسه  بعينْي  رّبه  رأى  أحد  »ما  والسالم...  الصالة  عليهام  حمّمد  سّيدنا 

 «.  سّيدنا حمّمد؛ ألّنه نور، وليس له ظل، أما األنبياء واألولياء فريونه بالبصرية

َتَشاء :  هلالج لجقوله   َمن  َوَِتِْدي  َتَشاء  َمن  ِِبَا  ُتِضلُّ  فِْتنَُتَك  إاِلَّ  ِهَي  ﴿إِْن 

فعند    الفتنة: االختبار واالمتحان، حتى يظهر الكاذب من الصادق.  (﴾١٥٥)

ف هيان،  أو  املرء  يكرم  قال  االمتحان  موسى  أقول-سيدنا  اهلل    -وأنا  غري  ما 

ك ن، »   بالوجود، ما غريك يمتحن العامل، ما غريك حمرِّ اَلئِِق  ُقُلوَب  أو مسكِّ اخْلَ

مْحَنِ َأَصابِِع  ِمْن  ُأْصُبَعنْيِ  َبنْيَ   يباِل   (1) «  الرَّ ال  فالصادق  لتظهر،  الفتنة؛  جاءت 

 يثبت« *.  

يَّ ):  هلالج لج قوله   ُسوَل النَّبِيَّ اْْلُمِّ جعله اهلل أميًّا    (﴾١٥٧﴿الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ

حتى ال يقول اليهود والنصارى: إن ما جاءه به هو من حفظه. فهو ملسو هيلع هللا ىلص ال يقرأ  

  وال يكتب، ولكن اهلل أعطاه العلوم« *. 

َة اْلَبْحِر إِْذ َيْعُدوَن يِف :  هلالج لج قوله       ْم َعِن اْلَقْرَيِة الَّتِي َكاَنْت َحاِْضَ ﴿َواْسَأَْلُ

ْبِت إِْذ َتْأتِيِهْم ِحيتَ  ا َوَيْوَم اَل َيْسبُِتوَن اَل َتْأتِيِهْم َكَذلَِك  السَّ عا اُْنُْم َيْوَم َسْبتِِهْم ُْشَّ

 ( َيْفُسُقوَن  َكاُنوا  باَِم  اهللُ ١٦3َنْبُلوُهْم  ا  َقْوما َتِعُظوَن  مِلَ  ِمنُْهْم  ٌة  ُأمَّ َقاَلْت  َوإِْذ   )

ا َقاُلوا َمْعِذرَ  ُِبُْم َعَذاباا َشِديدا ُهْم َيتَُّقوَن )ُمْهلُِكُهْم َأْو ُمَعذِّ ُكْم َوَلَعلَّ (  ١٦٤ةا إََِل َربِّ

َظَلُموا  الَِّذيَن  َوَأَخْذَنا  وِء  السُّ َعِن  َينَْهْوَن  الَِّذيَن  َأْنَجْينَا  بِِه  ُروا  ُذكِّ َما  َنُسوا  َفَلامَّ 

ْم ُكوُنوا  ( َفَلامَّ َعَتْوا َعْن َما ُْنُوا َعنُْه قُ ١٦٥بَِعَذاٍب َبئِيٍس باَِم َكاُنوا َيْفُسُقوَن ) ْلنَا ََلُ

    (﴾١٦٦قَِرَدةا َخاِسئنَِي )

اْلَبْحِر﴾  َة  َحاِْضَ َكاَنْت  الَّتِي  اْلَقْرَيِة  َعِن  ْم  حممد    ﴿وَاْسَأَْلُ يا  سل  أي 

هؤالء اليهود الذين هم جريانك سؤال توبيخ وتقرير عن القرية التي كانت  
 

اَلئِِق َبنْيَ إِْصبََعنْيِ ِمْن َأَصابِِع  ( أخرجه هبذا اللفظ اآلجري يف الرشيعة  1) ياَمِن بِأَنَّ ُقُلوَب اخْلَ َباُب اإْلِ

بِّ   (. واحلديث صحيح.731باَِل َكيٍْف، برقم ) الرَّ
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عنها: إهنا آيلة  حارضة البحر أي قريبة البحر. قال ابن عباس: هي قرية يقال  

الشام   طبية  هي  الزهري:  وقال  البحر،  شاطئ  عىل  والطور  مدين  - بني 

ْبِت﴾:  -قريبات من بعضها أي يظلمون فيه وجياوزون أمر   ﴿إِْذ َيْعُدوَن يِف السَّ

 . اهلل بصيد السمك

واآلن ال جيوز يف دين اليهود الصيد والعمل مطلًقا يوم السبت، وذلك   

ليهم صيد السمك يوم السبت، فكان إذا دخل السبت مل  أن اهلل كان قد حّرم ع 

املاء  من  خراطيمهن  خُيرجن  حتى  هناك  واجتمع  إال  البحر  يف  حوت  يبق 

، فذلك قوله   ، فاذا مىض السبت تفرقن، خيفني فال ُيرى يشء منهنَّ :  هلالج لج ألمنهنَّ

ا﴾ عا ﴿َوَيْوَم الَ اء كثرية  أي ظاهرة عىل امل   ﴿إِْذ َتْأتِيِهْم ِحيَتاُْنُْم َيْوَم َسْبتِِهْم ُْشَّ

َتْأتِيِهْم﴾  ألن احليوانات عندها أنس يستأنسون باإلنس ويفهمون   َيْسبُِتوَن الَ 

 .ويشّمون

حيكي شيخ عن نفسه يقول: كنت راكًبا حصاًنا، ومعي رمح، وجئت  

عىل غزالن مجاعات مجاعات، قال: فهموا مني أين ال أقتل أحًدا منهم، صار  

هذا   وهكذا،  هكذا  مخسني  عرشين،  كل  الرمح،  مع  يعمل  هذا 

َتْأتِيِهْم﴾وهذا يعمل هكذا...    ]يدفعني[ ينكشني إّن  ثم    ﴿َوَيْوَم الَ َيْسبُِتوَن الَ 

فعمد رجال   السبت،  يوم  أخذها  عن  هُنْيُتْم  إنام  قال:  الشيطان وسوس هلم، 

إليها األهنار    ،حول البحرة ]املنخفضة[الواطئ   فحفروا احلياض ورشعوا منه 

طرًقا )أهنًرا صغاًرا( فحني جتيء األسامك يف األهنار وتنزل إىل احلياض تدفعها  

اإلنسان    -مسكوهنا يوم األحد  ي  ةاملوجات حتى إذا نزلت عىل احلياض الواطئ

فإذا كان عشية يوم اجلمعة فتحوا تلك األهنار،    - حني حيتال يعرف أنه حيتال 

فأقبل املوج باحليتان إىل احلياض، فال يقدر عىل اخلروج لعمقها وقلة مائها،  

 .فإذا كان يوم األحد أخذوها

وقالوا:  ففعلوا ذلك زماًنا، وال تنزل عليهم عقوبة فتجرؤوا عىل الذنب،  

ما نرى السبت إال وقد ُأِحلَّ لنا، فأخذوا وأكلوا ومّلحوا وباعوا وكثر ماهلم،  

ولــّمـا فعلوا صار أهل القرية التي فيها اليهود ثالثة أقسام، وكانوا نحو سبعني  
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وقالوا:   وسكتوا،  ينهوا  مل  وثلث  وهنوا،  أمسكوا  ثلث  ٌة  ألًفا،  ُأمَّ َقاَلْت  ﴿َوإِْذ 

ا اهللُ ُمْهلُِكُهْم﴾ِمنُْهْم مِلَ َتعِ  ، وثلث أصحاب اخلطيئة، انتهكوا احلرمة،  ُظوَن َقْوما

 .ومل ينتهوا

بجدار،    القرية  فقسموا  واحدة،  قرية  يف  نساكنكم  ال  الناهون:  قال 

داوود   فلعنهم  باب،  وللمعتدين  باب،  عليهم    للمسلمني  اهلل  وغضب 

خير  ومل  يوم،  ذات  الناهون  فخرج  املعصية،  عىل  من  إلرصارهم  أحد  ج 

]كلمة تركية تعني    املجرمني، كل يوم يروحون إىل شغلتهم، هذا القندرجي

صانع األحذية[ هذا العامل، هذا البنّاء، كلٌّ حسب شغلهم، لكن هلم باب، 

 .وبينهم حائط، كل يوم يطلعون ويتواجهون يف الطريق

طلع الذين كان ينهون هذا النهار، واملعتدون ما طلع أحد منهم، صار   

الظهر صار املساء ما طلع أحد.. واحد من الناهني صعد عىل احلائط، فرآهم  

انقلبوا قردة وخنازير أن    -كلهم قردة وخنازير،  يريد  الواحد حني  ترى  أما 

يًرا، اخلنازير لقلييل  قلبه قرًدا أو خنز  يصرييعمل خمالفة لقلبه خمالفة العتقاده  

فهؤالء حني رأوا جاؤوا إليهم    -الرشف، والقردة ألخذ املال وما شابه ذلك 

كلهم دخلوا عليهم، اإلنس ال يعرف هذا قرابته، قد يكون هذا أمه أو أباه أو 

يعرفوهنم،   اإلنس،  عرفوا  واخلنازير  القردة  لكن  يعرفون،  ال  أخاه،  أو  عمه 

 ؟: أمل ننهكم أن تعملوا هكذايأتون إىل جنبهم فيقولون هلم

سون رؤوسهم نعم هنيتمونا، يبكون ويطلع من عينهم الدمع، بقوا    ينكِّ

يعيش   أن  جيوز  ال  ألنه  كلهم؛  هلكوا  الرابع  اليوم  ويف  هذا،  عىل  أيام  ثالثة 

وما يتوالد. وهذه من النعمة    -هكذا املمسوخ  -املمسوخ أكثر من ثالثة أيام

إذا جاء ولد من قلب أواًل: ال يعيش أكثر من ثالثة    الكبى  امرأة ممسوًخا؛ 

 أيام، ثانًيا: ال يتوالدون ألبتة، وهذه العالمة من الرمحة اإلهلية.

ا  :  هلالج لج قوله    نُْهْم مِلَ َتِعُظوَن َقْوما ٌة مِّ هذه الفرقة  ُمْهلُِكُهْم﴾  اهللُ  ﴿َوإَِذ َقاَلْت ُأمَّ

ين  كانوا  األوىل  األوىل،  وال  الثالثة  وليست  ويأمرون  الثانية  املنكر  عن  هون 

وعظوا   ما  الثانية  املنكرات،  ويعملون  ينهون،  ال  كانوا  والثالثة  باملعروف، 



 83 األعراف  سورة
 

 

 

ا  قالوا:   هذا قول الفرقة الساكتة للفرقة الناهية.    ُمْهلُِكُهْم﴾ اهللُ  ﴿مِلَ َتِعُظوَن َقْوما

وف وننهى  نحن علينا أن نأمر باملعر  ﴿َمْعِذَرةا إََِل َربُِّكْم﴾فقالت الفرقة الناهية  

 عن املنكر، واآلخر يعمل أو ال يعمل، هذه ليست وظيفتنا. 

النصارى-فاآلن   اليهود وال يف زمان  ُوِجَد يف زمان  وصلنا    -زماننا ال 

يبق   املعروف منكًرا واملنكر معروًفا، اآلن اختلط األمر فلم  أننا نرى  لدرجة 

أقسام إمجااًل: قسم    متييز أو مانع، وهذا من عالمة قيام الساعة. فاليهود ثالثة 

دين سيدنا موسى   باقيني عىل  كانوا مسلمني  منهم كانوا  منهم  ، وقسم 

خارجني معتدين، والقسم الثالث: فيه اخلالف، ونسأل اهلل أن ينجيهم. ونحن  

املنكر، وقسم   باملعروف وينهون عن  يأمرون  اآلن ثالثة أقسام: قسم ناجون 

 آخر ذاهبون، وقسم ما بني ذلك. 

َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم  :  هلالج لج قوله   يَّ ﴿َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي َآَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

ا ُكنَّا َعْن  إِنَّ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َأْن َتُقوُلوا  َبََل َشِهْدَنا  َأَلْسُت بَِربُِّكْم َقاُلوا  َأْنُفِسِهْم  َعََل 

َغافِلنَِي )  ذّرات الوجود شهوًدا غيبًيا جتىّل احلق بنفسه عىل كل    (﴾١٧٢َهَذا 

توجه للمخلوقات قبل أن خيلق املخلوقات بألفي سنة، وأخرجنا من عامل  ... 

املخلوقات:   لكل  وقال  بَِربُِّكْم﴾الذر،  تأخر    ﴿َأَلْسُت  ما  بىل،  قالوا:  كلهم 

أحد؛ ألنه شهود، ما هو غيب، أما هنا فغيب، اإليامن بالغيب أنه يوجد جنة 

، وشهدناها صغاًرا أو كباًرا، مل يبق  ونار... هذا غيب، ل  كن هناك احلق جتىلَّ

الشهادة  هذه  العهد  عىل  الصادقو   وهذا  الذين  إال  العامل    وه نفّذ ن  هذا  يف 

قال: ﴿ِرَجاٌل  .  « *ألجل ذلك الصادقون عند اهلل هم النمرة األوىل ؛  الدنيوي

ألجل ذلك أوجب علينا أن  و[  23َعَلْيِه﴾ ]األحزاب:  اهللََصَدُقوا َما َعاَهُدوا  

الصادقني   اِدقنِي﴾ نصاحب  الصَّ َمَع  َوُكوُنوْا  اهللَ  اتَُّقوْا  آَمنُوْا  الَِّذيَن  ا  َ َأْيُّ  ﴿َيا 

تعينه سبعني    ،صحبة الصادق تعني اإلنسان أكثر ما يعني نفسهف  [119]التوبة:

ق بمجرد ما جتتمعون معه قوله صدق،  ة، ملاذا؟ ألن الصادئيف امل ثامنني    يف املئة،  

جديَّ  أموره  حاله صدق، كل  مزحات،  فعله صدق،  عنده هزليات،  ما يف  ة، 

الصادق. يعرفها  الرسول    ضحكات، هذه ال  ِم،  َضِحكِِه  ُجلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص  كان  التََّبسُّ
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يتبسم، هكذا شأن الكبار، إذا كان واحد  ملسو هيلع هللا ىلص  يعني إذا أراد أن يضحك الرسول  

يضحك   يتنازل  ما  قوية  شخصية  قال    جلأل،  يقهقهعنده  َكْثَرُة  » :  ملسو هيلع هللا ىلصذلك 

ِحِك   ( 1)  .* اْلَقْلَب«مُتِيُت  الضَّ

ْم آَذاٌن  :  هلالج لجقوله   ا َوََلُ وَن ِِبَ ْم َأْعنُيٌ الَّ ُيْبِِّصُ ا َوََلُ ْم ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن ِِبَ ﴿ََلُ

ا ُأْوَلـئَِك َكاْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْوَلـئَِك ُهُم اْلَغافُِلون ) الَّ     (﴾ ١٧9َيْسَمُعوَن ِِبَ

مركز  » والقلب  للسمع،  مركز  واألذن  للبرص،  مركز  العني  أن  يبنّي  احلق 

*.للفهم  بعضهم    ﴿َلم﴾ «  مثل  هؤالء  واحليوانات  والفالسفة  الكفرة 

وَن ِِبَا﴾    ا فيها حياة م ﴿ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن ِِبَا﴾   ْم َأْعنُيٌ الَّ ُيْبِِّصُ هذا ينظر،  ﴿َوََلُ

أبًدا،   يفهم  ال  ولكن  حيكي،  َكاْلَْنَعاِم﴾وذاك  والغنم    ﴿ُأْوَلـئَِك  البقر  مثل 

ألن  »اإلهلي؛    غفلوا عن النور  ﴿َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْوَلـئَِك ُهُم اْلَغافُِلون﴾  واحُلُمر

السمع، ال من العني بل من البرص، ال من القلب    النور ال يأيت من األذن بل من 

 « *.  بل من الفهم، هذا النور اإلهلي، وهبذا ماز املؤمن من الكافر

اِهلنَِي ):  هلالج لج قوله   اْْلَ َعِن  َوَأْعِرْض  بِاْلُعْرِف  َوْأُمْر  اْلَعْفَو    (﴾ ١99﴿ُخِذ 

ا فيسقطه كالعفو عن القصاص، كأن قتل أحدهم   »العفو هو أن يستحق حقًّ

أخاه فعفى عنه، أو ]عن[ املال فأراد أن يعطيه فعفى عنه، أو ]عن[ الغرامة أي  

﴿َوَأن َتْعُفوْا  وقال:    اآلية ﴿ُخِذ اْلَعْفَو﴾  عليه غرامة فعفى عنه، قال اهلل تعاىل:  

ٍد بَِيِدِه، إِْن    وقال      [237]البقرة:َأْقَرُب لِلتَّْقَوى﴾   :َثالٌث َوالَِّذي َنْفُس حُمَمَّ

َعْن  َعْبٌد  َيْعُفو  َوال  ُقوا،  َفَتَصدَّ َصَدَقٍة  ِمْن  َماٌل  َينُْقُص  اَل  َعَلْيِهنَّ  الًِفا  حَلَ ُكنُْت 

ا َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوال َيفْ  َتُح َعْبٌد َباَب  َمْظَلَمٍة َيْبَتِغي هِبَا َوْجَه اهللِ إاِل َزاَدُه اهللُ هِبَا ِعزًّ

َفْقٍر«*. َباَب  َعَلْيِه  اهللُ  َفَتَح  إاِل  اِهلنَِي﴾  (2) َمْسَأَلٍة  اْْلَ َعِن  من   ﴿َوَأْعِرْض  أعىل 

 أعلم،   ال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأكمل منه ما ُوجد، الرسول متكّلم، ُسئِل مّرًة قال: »
 

  عنه  اهلل  ريض هالة أيب  بن هند   عن الكبري، املعجم يف الطباين  َضِحكِِه... أخرجهحديث ُجلُّ  ( 1)

ِحِك   َكثَْرةُ »  وحديث  22/155،   هريرة   أيب   عن  املسند  يف  أمحد  أخرجه  الَْقْلَب«  مُتِيُت   الضَّ

نه م  الضحك  قصة  وأخرج :  شاكر  الشيخ  قال.  8096برقم،  13/459  عنه،  اهلل  ريض

جعفر، عن ( من طريق عبد احلميد بن  4193(، وابن ماجه )253)  "األدب"البخاري يف  

 إبراهيم بن عبد اهلل بن حنني، عن أيب هريرة. وإسناده صحيح.

 . 1674، برقم،2/314رواه أمحد عن عبد الرمحن بن عوف ( 2)
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ع  «إن  أعلم  وإال ال  علمت  اهلل  علم (1) ّلمني  »علمت  قبل:  من  قال  مع كونه 

 علمنا أن هذا الرجل جمادل« *. (2) ولني واآلخرين« األ

 

 

 

 مل أجده.  (1)

حديث علمت علم ... مل أجده هبذا اللفظ وإن كان مشهوًرا يف كتب علامء التصوف مثل    (2)

فأورثني...   أو  وعرفته  يشء  كل  فعلمت  لفظة  عنها  وتغني  وغريمها  عريب  وابن  الشعراين 

َمَواِت  يِف  َما  َفَعلِْمُت   ِق وَ َوَما  السَّ املَْغِرِب وراوية ثالثة يِف األَْرِض ويف رواية َفَعلِْمُت َما َبنْيَ املَْرْشِ

ٍء َوَعَرْفُت أخرجه الرتمذي، َوِمْن ُسوَرةِ ص، عن ابن عباس برقم    3233َفتََجىلَّ ِِل ُكلُّ يَشْ

وغريه، وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. ولكن ذكر القونوي هذه الرواية بإسناده 

يِف  َوَما  َمَواِت  السَّ يِف  َما  َفَعلِْمُت  أخريني:  روايتني  ِق    مع  املَرْشِ َبنْيَ  َما  َفَعلِْمُت  أو  األَْرِض 

. وروى احلديث بلفظ 120-119  -87، رشح األربعني حديثًا.  يانظر: القونوَواملَْغِرِب.  

برقم   أمحد  اإلمام  برقم،    22109خمتلف  وغريه،  جبل  بن  معاذ  عن  وغريمها  والرتمذي 

َد   وجاء فيه فتجىلَّ ِل كل يشء وعرفته. قال 3235 - 3234 -3233 الرتمذي: َسأَلُْت حُمَمَّ

 ْبَن إِْساَمِعيَل، َعْن َهَذا احَلِديِث، َفَقاَل: »َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح«. 



 

 سورة اْلنفال

ُتلَِيْت  :  هلالج لج قوله   َوإَِذا  ُقُلوُِبُْم  َوِجَلْت  اهللُ  ُذكَِر  إَِذا  الَِّذيَن  اَْلُْؤِمنُوَن  اَم  ﴿إِنَّ

ُلوَن )  ِْم َيَتَوكَّ ْم إِياَمناا َوَعََل َرِبِّ اإليامن يزيد وينقص إالّ   (﴾٢َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدِْتُ

إذا وصل إىل اليقني، فيزيد وال ينقص أبًدا، وإذا وصل إىل الشهود فال يزيد  

فهاًم ال   يعني  ى كشًفا،  ما هو عليه، وهذا يسمَّ فيفهم األمر عىل  ينقص،  وال 

مكاشفة، ألن املكاشفة قد تكون للصالح أو غري الصالح عن طريق املجاهدة  

 يكون إالّ للُمرادين جلساء احلق، الذين هم أهل  والرياضة، لكنَّ الكشف ال 

 ( 1).«لو ُكشف ِل الغطاُء ما ازددُت يقينًا »كان سيدنا عيل يقول:  »حق اليقني،  

كان من أهل حق اليقني؛ ألن اليقني مرتبة أوىل بعد اإليامن، بعدها يصري عني  

ه  اليقني  حق  خطر،  يف  يبقى  ال  اليقني  حق  لكن  خطر،  يف  ويبقى  و  اليقني 

 (2)«*.الشهود هو الذوق

ا الَِّذيَن آَمنُوا اْسَتِجيُبوا  :  هلالج لجقوله   َ يِيُكْم    هللِ﴿َياَأْيُّ ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم َلَِا ُُيْ َولِلرَّ

( وَن  رَشُ حُتْ إَِلْيِه  ُه  َوَأنَّ َوَقْلبِِه  اَلَْْرِء  َبنْيَ  َُيُوُل  اهللَ  َأنَّ  احلق حني »  (﴾٢٤َواْعَلُموا 

الرمحن   يمسكه  اإلنسان  قلب  ألن  قلبه؛  وبني  بينه  حيول  عبد  عىل  يغضب 

اَلئِِق َبنْيَ إِْصَبعَ  مْحَِن يقلبها كيف يشاء« »ُقُلوَب اخْلَ   (3)  *.نْيِ ِمْن َأَصابِِع الرَّ

 

: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللَِّ  أخرج ابن أيب شيبة بسنده قال:    منهم سيدنا احلارث بن مالك األنصاري  (1)

ا،  ُمْؤِمنًا  َأْصبَْحُت َكيَْف َأْصبَْحَت َيا َحاِرَث ْبَن َمالٍِك؟ َقاَل:   ُكلِّ َقْوٍل َحِقيَقًة لِ   »إِنَّ :  َقاَل   َحقًّ

َوَأْظَمأُْت هَنَاِري   َوَأْسَهْرُت لَيْيِل  ْنيَا   ; َفاَم َحِقيَقُة َذلَِك؟« َقاَل: َأْصبَْحُت َعَزَفْت َنْفيِس َعِن الدُّ
نَِّة َيتََزاَوُروَن يِف    لِْلِحَساِب،َأْنظُُر إىَِل َعْرِش َريبِّ َقْد ُأْبِرَز  َوَكأَينِّ   نَِّة، َوَكأَينِّ َأْنظُُر إىَِل َأْهِل اجْلَ   اجْلَ

َأْهِل   ُعَواَء  َأْسَمُع  يِف    النَّاِر،َوَكأَينِّ  ياَمِن  اإْلِ ُنوُر  »َعبٌْد  لَُه:  َفَقاَل  َفالْ   َقْلبِِه، َقاَل:  َعَرْفَت    . َزْم«إِْن 

  170/ 6،»مصنف ابن أيب شيبة

البخاري، 2) صحيح  رشح  الباري  فتح  احلنبيل،  رجب  ابن  انظر:  اليقني  مراتب  بني  للفرق   )

  199/    1. والقشريي، الرسالة القشريية،  1/145. وابن مفلح، املبدع رشح املقنع،1/15

الفتاوى،   جمموع  تيمية،  قيم    70-13/69.  10/645وابن  مدارج وابن  اجلوزية، 

 . 2/378السالكني، 

يِف اهللِ َتَعاىَل الُْقُلوَب َكيَْف َشاَء   (3) أخرجه مسلم عن َعبَْد اهللِ ْبَن َعْمِرو ْبِن الَْعاِص، َباُب َترْصِ

 . بلفظ مقارب.2654برقم،



 

 سورة التوبة

ةا  :  هلالج لجقوله   ِذمَّ َواَل  إاِلًّ  فِيُكْم  َيْرُقُبوا  اَل  َعَلْيُكْم  َيْظَهُروا  َوإِْن  ﴿َكْيَف 

ْم   بَِأْفَواِهِهْم َوَتْأَبى ُقُلوُِبُ   تعاىل:   اهلل   وقال   (﴾٨َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقوَن )ُيْرُضوَنُكْم 

َيْعِقُلون﴾  الَ  َيْعَلُمون﴾   و[  103]املائدة:   ﴿َوَأْكَثُرُهْم  الَ   ﴿َأْكَثَرُهْم 

ُيْؤِمنُون  و  [ 37]األنعام: الَ    يف   اهلل  يقول  هكذا  [ 100]البقرة:  ﴾﴿َأْكَثُرُهْم 

 . اهلل أهل عند وال اهلل عند قيمة هلا ما الكثرة  القرآن: 

َوَأْزَواُجُكْم  :  هلالج لج قوله   َوإِْخَواُنُكْم  َوَأْبنَآُؤُكْم  آَباُؤُكْم  َكاَن  إِن  ﴿ُقْل 

َشْوَن َكَساَدَها َوَمَساكُِن َتْرَضوْ  اَرٌة َُتْ ْفُتُموَها َوَِتَ اْقََتَ   َْنَا﴾ َوَعِشَْيُتُكْم َوَأْمَواٌل 

هذه الثامنية كل واحدة منها باب من أبواب اجلنة، إذا عملنا ضدها. اخدموا 

كم خالكم أكثر ما تستطيعون وزيادة، ولكن ال  جتعلوهم    ولدكم أخاكم عمَّ

يف قلوبكم خشية أن يموتوا فيصيبكم رضر كبري. يذكر أن رجاًل كان حيبُّ  

م، فوقع ثم مات، لكنَّ زوجته أفاقت    زوجته كثرًيا فبلغه أهنا وقعت يف احلامَّ

َن  بعد ذلك وعاشت   بَُّصوْا﴾   اهللِ﴿َأَحبَّ إَِلْيُكم مِّ   َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يِف َسبِيلِِه َفََتَ

  (﴾ ٢٤الَ َْيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقني ) اهللُ  بَِأْمِرِه وَ اهللُ  ﴿َحتَّى َيأِِْتَ  فتوقفوا. هذا هتديد  

ِريَن﴾ إذا بقي عىل فسقه، أما إذا تاب فــــ   ابنَِي َوُُيِبُّ اَْلَُتَطهِّ   ﴿إِنَّ اهللَ ُُيِبُّ التَّوَّ

 [« *.   222]البقرة:

ُكُم اهللُ يِف َمواطَِن َكثَِْيٍة َوَيْوَم  :  هلالج لجقوله   ُحننَْيٍ إِْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم  ﴿َلَقْد َنَِّصَ

( ُثمَّ  ٢٥َعنُْكْم َشْيئاا َوضاَقْت َعَلْيُكُم اْْلَْرُض باِم َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتْم ُمْدبِِريَن )َفَلْم ُتْغِن 

الَِّذيَن   َب  َوَعذَّ َتَرْوها  مَلْ  ا  ُجنُودا َوَأْنَزَل  اَلُْْؤِمننَِي  َوَعََل  َرُسولِِه  َعَل  َسكِينََتُه  اهللُ  َأْنَزَل 

( ُثمَّ َيُتوُب اهللُ ِمْن َبْعِد ذلَِك َعَل َمْن َيشاُء واهللُ  ٢٦ ) َكَفُروا َوذلَِك َجزاُء اْلكافِِرينَ 

» كان الكفار يف غزوة حنني أربعة آالف مقاتل، واملؤمنون    (﴾٢٧َغُفوٌر َرِحيٌم ) 

تعاىل:   اهلل  قال  كام  بدر  غزوة  يف  قاتلوا  حني  املؤمنني  وحال  ألًفا،  عرش  اثني 

ُكُم  َوَلَقْد  ﴿ [ قليلو العدد والُعَدد،  123﴾ ]آل عمران:َأِذلَّةٌ َوَأْنُتْم  ٍر  بَِبْد اهللُ    َنَِّصَ

الَعدد والُعدد، فنرصهم اهلل، فهؤالء الصحابة هم    -وذليلون إىل اهلل من قّلة 
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الصحابة   أعامل  حسب  عىل  القرآن  َينزل  وسوف  القرآن،  حني  -  مظهر 

وكلهم  ألًفا،  عرش  اثنا  وهم  آالف،  أربعة  الكفار  وجدوا  حنني  إىل  جاؤوا 

العدد   قلييل  كنا  أنفسهم: حني  يف  قالوا  تام،  كامل  بسالح  للقتال  مستعدون 

ثالثة   منهم  أكثر  نحن  بالعكس،  واآلن  بدر،  أهل  عىل  اهلل  نرصنا  والُعدد 

ألًفا، ونحن مس اثنا عرش  أربعة آالف، ونحن  تعدون، فهؤالء  أضعاف، هم 

أعجبتهم كثرة الَعدد والُعدد، ما أعجبتهم احلرضة اإلهلية، اّتكلوا عىل الكثرة،  

ما اّتكلوا عىل اهلل، فاحلق وضع يف قلبهم الذل واخلوف واجلبن فاهنزموا، قال  

قليلون قريب من  إال أشخاص  الرسول  بقي مع  ما  قتلنا حممًدا.  املرشكون: 

 الكبار من احلكم املبني عليها احلقائق. عرشة أشخاص، وكانت من النعم 

لقوله  مصداًقا  وحده  عليهم  فساق  بغلة،  راكًبا  ملسو هيلع هللا ىلص  حممٌد  سيدنا  كان 

  وقال: »َأَنا النَّبِيُّ اَل َكِذْب َأَنا اْبُن َعْبِد امْلُطَّلِْب«   ﴿اَل ُتَكلَُّف إاِلَّ َنْفَسَك﴾تعاىل:  

وكان سيدنا العباس جهوري   (1) . وقال: يا عم يا عباس ناِد يا خيل اهلل ارجعي

انذّلوا وانكرسوا إىل اهلل وناداهم   فلام  انذلوا،  ملا اهنزموا  الصوت، فالصحابة 

العباس   ملسو هيلع هللا ىلص-سيدنا  اهلل  رسول  كالم  ومعنى  صوت  اهلل    سمعوا  خيل  يا 

رجعوا منكرسين منذّلني إىل اهلل فانترصوا عىل األعداء ...وهذا ]أي    -ارجعي

بعد   وانتصارهم  انكسارهم  ثم  بالكثرة  إعجاهبم  من  الصحابة  مع  جرى  ما 

ذهلم[ تعليم وتعريف لنا، فكل إنسان إذا صارت معه قضية معقودة ما انفكت  

 فام يرى إال العقدة قد انحّلت« *.    فلينكرس إىل اهلل وينذلَّ الذلَّ احلقيقيَّ 

ُموَن َما  اهللِ﴿َقاتُِلوا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِ : هلالج لج قوله  َواَل بِاْلَيْوِم اِْلِخِر َواَل ُُيَرِّ

قِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َحتَّى ُيْعُطوا   َم اهللُ َوَرُسوُلُه َواَل َيِدينُوَن ِديَن اْْلَ َحرَّ

ْزيَ  )اْْلِ َصاِغُروَن  َوُهْم  َيٍد  َعْن  يبعثهم   (﴾٢9َة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  الصحابة  »كان 

سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثامن وسيدنا عيل؛ ليغزوا الكفار، فإما أن 

يقول   كان  هنا  ومن  الغزو.  هو  هذا  يقتلوهم.  أو  اجلزية  يعطوا  أو  يسلموا 

ي« ُرحْمِ ظِلِّ  َت  حَتْ ِرْزقِي  »َوُجِعَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  عىل   (2) الرسول  يغزوا  الغزو،  يف  يعني 

 

اْرَكبِي، اهللِ  َخيَْل  َيا  :  ملسو هيلع هللا ىلصقال السهييل: َقْولُُه  وأما الثاين ف  ،أنا النبي ال كذب  :ختريج حديثتقدم    (1)

ا َيْوَم ُحننَْيٍ َأْيًضا يِف َحِديٍث َخّرَجُه ُمْسلٌِم. انظر: الروض األنف،  . 7/275َقاهَلَ

، وقال الشيخ أمحد 5114أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده عن سيدنا عمر بن اخلطاب برقم،  (  2)

 . 4/515شاكر: وإسناده صحيح. انظر مسند أمحد 
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تركوهم   بالشهادتني[  ]نطقوا  تشاهدوا  فإن  بالشهادة،  يطالبوهم  الكفار 

ا،   ورجعوا، وإن مل يتشاهدوا يطلبوا منهم اجلزية، يدفعوا كل سنة شْيًئا خاصًّ

وإن قالوا ال، يقتلوهم، فإما اإلسالم، وإما اجلزية، وإما القتل، وملاذا يفعلون  

ُكلُّ  حقيقتهم التي خلقهم اهلل عليها فــ» إىل  من أجل أن يرجعوا    كلَّ هذا؟ كلها

َسانِِه«*. انِِه، َأْو ُيَمجِّ َ َدانِِه َأْو ُينرَصِّ  ( 1) َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعىَل الِفْطَرِة َفَأَبَواُه هُيَوِّ

ُه اهللُ إِْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثاِِّنَ اْثننَْيِ  : ﴿هلالج لج قوله   وُه َفَقْد َنَِّصَ إاِلَّ َتنُِّْصُ

َعَلْيِه   اهللُ َسكِينََتُه  َفَأْنَزَل  َمَعنَا  إِنَّ اهللَ  َزْن  حَتْ اَل  لَِصاِحبِِه  َيُقوُل  إِْذ  اْلَغاِر  يِف  ا  ُِهَ إِْذ 

َدُه بُِجنُوٍد مَلْ َتَرْوَها َوَجعَ  ْفََل َوَكلَِمُة  َوَأيَّ ِهَي اْلُعْليَا    اهللَِل َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّ

عىل   » جاؤوا فوق الغار، فخاف سيدنا أبو بكر   ﴾ ( ٤٠واهللُ َعِزيٌز َحكِيٌم )

فالكفار واقفون فوقهم متاًما، إذا نظروا حتتهم رأوهم، إذ ال زال    رسول اهلل  

هناك األثر، فاحلقُّ بعث العنكبوتة نسجت فوق الغار، وبعث احلاممة باضت 

   « *.  [ ٢9َشْأٍن ﴾ ]الرْحن: يِف ُهَو َيْوٍم ُكلَّ  ﴿ فوق العنكبوتة، بمدة قليلة

مرتبة يقني، أراد الرسول    سيدنا أبو بكر ما كانت مرتبته مرتبة شهود، بل

ملسو هيلع هللا ىلص أن يغذيه من ذلك الوقت؛ ألن السالك احلقيقي عند الرسول هو سّيدنا  

يف   تطلعت  إذا  الصّديق،  سّيدنا  هو  الذايت  السالك  ثاٍن،  يوجد  ال  الصّديق 

ة عنده ال ترى سيدنا أبا بكر، ال ترى  إال سّيدنا حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص، وكان خيشى   املكبِّ

يق: إذا  عىل سيِّدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فح الغار قال سّيُدنا الصدِّ ني جاء أولئك فوق 

نظروا رأوا سيَّدنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، نيِس حاله كليًّا، جاءه احُلزن مع كون مرتبته  

َزْن﴾مرتبة اليقني، فكلمة   َزْن إِنَّ اهللَ  ال يوجد أبرد منها يف القران    ﴿الَ حَتْ ﴿الَ حَتْ

لكن ما   -ن مراتب الشهودالبود مّسك سيدنا الصديق أول مرتبة م َمَعنَا﴾  

كملت شجرة الشهود إال بموت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فلام استلم اخلالفة، وصارت  

هلا  -الرّدة، وقف موقف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َزْن إِنَّ اهللَ َمَعنَا﴾أوَّ وضعها فيه   ﴿الَ حَتْ

: يا أبا بكر كلنا  لو مل يكن عنده يقني ما كان ليحتمل. قال له سّيُدنا عيل  

اهلل   رسول  وأعطيُت  صحبنا  اهلل،  رسول  صحبت  عيل  يا  قال:  سبقتنا؟  فبم 

ها.   الصحبَة حقَّ

 

 . تقدم خترجيه( 1)
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قيل لسيدي النبهان من بعض احلارضين: »نحن نفهم أن قول النبّي ملسو هيلع هللا ىلص  

َمَعنَا﴾. اهللَ  إِنَّ  َزْن  حَتْ سيَّدنا    ﴿الَ  هو  هذا  ليس  فأجاب:  توجل.  ال  يعني 

ليست هَي، سيدنا   فيها يشء من هذا، لكن  أعىل،  الصّديق  يق، سّيدنا  الصدِّ

اته أن احلَق حافٌظ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لكنه ُأِخـــَذ، ما بقَي يصب،   الصّديق عامل بذرَّ

َزْن﴾قال له   زَ أرجعه ملرتبته التي كان عليها، بكلمة    ﴿الَ حَتْ أرجعه    ْن﴾﴿الَ حَتْ

حلقيقته... فمرتبة أيب بكر كانت مرتبة يقني، وأما مرتبة رسول اهلل فهي مرتبة  

الشهود« *.  والفرق بني احَلَزن واحُلْزن أن احَلَزن بالفتح هو التعب والنصب، 

 ( 1)  واحُلْزن بالسكون مرتبة فيها سكون واطمئنان.

َأَحٍد  :  هلالج لج قوله   َعََل  ُتَصلِّ  ُْم  ﴿َواَل  إِْنَّ ِه  َقَْبِ َعََل  َتُقْم  َواَل  ا  َأَبدا َماَت  ِمنُْهْم 

» األصل يف الوجود الصغري    (﴾ ٨٤َوَرُسولِِه َوَماُتوا َوُهْم َفاِسُقوَن )  اهللِ َكَفُروا بِ 

ال الكبري مثل: عبد اهلل بن ُأيّب بن سلول، كان رئيس املنافقني وصاحب رسول 

ته لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه مل يعتقد برسول اهلل  اهلل فام استفاد شيًئا، ما نفعته صحب

ملسو هيلع هللا ىلص، كان يراه يتيم أيب طالب، أو حمّمد بن عبد اهلل، وأما صالة رسول اهلل عليه  

الذي كان مسلاًم وحسن إسالمه وألجل أصحاب عبد  ابنه عبد اهلل  فألجل 

صالة  عىل  عمر  سيدنا  اعرتض  وملا  اخلزرج،  من  قومه  رئيس  كان  ألنه  اهلل؛ 

وا فلم يبق من املنافقني  -عليه قال له: صاليت عليه بألف رجلرسول اهلل   عدُّ

وفهم سيدنا عمر أنه كان خمطًئا يف   - بعد هذا العمل إال مخسة أو ستة منافقني
 

قال ابن حزم: »وما حزن أبو بكر قط بعد أن هناه عليه السالم عن احلزن«. الفصل يف امللل   (1)

الرشبيني:    221/.4واألهواء،   اخلطيب  آمناً«.  وقال  صار  حتزن  ال  بكر:  أليب  قال  »فلام 

املنريـ   بل  1/615الرساج  واحلرية،  الشدة  جهة  من  حزنه  »وليس  اهلرايس:  إلكيا  وقال   .

، وإليه، وما كان اخلب أتاه بأن الرسول كان معصوما  الرضر إىل رسول اهلل    لتجويزه وصول

تعاىل: ﴿َواهللُ وقوله  من القوم حمروسا منهم، حتى قال له الرسول ال حتزن، فسكن إىل ذلك.  

[. نزل بعد اهلجرة بسنني، فال يوجب كون أيب بكر عاملا بعصمته، 67َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس﴾ ]املائدة:  

غريها«و أو  بجراحة  يأمن مرضة  مل  بنفسه  منهم  يسلم  أنه  علم  القرآن،  لو  أحكام  .وقال 4/205. 

كان رقة غالبة وشفقة عىل    مل يكن ضعًفا وال شًكا، وإنام-ريض اهلل عنه-حزن أيب بكرالطويف: »

، ولو كان ذلك عن شك أو ضعف لكان أوىل ما صدر منه يوم بدر حني قال النبي النبي  

يقول: كفاك مناشدتك ربك،  إن هتلك هذه العصابة لن تعبد« وأبو بكر آخذ بردائه    : »اللهم

اجلنان ثبوت  واإليامن  الشجاعة،  غاية  وهذا  وعدك.  ما  لك  سينجز  اهلل  األقران«.   إن  قراع  عند 

 .315-314اإلشارات اإلهلية إِل املباحث األصولية ص 
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موقفه ذلك، ولكنه وافق رسول اهلل يف الصالة عليه ويف اجلنازة والدفن، بل  

اهلل بن ُأيبِّ بن سلول، يقال: ما أطال الرسول صالة عىل ميت كام أطاهلا عىل عبد  

ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو  ولكنه مل ينتفع بيشء من ذلك؛ ألنه مل يعتقد بذلك.   ﴿َوُننَزِّ

ٌة لِّْلُمْؤِمننَِي﴾ [ إذا واحد ما هو مؤمن ال يستفيد شيًئا،  82]اإلرساء:  ِشَفاء َوَرْْحَ

يست ويؤمن بصالحه  مؤمن،  أو جمويس عىل  أو هيودي  فيد  وإذا جاء نرصاين 

 منه« *. 

ُم  :  هلالج لج قوله         هَلُ م بَِأنَّ  ى ِمَن املُْْؤِمننَِي َأنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُ ﴿إِنَّ اهللَ اْشرَتَ

ال يبيع إالّ املّدعي، اّلذي ما ملك ال يبيع، اّدَعوا بأّن هلم نفًسا  (﴾  111اجَلنََّة )

فاشرتاها منهم، أما أهل اهلل فال يعتقدون بأن هلم نفًسا؛ هم وأنفسهم ملك هلل  

  «  الشيخ الباخرة يف البحر جاء  قال: يوجد مشايخ    (1)  الشاميحني كنا يف 

الفهم، يريدون االجتامع بك فقلت:   اثنان من الشيعة من أهل  كبار: أخوان 

أهاًل وسهاًل، فأتيت أركض، فلام دخلت قال: شيخي! قلت له: نعم. قال: 

نحن أنفسنا غالية ال نسلِّمها هلل إال باجلنة، قلت له: احلقُّ معك؛ ألنك مالٌك 

أنا ونفيس مْلك يُعد يدخل    تبيع وتشرتي، لكن  هلل، فخرس ليومنا هذا، ومل 

 الغرفة، إنام يمرُّ من جانب الشباك. متى ملكُت؛ ألشرتط عليه رشوًطا؟« *.  

﴿َوَعََل الثَّاَلَثِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحتَّى إَِذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اْْلَْرُض باَِم :  هلالج لج قوله  

َوَظنُّ  َأْنُفُسُهْم  َعَلْيِهْم  َوَضاَقْت  ِمَن  َرُحَبْت  َمْلَجَأ  اَل  َأْن  َتاَب   اهللِوا  ُثمَّ  إَِلْيِه  إاِلَّ 

ِحيُم ) اُب الرَّ ر عن     (﴾ ١١٨َعَلْيِهْم لَِيُتوُبوا إِنَّ اهللَ ُهَو التَّوَّ يف غزوة تبوك تأخَّ

رسول اهلل ثالثة، وهؤالء الثالثة منع الرسول كلَّ أصحابه أن يتكلموا معهم  

يوًما، وبعد األربعني منع نساءهم من احلديث  فظلُّوا عىل هذه احلالة أربعني  

مالك وكان شاًبا  بن  ورئيسهم سيدنا كعب  أيضًا،  منهم  واالقرتاب  معهم  

وهو حمبٌّ لرسول اهلل كثرًيا، وال يقدر أن ال يرى رسول اهلل، وكان له ابن عم  

فسأله    عليه،  يرد  فلم  فكلمه  له  بستان  يف  إليه  فذهب  احلميم،  صديقه  وهو 

فأعاد السؤال مرة    ،عليه  هلل أال تعلم أين أحب اهلل ورسوله، فلم يردَّ أنشدك با
 

 اغتيااًل  1980ني، استشهد سنة هو الشيخ حممد الشامي أحد تالمذة الشيخ املقرب (1)
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ثانية وثالثة فقال له ابن عمه : اهلل ورسوله أعلم. فرجع إىل املدينة فلام دخلها  

ان يسلمه رسالة فيها  وجد الناس يسألون عنه وإذ برسول من قبل ملك غسَّ 

مل  إِل حتى أجعلك  فتعال  أن صاحبك قد قالك،  يا  بلغني  فقال كعب:  ًكا، 

رب إىل هنا وصل االبتالء أأترك حبيبي وأحلق الكفار، فرجع إىل البيت وهو 

 ( 1) .التنوريبكي فأخذ املكتوب وألقاه يف 

إذا وقع يف أنفسكم التوبة فاشهدوا    (﴾١١٨﴿ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوُبوْا )

أن احلق يريد أن يعطيكم اخلري؛ ألن التوبة بيد اهلل تعاىل، قبل أن تتوب يتوب 

بالتوبة والوجهة جاءك  إذا شعرت  التي يف قلبك،  التوبة  عليك، أنت مظهر 

اخلري؛ ألنه سابق من احلرضة اإلهلية، التوبة مرتبة قلبية ال أحَد قدر أن حيكم  

 ما هي مرتبة ثانوية.عليها، 

اِدقنِي ):  هلالج لج قوله   ُقوْا اهللَ َوُكوُنوْا َمَع الصَّ ا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّ َ   (﴾ ١١9﴿َيا َأْيُّ

إذا كنت مؤمنًا وتقًيا، وإذا ما كان عندك  » إاّل  الصادقني  لن تقدر أن جتالس 

  ﴿َوُكوُنواْ إيامن وتقوى ال تقدر ]أن جتالس الصادقني[ وال أن تشّم رائحتهم  

اِدقنِي﴾   الصَّ الصّديقني،  َمَع  وليس  الصادقني،  عندك   (2) مع  يكون  أن  بدَّ  فال 

الصّديقني.. تراهم نفحة   الثانية حتى تعرف وترى  الثالثة ال  إيامن، والتقوى 

من نفحات احلرضة اإلهلية فقط! وكّلهم خملوقون، أعىل واحد عبد، وأعالهم  

 اإلنسان إيامن من أين تأتيه التقوى؟« *. سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص وإذا مل يكن عند 

واإلنسان ال يصل إىل اهلل بنفسه، مهام كانت عبادته، مهام كانت طاعته، 

كام هو    (3) إال أن يكون له صاحب صادق، وليس صاحًلا، قد يكون صاحًلا نباتًيا
 

أخرجه البخاري مطواًل، عن كعب بن مالك، باب حديث كعب بن مالك، وقول اهلل عز    (1)

 . 4418وجل: ﴿َوَعىَل الثَّاَلَثِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا﴾ برقم،

يق: أن الصادق يف قوله بلسانه، والصديق من  2) ( قال املاوردي: »والفرق بني الصادق والصدِّ

يق  جتاوز صدقه لسانه إىل صدق أفعاله يف موافقة حاله ال خيتلف رسه وجهره، فصار كل صدِّ

يًقا«. النكت والعيون،  . 3/43صادًقا، وليس كل صادق صدِّ

وصف ذم مستعمل يف بالد الشام، ويقصد به أنه مثل الزيت النبايت ويقابله فالن أصيل يعني    (3)

احللبي وكان  األصيل.  الزيتون  زيت  األصيل مثل  الزيتون  زيت  إال  يستخدمون  ال  قدياًم  ون 

 ويعدون الزيت النبايت غري أصيل أْي: مغشوًشا.
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موجود اآلن، تراه شكاًل ذقنًا ولفًة ]عاممة[وعباداٍت و غري ذلك، وحني خلق  

املخلوقات جعل هلا قانوًنا تسري عليه ليس عقاًل، لو عقاًل لوصلت    احلق  

ما  وجماهداته  رياضاته  فكل  غاندي،  ولوصل  واحلقيقة،  احلقِّ  إىل  الفالسفة 

ال هذه  ألن  اخلاص؛  تلميذه  وهنرو  وثنيته،  عن  طريق    أخرجته  عن  تدرك 

﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلِذْكَرى َلَِن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى  العقل، تدرك عن طريق القلب،  

ْمَع َوُهَو َشِهيد  .[37﴾ ]ق: السَّ

واألمانة   الصدق  إاّل  عندهم  ما  الصادقني  ألنَّ  الصادقني؛  اصحبوا 

»وألن طبيعة النفس  والعّفة، والكامالت نأخذها عنهم، فمنهم نأخذ الصدق؛  

ل، ال يشء  التي عندنا رساقة ترسق اخلري والرش، كلنا ذاك الشخص إال الُكمَّ

اقة ترسق اخلري والرش أمرنا أن  يؤثر عليهم يف الوجود، فلام كانت الطبيعة رسَّ

واألمانة   اإلهلية  الفطرة  أهل  الطيبة  السليمة  الطباع  أهل  الصادقني  نصاحب 

والشجاعة أهل الكامل حتى نرسق منهم الكامالت  والنـزاهة والعّفة والرشف

 « *. ونبز يف الكامالت

فمن أراد اخلري كّله فليجتمع مع أهل اهلل الصادقني، فام أفلح من أفلح   

و خاب...  بصحبة من  إاّل  خاب  من  أفلح، وال خاب  من  بصحبة  اّلذي  إاّل 

حماسبة النفس، وجدته حسب التعليم والتعريف اإلهلي أن املريد ال بدَّ له من  

واملحاسبة تصعب عىل املريد جًدا، إاّل إذا كان له صاحب صادق، قال ملسو هيلع هللا ىلص:  

ا املريد بالصاحب الصادق  وإذا مّن اهلل عليك أهيُّ     (1)  املؤمن.املؤمن مرآة أخيه  

يمّن عليك بعدها باملرجع. وإذا أردتم أن تصريوا مالًحا فاجتمعوا مع الطيبني  

فقال:    الصادقني. وسأل   أحد،  جيب  فلم  األعامل؟  أفضل  من حوله عن 

ُقوْا اهللَصحبة أهل اهلل أفضل األعامل عند اهلل   ا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّ َ  َوُكوُنوْا  ﴿َيا َأْيُّ

اِدقنِي﴾مَ   َع الصَّ

اِر َوْلَيِجُدوا  :  هلالج لج قوله   ا الَِّذيَن آَمنُوا َقاتُِلوا الَِّذيَن َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ َ ﴿َياَأْيُّ

( اَْلُتَِّقنَي  َمَع  اهللَ  َأنَّ  َواْعَلُموا  ِغْلَظةا  بتزكية    (﴾١٢3فِيُكْم  هيتمون  ال  الناس 

 

َباٌب يِف النَِّصيَحِة . وأبو داود عنه  1929أخرجه الرتمذي َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، بلفظ مقارب برقم،    (1)

يَاَطِة برقم،  . قال العراقي: رواه َأُبو َداُود َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة بِإِْسنَادٍ َحَسٍن. 4/432.  4918َواحْلِ

 .  639انظر: املغني 
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ا الَِّذيَن آَمنُوا َقاتُِلوا الَِّذيَن  ﴿َيا أَ النفس وهي احلجاب الغليظ بيننا وبني اهلل   َ ْيُّ

اِر﴾َيُلوَنُكْم ِمَن   وهي النفس قبل كل يشء، ولـاّم تتزّكى فالتجيل اإلهلي   اْلُكفَّ

أبدًا   تؤمنوا  ال  )أنـا...أنـا(  الدعاوي  أم  فهي  تتزكَّ  مل  وإذا  جدًا،  فيك  ظاهر 

 بالنفس املّدعية التي تقول: )أنـا...أنـا( دائاًم.  

﴿َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص  :  هلالج لج قوله  

حريص عليكم أي عىل الكّفار، جاء    (﴾١٢٨َعَلْيُكْم بِاَْلُْؤِمننَِي َرُءوٌف َرِحيٌم )

﴾ املؤمنون بمجّرد ما تأيت  ﴿بِاَْلُْؤِمننَِي َرُءوٌف َرِحيمٌ باسم احلريص اسم جالل  

بالذكر يأخذون عنك، لكن اآلخرين ال بدَّ من سيف تبًعا للحال التي هم  هلم 

ذلك  من  وأغرب  الكّفار،  عىل  حريًصا  الرسول  كان  حال  عليها، وعىل كل 

اإلنسان ذاته يتوجه إليه يف كل نَفس اسم من األسامء غري اآلخر! فاالسم حني  

غريه معرًضا  يكون  وحني  عاصًيا،  يكون  حني  غريه  تقيًّا  يكون    يكون  حني 

ًها، وهكذا.   متوجِّ

 



 

 سورة يونس 

َبْغياا  :  هلالج لج وله  ق َفَأْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدُه  اْلَبْحَر  ائِيَل  ﴿َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إَِْسَ

ا َحتَّى إَِذا   ائِيَل  َوَعْدوا ُه اَل إَِلَه إاِلَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه َبنُو إَِْسَ َأْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل آَمنُْت َأنَّ

( اَْلُْسلِِمنَي  ِمَن  )9٠َوَأَنا  اَْلُْفِسِديَن  ِمَن  َوُكنَْت  َقْبُل  َعَصْيَت  َوَقْد  آِْلَن   )9١  )

َخْلَفَك  َلَِْن  لَِتُكوَن  بَِبَدنَِك  يَك  ُننَجِّ آَياتِنَا  َفاْلَيْوَم  َعْن  النَّاِس  ِمَن  ا  َكثِْيا َوإِنَّ  آَيةا   

 ( لسّيدنا    (﴾9٢َلَغافُِلوَن  احلقُّ  قال  القرآن،  من  نأخذها  والرمحة  األخالق 

ُر َأْو ََيَْشى﴾موسى وهارون:   ُه َيَتَذكَّ  حًقا[. و44]طه:    ﴿َفُقواَل َلُه َقْوالا َليِّناا َلَعلَّ

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ الَِّذي  الغرق ونطق به وَقال  حكوا معه كالًما ليِّنًا نفعه عند   ﴿َآَمنُْت َأنَّ

اَْلُْسلِِمنَي﴾   ِمَن  َوَأَنا  ائِيَل  إَِْسَ َبنُو  بِِه  قابل  َآَمنَْت  والكالم  قلبية،  مرتبة  اإليامن 

أّما أن يقول واحد: فرعون ما   .وهذا عائد إىل اهللللنجاة وقابل لغري النجاة،  

أراد اهلل أن يتوب عىل    (1)   .القرآن؛ ألّنه خالف  آمن وما أسلم. فهو كافر فإذا 

 عالقة بذلك، هذا عائد إىل اهلل.  نحن ليس لناففرعون أو عىل الشيطان  

ائِيَل َوَأَنا  فرعون عندما   ﴿َقاَل َآَمنُْت َأنَُّه اَل إَِلَه إاِلَّ الَِّذي َآَمنَْت بِِه َبنُو إَِْسَ

اَْلُْسلِِمنَي﴾ ﴿َما َعلِْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه  غرق يف احلال، أّما َقْبل اإليامن قال:    ِمَن 

ي﴾ ال  38]القصص:    َغْْيِ هنا  لكن  خالف،  يوجد  ال  نص  هناك  كان  لو   ]

أميل إىل الرمحة دائاًم، أريد كل الكّفار يؤمنون،  أنا لو تسألوين،  يوجد نص، 

﴿َوَما َأَنا اهلل عليه وقال:    وكّلهم يدخلون اجلنّة، مهام كان فاسًقا أريد أن يتوب

لِْلَعبِيِد﴾ ٍم  َيْظلُِموَن﴾ [  29]ق:    بَِظالَّ َأْنُفَسُهْم  َكاُنوا  َوَلكِْن  َظَلْمنَاُهْم  ﴿َوَما 

الشيخ األكب قال      .[118]النحل:   بنجاته،  الرمحة قالوا  كبار األولياء أهل 

بنجاته، وقال يف حمل آخر بعدم نجاته. قال بنجاته بعد قوله األول.. كالمهم  

 

وإن كان يميل إىل    .موقف السيد النبهان من فرعون هو التوقف بني قبول إيامنه من رفضه  (1)

موقفه  يريد من كل الكفار اإليامن ثم دخوهلم اجلنة. هذا يشء. و  فهو  ،الرمحة حسبام أوضح

من  من   قبيتكفري  يف  باخلالف  له  عالقة  ال  وإسالمه  فرعون  إيامن  عدمه  لو نكر  من    ، إيامنه 

)آمنت(وكلمة  بكلمة  تلفظ  يكون  أن  إنكار  واحدة فقط وهي  نقطة  فكالمه منصب حول 

 منكر أيِّ كلمة من القرآن كافر باإلمجاع، فهذا مراده. فليتنبه.إذ سلمني( )امل
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أكثره فتوحات، أما نحن فنقول: ال نجاة وال غري نجاة، نقول: آمن وأسلم  

ض إىل املشيئة اإلهلية.  وأمُرُه مفوَّ

( الَِّذيَن  ٦٢اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َُيَْزُنوَن )  اهللِلَِياَء  ﴿َأاَل إِنَّ َأوْ :  هلالج لج قوله  

 ( َيتَُّقوَن  َوَكاُنوا  َتْبِديَل  ٦3َآَمنُوا  اَل  اِْلَِخَرِة  َويِف  ْنَيا  الدُّ َياِة  اْْلَ يِف  ى  اْلُبرْشَ ُم  ََلُ  )

هذه اآليات الكريامت  بنيَّ احلق يف    (﴾٦٤َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم )   اهللِلَِكلاَِمِت  

َمن الوِل، فهو قبل كل يشء يكون مؤمنًا، ثّم يكون تقًيا، لكن الوِل عند أكثر 

 .  الناس هو اّلذي يكاشف، غري هذا ال يعرفونه ولًيا

الناس حني ترتّيض نفسه باملجاهدة يكاشف، وهذا ال مانع   فكثري من 

، أن يكون مستقياًم، أمَرُه  فيه، املهم الكرامة احلقيقية هي االستقامة عىل الرشيعة

ُم اهللُ فائتمر وهناه اهلل فانتهى، وإذا وقع يف املخالفة يعرفها خمالفة ويتوب.   ﴿ََلُ

ى ْنَيا﴾  ﴾ قبل كل يشء  اْلُبرْشَ َياِة الدُّ ﴿َويِف  قلبه مطمئن، نفسه مطمئنة  ﴿يِف اْْلَ

يبرّشه احلق، ويشهد عند طلوع روحه مكانه اّلذي سيصل إليه، قد    اِْلَِخَرِة﴾

يكون أّول األمر غري مستقيم فيشهد مكانه األول يف النار، بعدها يشهد مكانه  

 . ، هذا هو األصليف اجلنّة، بعد أن تاب وأناب إىل اهلل 

اَل َخْوٌف    اهللِ﴿َأاَل إِنَّ َأْولَِياَء  »ونقول عن األولياء الذين مدحهم احلقُّ   

( َُيَْزُنوَن  ُهْم  َواَل  )٦٢َعَلْيِهْم  َيتَُّقوَن  َوَكاُنوا  َآَمنُوا  الَِّذيَن  ال  (﴾  ٦3(  هؤالء 

غاًل،   حيملون  ال  حيقدون،  ال  يعلمونك  إىل  بالنظر  وحيسدون،  فقط  هؤالء 

 . برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يرفعونك من العامل األدنى إىل العامل األعىل

والشجاعة   الرجولة  وجدنا  عند  ونحن  كلها  والعفة  والنزاهة  والكرم 

علينا   حبُّهم  هؤالء  اإلهلية...  احلرضة  عن  يأخذون  أقوياء  ألهنم  اهلل؛  أهل 

. نحن  فرض، بل فرض الفرض، هم وسيلتنا إىل اهلل، هبم نتوسل إىل اهلل  

ن و ن، خملِصو ن وخمَلصو خملِص  -ما شاء اهلل وكان - عملنا عىل قدرنا، لكن هم  

 لصهم له« *.  أخ  إىل اهلل، واهللُ

الدنيا    قلبو برب  مولع  وإنام  باآلخرة،  وال  بالدنيا  مولًعا  ليس  الوِل 

واآلخرة بربِّ الوجود. وإذا وضعنا مكبة يف قلوب أهل اهلل ال نجد فيها دنيا  

 .وال آخرة ما فيها إال اهلل تعاىل 
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ى﴾ البرشى من نفسه ال من غريه، وهي الرؤيا يراها    ُم اْلُبرْشَ املسلم  ﴿هَلُ

فعن عبادة بن الصامت قال: َسَأْلُت   أو ُترى له، يراها املسلم أي يذوقها بذاته.

ْنَيا﴾:  هلالج لج قوله  ملسو هيلع هللا ىلص عن    اهللَِرُسوَل   ياِة الدُّ ى يِف اْْلَ ُم اْلُبرْشَ ْؤَيا  ﴿ََلُ قال: »ِهَي الرُّ

ُة   احِلَ قال: قال   وروى البخاري عن أيب هريرة    (1) َلُه«ُتَرى  َأْو  امْلُْسلُِم  َيَراَها  الصَّ

يًّا  ِِل  َعاَدى  َمْن  َقاَل:    اهللَإِنَّ    ملسو هيلع هللا ىلص: »
َب إَِِلَّ َعْبِدي  آَذْنُتُه  َفَقْد  َولِ بِاحَلْرِب، َوَما َتَقرَّ

ُب إَِِلَّ بِالنَّ  ْضُت َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ َّا اْفرَتَ ٍء َأَحبَّ إَِِلَّ مِم َوافِِل َحتَّى بيَِشْ

ُه الَِّذي ُيْبرِصُ بِِه، َوَيَدُه   ُأِحبَُّه، َفإَِذا َأْحَبْبُتُه: ُكنُْت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه، َوَبرَصَ

الَّتِي َيْبطُِش هِبَا، َوِرْجَلُه الَّتِي َيْميِش هِبَا، َوإِْن َسَأَلنِي أَلُْعطَِينَُّه، َوَلئِِن اْسَتَعاَذيِن  

 ( 2) .نَُّه«أَلُِعيَذ 

وآذنته باحلرب أي: أعلمته أين حمارب له، هذه أول األمر، وإذا أرصَّ عىل  

معاداة األولياء يعلن عليه احلرب، وإذا أعلن اهلل احلرب عىل أحد فال يشء  

قالوا: يا رسول يصّده، أول ما يسلط عليه نفسه، ويّقيس قلوب الناس عليه.  

 (3) ه؟ قال: إذا ُرؤي ُذكر اهلل«، اهلل هل للوِّل عالمة؟ قال: نعم. قالوا: وما عالمت

فبمجرد ما تراه تذكر اهلل، وال رشاء وال بيع يبقى يف قلبه، وال جتارة وال دنيا  

ألبّتة، تبنّي أن عنده قّوة تقلب قلًبا، لكن قّوته تسطع عىل الصادق، مهام كان 

 مرتكًبا؛ ألن إيامنه صحيح.

 

ْنيَا  ( أخرجه الرتمذي: عن عبادة بن الصامت وأيب الدرداء  1) ُم البرشى يِف احَليَاةِ الدُّ َباُب َقْولِِه هَلُ

 (. 2275رقم )

 (.6502َباُب التََّواُضِع برقم )( أخرجه البخاري، َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، 2)

بِِخيَاِرُكْم؟ َقالُوا: ُأَنبِّئُُكْم  ، ولفظه: »َأاَل  4119أخرجه ابن ماجه َعْن َأْساَمَء بِنِْت َيِزيَد برقم    (3)

 «. واحلديث حسن. كَِر اهللُ َبىَل، َيا َرُسوَل اهللِ َقاَل: ِخيَاُرُكُم الَِّذيَن إَِذا ُرُءوا ذُ 



 

   سورة هود

ُه َعَمٌل  :  هلالج لج قوله   ُه َليَْس ِمْن َأْهلَِك إِنَّ َصالٍِح َفاَل َتْسَأْلِن  َغْْيُ  ﴿َقاَل َيا ُنوُح إِنَّ

 ( اِهلنَِي  اْْلَ ِمَن  َتُكوَن  َأْن  َأِعُظَك  إِِّنِّ  ِعْلٌم  بِِه  َلَك  َلْيَس  نوح    (﴾٤٦َما  سيدنا 

رسول، وولده كافر، قال تعاىل: عمٌل غرُي صالح أو َعِمل غرَي صالح، فاألمور  

 ليست مرتبطة باألشخاص بل بالصفات. 

) :  هلالج لج قوله   ُيِريد  َلَِّا  اٌل  َفعَّ َربََّك    صعٌب،   الدنيا   يف   يشء  ال   (﴾ ١٠٧﴿إِنَّ 

  فيكون.  كن لليشء: يقول فاهلل ،صعب بالنسبة لك ]لإلنسان[

أكب يشء  (﴾١١٢﴿َفاْسَتِقْم َكاَم ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك ): هلالج لج قوله 

عند أهل اهلل هو االستقامة عىل الرشيعة، ال خيتلف فيها اثنان...ثم إنَّ 

الكرامات جزء من االعتقادات، اّلذي ما رأى يف حياته كرامة كاد أن يكون  

والقرآن يعدُّ أكب كرامة ومعجزة يف الوجود، والكرامة    عنده شك يف اهلل،

 .. احلقيقية عند أهل اهلل هي االستقامة.

املعجزة والكرامة نوع واحد، هذه يذوقها أهل الكرامات، ال يمكن   

أن تأيت الكرامة إاّل ملن استقام، كام أن املعجزة ال تكون إاّل ملن استقام، كثرًيا  

نفسه بالشيش، أو يدخل النار، أو يأكل زجاًجا، ما ُنسَأل عن اّلذي يرضب 

... كيف يكون هذا، وهو غري مستقيم؟    أو يرشب سامًّ

بة من شيئني: ِمن عمٍل، ومن عامل.   القضية مركَّ

فالعمل: إذا رضب أحدهم نفسه بالشيش جيب أن يموت يف العادة،   

 أو دخل النار جيب أن حيرتق.

وهناك عامل: أهو مستقيم أم ال؟ إذا كان غري مستقيم ال يصيل ويكذب  

ويغش.. هذه ال نسّميها له كرامة، وإنام نسّميها له استدراًجا كام قال اهلل تعاىل: 

لكن  44لم:  الق]  َيْعَلُموَن﴾  اَل   ْيُث َح   ِمنْ   َسنَْسَتْدِرُجُهمْ ﴿ إهلًيا،  مكًرا  أو   ،]

فالناس   العمل،  وهو  األول  عىل  العوام-االعتامد  عندهم  -وخصوًصا  ليس 

 هذا الفهم والفقه.



 99 هود  سورة
 

 

. وكان يف كان يف مرص نرصاينٌّ يكاشف، والناس يقولون عنه: إّنه وِلٌّ 

ُص الناَس منه، كيف يصري األزهر من العلامء الصاحلني َمن قال: سَأقُتُله وأخلّ 

نرصاين ولًيا؟ أخذ السكني وذهب إليه، طرق الباب، فقال النرصاين ِمن خلف 

فرمى السكني، وفتح له الباب، قال له:    . الباب: يا عاملِ املسلمني، ارفع السكني

بـِـَم نِلَت ذلك؟ قال النرصاين: بمخالفتي لنفيس، قال له عاملِ املسلمني: َأِسلْم، 

لياًل ثّم قال: أشهد أن إله إاّل اهلل، وأشهد أن حمّمًدا رسول اهلل، قال:  فأطرق ق

 كيف أسلمَت؟ قال: عرضُت اإلسالم عىل نفيس، فأبت فخالفُتها. 

أو   كرامة  نقول:  فحني  والعامل يشء،  العمل يشء،  أن  فهم  من  بدَّ  ال 

م استدراج، ننظر يف العامل وليس يف العمل، العمل خرق عادة، ليس لنا كال

فيه، رضب نفسه بالشيش وما مات، أو رشب سامًّ وما مات هذا اسمه خرُق  

عادة، وليس كرامة، الكرامة مرتبطة بالعامل، وليس بالعمل، إذا كان العامل  

يها له استدراًجا أو مكًرا  يها له كرامة، أو العامل غري مستقيم نسمِّ مستقياًم نسمِّ

 إهلًيا؟

أنت فيه،  املمكور  تطمئنَّ إىل  الرشيعة وتعملون ال  م غري مستقيمني عىل 

دين   عن  الناس  رتم  نفَّ العمل  هبذا  اإلسالم،  دين  ليس  هذا  األعامل؟  هذه 

اإلسالم! احلجة قائمة عليكم، أمركم اهلل بالعمل بالرشيعة، ما أمركم بأكل  

 الزجاج ودخول النار ورشب السم. 

زجاًجا.    ويأكل  بالشيش  نفسه  فيرضب  اآلن  إىلتإذا سألوأما  أين؟  ه   

الليلة مجعة عندنا فيها لعب بالشيش! هذا ال جيوز وال يصح، وليس   يقول: 

مقبواًل أبًدا إاّل يف حالة واحدة، وهي القيام هبذا العمل من أجل شخص غري 

 وغري هذا ال جيوز مطلًقا.   .معتقد حتى يتولد عنده اعتقاد أو كافر حتى يسلم

ُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن  :  هلالج لجقوله   ﴿َواَل َتْرَكنُوا إََِل الَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ

وَن )   اهللِ الركون هو امليل القلبي القليل، بمقدار    (﴾١١3ِمْن َأْولَِياَء ُثمَّ اَل ُتنَِّْصُ

ما تركنون تدخل الناُر املعنوية إىل قلوبكم فتحرق هذا القلب احلي، ويصري  
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تقّلدوا  قلًبا   أن  إياكم  يريده،  اّلذي  يفعل  حيتله  الشيطان  جييء  مّيًتا، 

  (2)  املجوس«»خالفوا  (1)  اْلَيُهوَد«َخالُِفوا »  قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:املدنيني...

خالفوا املدنيَّة، كل يشء يفعله أهل املدنيَّة نحن نخالفهم، ألن اهلل راٍض  

الوجود عاقل،   منهم يف  أحد  اهلل عنهم، وال  املدنية ال يرىض  أهل  عنّا، لكن 

حساب،   وبدون  بسهولة  خمالفة  كل  يف  الرشيعة، ويقعون  عارضت  املدنيَّة 

احلكمة   عارضت  املصدوق،  الصادق  الكامل  يوجد  عارضت  ال  اإلهلية، 

و الوجود،  يف  منها  ضد  أوسخ  وإنام  فحسب،  اإلسالم  ضد  ليست  املدنيَّة 

 كل مدينٍّ ال توجد عنده إنسانية، ديننا دين إنسانية.  .اإلنسانية أيًضا

 

، واحلديث  1/247،  652أخرجه أبو داود، عن شداد بن أوس، باب الصالة يف النَّعل، برقم    (1)

 صحيح.

 .260أخرجه مسلم وغريه َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َباُب ِخَصاِل الِْفطَْرةِ، برقم،  (2)



 

 سورة يوسف  

َقاَل  :  هلالج لج قوله   َكْوَكباا ﴿إِْذ  َعرَشَ  َأَحَد  َرَأْيُت  إِِّنِّ  َأَبِت  َيا  ِْلَبِيِه  ُيوُسُف 

ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِِل َساِجِديَن ) ( َقاَل َيا ُبنَيَّ اَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعََل  ٤َوالشَّ

ْيَطاَن لِْْلِْنَساِن َعُدوٌّ ُمبنِيٌ  ا إِنَّ الشَّ َتبِيَك  ٥)   إِْخَوتَِك َفَيكِيُدوا َلَك َكْيدا ( َوَكَذلَِك جَيْ

َتْأِويِل اْْلََحاِديِث َوُيتِمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعََل آِل َيْعُقوَب َكاَم  َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن 

ََّها َعََل َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربََّك َعلِيٌم َحكِيٌم )  قبل    » (﴾٦َأََت

السائل... من الذي رأى الرؤيا، قد يكون    املسؤول  البد أن يعرف  يشء  أيِّ 

...  اثنان: واحد بالنسبة له خري، واآلخر بالنسبة له رشٌّ

كانت السيدة زبيدة التي جاءت باملاء من بغداد إىل عرفات، رأت رؤيا  

ها، جاء إىل الشيخ    (  1)   -أظنُّه كان ابن سريين -فبعثت واحًدا للشيخ   لكي يفرسِّ

قال له: أين صاحب الرؤيا؟ أنت لست صاحب الرؤيا. قال له: ملاذا؟ قال  ف

 له: هذه ليس وجهها عليك. فلام أخبه قال له عندئٍذ: نعم، كذا وكذا.  

وهكذا البدَّ أن يكون املسؤول عن الرؤيا يعرف الرائي حتى جييبه عىل 

نام كله من أولِّه حسبه. وهذا ركن من أركان الرؤيا، ثم البدَّ أن يأيت الرائي بامل 

إىل آخره، وبأيِّ يشء مرتبط أوله؟ وبأي يشء مرتبط آخره؟ مثل سيدنا يوسف 

    رأى الرؤيا يف أول السورة جاء تفسري كل يشء عمله حتى سجنه حتى

اجلّب حتى إخوته حتى... كله موجود، وهكذا رائي الرؤيا إذا مل تكن الرؤيا  

بتاممها وبكامهلا ال يصح تفسريها، قد تكون الكلمة التي نسيها هي األساس  

 العلم.  املركوز عليها التي منها يطلع املدد، ويطلع منها املعرفة و

ورشط أسايس أن يكون رائي الرؤيا معروًفا عند مفرّس الرؤيا، ثم الرؤيا  

هلا ارتباطات كثرية، ليس يف الرائي فقط، أو يف املرئي فقط، أو يف الزمان فقط،  

 أو يف املكان...هلا ارتباطات كثرية. 
 

هـ.ألن السيدة زبيدة 110لعله غري التابعي الكبري حممد بن سريين رمحه اهلل تعاىل املتويف سنة     (1)

 . واهلل أعلم. هـ(149)حفيدة املنصور ولدت بعد وفاة ابن سريين سنة 
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فسألني شيخ وهو تاجر عن رؤيا، قال   (1)  ذات مرة كنت نازاًل يف امْلِدينة 

ِل وهو خائف مقطوع قلبه: يا شيخي، قلت له: نعم. قال: رأيت رؤيا. قلت  

واقعة.    أيَّ له:   كلها  أسناين  رأيت  قال:  رأيت؟  سوف  - يشء  عندهم  هذا 

صعبة  هذه  يعني  ،  يموت ا  عندهم  ُكَوْيَسة   -جدًّ الرؤيا  هذه  إيه  له:    قلت 

سبب بدون  ِرْزَقة  تأتيك  سوف  له:  قلت  كويسة؟  كيف  قال:    ]جيِّدة[، 

وبرسعة، وفيها ربح. هذا انقلب، ثاين يوم قال: يا شيخي جاءتني رزقة مثلام 

أنا ملا رأيته خائًفا أردت أن أخرجه من هذا اخلوف، عندئذ َفرّست كام    قلت.  

 وقع كام قلنا له.فأردت، وإراديت حكمت عليه 

وهكذا املفرسِّ البد أول كل يشء أن يكون عنده رمحة، عنده َسَعة. فهناك   

أناس يتشاءمون، ال جيوز التشاؤم يف الرؤى ألبتة ألبتة. فهذه ترجع للمسؤول.  

 املسؤول ال يتشاءم قط« *. 

﴿آَياٌت  (2) ورسلهؤالء أنبياء  ﴿َلَقْد َكاَن يِف ُيوُسَف َوإِْخَوتِِه﴾: هلالج لج قوله 

( ائِلنَِي  يف  »  (﴾ ٧لِلسَّ وأوالده  يوسف  وابنه  يعقوب  سيدنا  حكاية  لنا  وضع 

، مع كون سيدنا يعقوب غري القرآن حتى ال نعمل عمل سيدنا يعقوب  

الذي أنتم فيه. كان معذوًرا عند اهلل، ومع هذا العذر وضعها اهلل لنا يف القرآن  

نعملها ال  يل  ، حتى  روحية  فوائد  يفيدنا  ابننا  كان  ام ولو  ُقدَّ نعملها  أالَّ    زم 

   (3) «*.إخوته

﴿إِْذ َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ إََِل َأبِينَا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ  :  هلالج لج قوله  

كان من املحبوبني! وما ابتيُل    سّيدنا يوسف    (﴾٨َأَباَنا َلِفي َضاَلٍل ُمبنٍِي )

سّيدنا يعقوب بمثل ما ابُتيل سّيدنا يوسف! فأكثر ما ابُتيل سّيدنا يعقوب فقُد  
 

أشهر وأمجل سوق جت1) مدينة  (  باب    حلب،اري يف  بني  ويقع  امليالد  قبل  ما  إىل  إنشائه  ويعود 

 أنطاكية وقلعة حلب. وبجانبه اجلامع األموي.

 .231( يف نبوهتم اختالف، وقال بنبوهتم صاحب اإلبريز، انظر: اإلبريز ،2)

ومراده ريض اهلل عنه أال نظهر حبنا ألوالدنا أيًّا كانت مرتبته الروحية. وبكاء السيد عىل بكاء (  3)

بكاء عىل غياب هذه الفائدة الروحية التي ابتيل هبا تعلياًم لنا. واهلل    - كام سيأيت -سيدنا بعقوب  

 أعلم. 
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وبقي إىل يومنا   ،ثّم بالسجن  ،سّيدنا يوسف، لكن سّيدنا يوسف: بالبئر أواًل 

الناس من  سلم  ما  يوم   هذا  إىل  تبقى  اآلية  هذه  هِبَا﴾  َوَهمَّ  بِِه  ْت  مَهَّ  ﴿َوَلَقْد 

القيامة، سّيدنا يعقوب معذور! ما كان إكرامه البنه سّيدنا يوسف؛ لكون أّمه  

إىل سّيدنا يوسف  ينظر  ما  بمجرد  يعقوب  أو أمجل!، بل كان سّيدنا  جديدة 

إاّل  يأتيه  ال  يوسف  يرى  واألكمل، وحني ال  األتّم  التجيلَّ  احلقُّ  عليه  يتجىّل 

ب وشخصية بارزة، عاٍل عند اهلل  التجيل الكامل والتام. ملاذا؟ ألن يوسف حمبو 

ا.    كثري جدًّ

سّيدنا يعقوب كان حيبُّ يوسف ال لكونه ابنه، فاألنبياء ليسوا خائنني،  

حاشاهم! إذا مل يكن األنبياء أهل العدل فمن هم أهل العدل؟ فحني ُفقد منه 

يوسف بكى حتى ابيضت عيناه، ما بكى عىل يوسف، وإنـّام بكى عىل املرتبة  

ُه أن يبكي! وأنا أبكي عىل بكائه. ودليل  التي ُفقد ت منه بفقدان يوسف، وحقُّ

ذلك ملَّا جاءه قميصه ارتدَّ برصه... إخوة سّيدنا يوسف ما فهموا هذا! فهموا  

أن أباهم حيبُّ أوالد اجلديدة يوسف وأخاه بنيامني، ال، هذا ليس صحيًحا... 

ل ال يمكن أن رسول، والرسول معصوم، واملعصوم كام   فسّيدنا يعقوب  

 يقع منه يشء خمالف لإلنسانية وال ذّرة. 

َأبِيُكْم :  هلالج لجقوله   َوْجُه  َلُكْم  ََيُْل  ا  َأْرضا اْطَرُحوُه  َأِو  ُيوُسَف  ﴿اْقُتُلوا 

نَي ) ا َصاِْلِ َقاَل َقائٌِل ِمنُْهْم اَل َتْقُتُلوا ُيوُسَف َوَأْلُقوُه يِف  (  9َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوما

يَّاَرِة إِْن ُكنُْتْم َفاِعلنَِي ) َغَياَبِت اْلُْ  ليست نيتهم بغًضا  »  (﴾١٠بِّ َيْلَتِقْطُه َبْعُض السَّ

يف يوسف، بل حمبة يف أبيهم كيف نصل إليه، ويتوجه إلينا، ويضحك معنا، 

نبعد   أن  إال  مالنا  يوسف،  لسيدنا  يظهرها  كان  التي  الظاهرة  املحبة  وحيبُّنا 

يوسف من الوجود، قالوا: نجعله يف جب فتأيت سيَّارة تأخذه تبيعه وتروح،  

قاموا مع بعضهم، وعملوا هذا  ،  هم كبار  ظنوا؛ ألهنم أوالد صغار، ماهكذا هم  

 « *.  العمل

َقِت اْْلَْبَواَب َوَقاَلْت   َعنْ ﴿َوَراَوَدْتُه الَّتِي ُهَو يِف َبْيتَِها  :  هلالج لج قوله      َنْفِسِه َوَغلَّ

ُه اَل ُيْفلُِح الظَّاَلُِوَن )  اهللَِهْيَت َلَك َقاَل َمَعاَذ   ُه َرِبِّ َأْحَسَن َمْثَواَي إِنَّ »أنا    (﴾٢3إِنَّ
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ال أعتقد أهنا كانت تريد زنا أبًدا، لكن صورهتا هكذا، تريده أن جيلس وحيكي 

تضمه  أن  تريد  خادمها  وهو  سّيدته  ألهّنا  وتسأله؛  األبواب،  وتغلق  معها 

لصدرها، وتريد الكالم معه، وتريد ووو. هذا صحيح، ولكن واهللِ ما طلبته  

فالة، فا للزنى حلرائر سألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  ألن صاحب الشخصية ال يعرف السَّ

َأَو تزين احلرة يا رسول اهلل؟  ولو كان صحيًحا أهنا تريد الزنى، فكيف يتزوجها 

ليس معقواًل أن تطلب الزنى ثّم يتزوجها! ليس   عليه السالم؟  سّيدنا يوسف

تعرف   ال  وهي  النبّوة،  نور  رأت  يوسف،  سّيدنا  حتّب  كانت  ألبّتة!  معقواًل 

عن   رغاًم  قهرها  لبَّها،  أخذ  اّلذي  هذا  الكامل،  رأت  اللطافة،  رأت  النبّوة، 

 أنفها«*.  

ى مع فزليخة ال تعرف الزن ؛إّياكم إياكم أن تسيئوا الظن بسّيدتنا زليخة

أهنا كافرة ال تفهم احلرام واحلالل، تريده هو، وسّيدنا يوسف ال يقدر؛ ألّنه  

مثل   خاص  بمقدار  إاّل  املرأة  مع  الرجل  يقعد  أن  جيوز  فال  ظلاًم،  هذا  يعتقد 

املريضة«   مع  هلا:  الطبيب  الظَّاَلُِوَن﴾  قال  ُيْفلُِح  اَل  ُه  أن ﴿إِنَّ تطالبيني  كيف 

، أنا رسول ابن رسول ابن رسول، ليس بخاًل  أجلس معك وحدنا؟ أنا ال أقدر

خادمك   وأنا  رقيقك  وأنا  ريب،  وال  شك  ال  سّيديت  أنت  واهلل،  ال  عليِك 

العاملني،  وحترتمينني وتعظمينني، لكنك تطالبينني بيشء ليس ِل، هذا لرب 

هذا ال أقدر عليه.. سّيدنا يوسف يف الشهود. العارف يف الشهود ال يقدر أن 

  *.«  يف الرسول املعصوم؟ هذا ال يمكن أبداً خيالف اهلل، فك 

ْت بِِه َوَهمَّ ِِبَا﴾ :  هلالج لج قوله   اهلم هو الرضب، مهَّت أن ترضبه    ﴿َوَلَقْد َِهَّ

يرضهبا، قالت له: أنت غالمي آمرك فال تأمتر؟ أذهبـَْت ِل سياديت!  أن  وهمَّ  

 .يوافقهاورفعت يدها لترضبه! مّهت أن تبطش به؛ ألهّنا تطالبه فال 

ألن    -ملا مهَّت أن ترضبه همَّ أن يرضهبا رفع يده ليرضهبا ليقابلها باملثل  

َجاُل  ﴿  فيهالرجولة   اُموَن  الرِّ هي  34]النساء:    النَِّساِء﴾َعََل  َقوَّ كانت  ولو   ]

ا أصبعه  »  ﴿َلْواَل َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِِّه﴾  -سّيدته  – قالوا لوال أن رأى أباه عاضًّ

بل قال اهلل    *.    «-سيدنا يوسف أعىل من أبيه  أبوه؟يا ترى من أعىل يوسف أم  
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له: ما تصنع يا يوسف؟ قال: يا رب، امرأة تريد أن ترضبني وأنا رجل، قال 

له: ال، يا يوسف، هذه حُمّبة لك، وهي معذورة، ال عقل هلا ألبّتة، حب وعقل  

! لكن احلق معك لكونك  ال جيتمعان، تريدك أنت وتطلب منك طلًبا معقواًل 

اهرْب من وجهها. له:  قال  إذْن؟  أعمل  فامذا  يا رب،  له:  قال  وهذا    رشعًيا. 

 *. الصحيح«

بىل،  يقولون:  مؤمنني؟  ألستم  مفرسون  يا  أيًضا:  النبهان  سيدي  وقال 

إيامنكم بامذا يوحي إليكم؟ أما يقول لكم: إن األنبياء معصومون؟ يقولون:  

فكيف النبّي هيّم؟ وكّله كامل،    ؟ العارف ال هيّم،بىل! إًذا فكيف تقولون همّ 

وكّله طهارة، وكّله أدب؟ كيف تقولون هكذا؟ حتى اللغة العربية ال تساعد  

 ال بالسقوط والسفالة.    اهلم هو الرضب  .ال تعطي هذا املعنى أبًداو   ،لبتةأ ذلك  

إال ويقول: »سيدنا يوسف إىل اآلن َعلَق َعْلَقة، مع املفرسين، وما رأيت  

املفرسون.   قاله  ما  الرازي قال: خالف  تفسري سيدنا    ﴿َوَلَقدْ تفسرًيا واحًدا، 

ْت بِِه﴾ أن تبطش. هم قالوا: مّهت وهّم شلح وشلحت! خلعت وخلع.     َِهَّ

 أفعلها. أنا لست معصومًا، أنا  الأنا  يقطع مخلهم ]كسلهم[. ما أكذهبم! واهللِ

أهمُّ هبا؟ أعوذ باهلل من ذلك. فسيدنا يوسف لست نبيًّا وال رسواًل، امرأة أنا  

 عليه السالم كان نبيًّا، والنبي من رشطه األسايس أال خيطر بباله السوء أبًدا. 

وأنا صادق، وأنا أمني، وأنا نزيه، وأنا عفيف من صغري إىل  -أنا أقول   

أبًدا قط  كذبت  ما  هذا  غرفة   -يومنا  يف  قعدت  السري  يف  املرات  من  مرًة  أنا 

ما خطر ِل؛ ألن املحل    واهللِ  -ساعة أو ساعتني-وحدي ليخطر ِل يشء يسء 

ر. أنا صار ِل اآلن مخسني سنة يف العلم ما خطر ِل أعمل خالف   ُنّظَف، تطهَّ

األوىل ال واهللِ، وال نفيس طلبت مني أبًدا أبًدا. فأنا َمْن بالنسبة لسيدنا يوسف 

أمه معصوًما، ال يعرف أبًدا؛ ألنه    ؟ ذاك معصوم، ولدته  ء  اليسِّ اخلاطر 

ر ر ومطهِّ  « *. طاهر مطهَّ
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   :السيد النبهان يف السيدة زليخة قول

كانت شخصيتها أكب من شخصية زوجها، زوجها العزيز حتت أمرها، 

فيها،   يشء  وكل  ومال،  علم،  شخصية،  صاحبة  ألهّنا  خيالفها؛  أن  يقدر  ال 

وكانت هتيمن عىل نساء الوزراء أمجع، ما كان زوجها يعبُّئ دماغها، فلاّم رأت  

 انجذبت إليه، حاشاها تطلب الزنى. سّيدنا يوسف 

زكانت   حّبها  ليخة  سّيدتنا  لكن  الناس،  وأمجل  الناس،  أكمل  من 

هناك   العامل  نساء  أمجل  كوهنا  مع  أبًدا،  عقل  عندها  بقي  ما  حجبها، 

     .*اهن«أقو و

طبيًعيا   نزهًيا  حبًّا  حمبوبه  حيبُّ  من  أن  أعتقد  ال  شهوانيًّا   –أنا  حبًّا    - ال 

مألت   قد  له:  فقالت  عمرها،  آخر  يف  ليىل  جاءته  ليىل  فمجنون  أبًدا،  خيالفه 

 الدنيا بليىل، فها قد جئت إليك؟ فقال هلا: إليك عني، فقد شغلني حبُّك عنك.

وكانت شخصية زليخة أكب شخصية يف زماهنا  ، هذا حب طبيعي، لكنَّه نـزيهٌ 

  « *.إال شخصية سيدنا يوسف

زليخة   شهد  رشيفةسيدتنا  لو  بعد.  فيام  تزوجها  رشيفة  كوهنا  ودليل   ،

دب  آسيدتنا زليخة كانت من  و  ما تزوجها قطعًا.  األدب يف    خمالًّ منها أدنى يشء  

 « *....وأنسب وأعلم وأمجل العامل، وكل يشء هي آخذة األوىل

أت النور، فلام  ر ملسو هيلع هللا ىلص  وزليخة أنا أشبهها بسيدتنا خدجية ملا رأت الرسول   

ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  أخذت  حتى  نقودًا  بعثت  طلبته،  هي  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  نور  رأت 

ما رأت اجلامل، أمل يكن    (1)  يوسف،وهكذا سيدتنا زليخة رأت النور يف سيدنا  

زوجها مجيل، ولكن مالت للكامالت املوجودة، ما    ،زوجها العزيز مجياًل؟ بىل

 .ا شخصيةعنده هذا عىل أن وجدهتا إال عند يوسف، دلَّ 

 

دتنا خدجية رأت النور والفرق بني رؤية السيدة خدجية ريض اهلل عنها والسيدة زليخا أن سي   (1)

 وزليخة رأت نور النور وما عرفته. كام سمعته منه يف رشيط مسجل. ،وعرفته
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ما عرف أحد شخصية سيدنا يوسف بعد سيدنا يعقوب إال هي. وهذه   

 ( 1) بعدها تزوجها وجاءه منها بنت، والبنت أتاها نبي...وإىل آخره« *. 

وَء َواْلَفْحَشاَء﴾:  هلالج لج قوله         َف َعنُْه السُّ ما قال لنرصفه    ﴿َكَذلَِك لِنَِّْصِ

ال املخلِصني! املخَلص: اهلل    (﴾٢٤﴿ِمْن ِعَباِدَنا اَلُْْخَلِصنَي )عن السوء؛ ألنه  

استخلصه من املوجودات.. املخَلصني بفتح الالم أعىل من املخلِصني بكرس 

له   الالم؛ ألن املخَلص ال يشهد له وجوًدا مع اهلل سبحانه، واملخلِص يشهد 

 .وجوًدا مع اهلل

أحد يف رسالته، والعلامء عىل سّيدنا    اختلف  ما  نبي ورسول،  يوسف 

املعصوم   بني  والفرق  حمفوظ،  والعارف  معصوم  النبّي  يقولون:  اإلطالق 

واملحفوظ: أن املحفوظ عنده استعداد أن يقع لكن احلق حيفظه، أما الرسول  

ُخلِ  ألّنه  ألبّتة؛  املخالف  اليشء  يعرف  وال  بتاًتا،  للوقوع  استعداد  عنده  ق  فام 

ويبغض   احلق  حيب  نبي  كل  معصوم،  اسمه  طيبًا،  وبقي  طيبة،  طينته  طيبًا، 

 الباطل أينام ُوِجَد. 

ْت َقِميَصُه ِمْن ُدُبٍر َوَأْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى  :  هلالج لج قوله        ﴿َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ

ا إاِلَّ َأْن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب َألِيٌم )  (  ٢٥اْلَباِب َقاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأَراَد بَِأْهلَِك ُسوءا

َها إِْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل  َقاَل ِهَي َراَوَدْتنِي َعْن َنْفِِس َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهلِ 

( َوإِْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو  ٢٦َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذبنَِي )

اِدقنَِي ) ُه ِمْن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيَدكُ ٢٧ِمَن الصَّ نَّ  ( َفَلامَّ َرَأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َقاَل إِنَّ
 

بينهام،   نسبة لو جد  قلت له:    سألني سائل: مجال يوسف أمجل أم حممد؟ قال ريض اهلل عنه:    (1)

الذي   حممد متجلٍّ عليه احلق بالكاملويوسف كان يتجىل عليه احلق باجلامل، اجلامل ال خيوف،  

ما عرفوا كم شعرة بيضاء   إن الصحابة  أحد يتجارس حتىفال  يكرس ظهر الكبري والصغري،  

يطري  أن    هيف حليته )كأن عىل رؤوسهم الطري( كيف إن كان عىل رأس واحد طري وال يريد

 صناديد   وفيهم  ملسو هيلع هللا ىلصحركة، هكذا كان أصحاب رسول اهلل  أيَّ  ال يعمل  وتحرك،  ال يفهو    الطري

)من رآه عىل  وشأنه    ملسو هيلع هللا ىلصه ريض اهلل عنه، كانوا من مهابة رسول اهلل  شاهب  نسيدنا عمر وممثل  

ه، ينكرس ظهرهم؛ ألن  نما يرونه هيابو  ملسو هيلع هللا ىلصبعٍد فقد هابه(. إذا رأى أحد يف الطريق الرسول  

سيدنا يوسف كان جتليه مجااًل، هكذا بنو إرسائيل، بنو  ف  كامل التجيل. جتليه ليس جالاًل ]بل[  

املرأة  أو  إرسائيل غري نحن العرب، العرب، أقوى من بني إرسائيل بام ال يقاس، حتى الزوجة  

 . منا أقوى من الرجال بكثري



 108 َبَواِرُق الِعْرَفان 
 

 ( ِمَن ٢٨َعظِيٌم  ُكنِْت  إِنَِّك  لَِذْنبِِك  َواْسَتْغِفِري  َهَذا  َعْن  َأْعِرْض  ُيوُسُف   )

اطِئنَِي )  (﴾  ٢9اْْلَ

ْت َقِميَصُه ِمْن ُدُبٍر﴾ ركض مثل ما قال له اهلل تعاىل،    ﴿َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ

الثوب بيدها،    فلحقته، لكن اهلل سّلمه منها، ولقّوة ركضه وقّوة سحبها متّزق

السّيد يعني الزوج بنص القرآن،    ﴿َوَأْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلَباِب﴾  وكان ثوبه بالًيا

العزيز   دخل  احلالة  وجدها عىلوحني  ووجهها   ،هذه  منكوًتا،  شعرها  رأى 

لكنه مؤمن بسّيدنا يوسف -قيل إنه أسلم بعد ذلك -والعزيز عنده خبأصفر،  

  ومؤمن بزوجته زليخة بإخالصها ونـزاهتها  بصدقه وإخالصه ونـزاهته ،

رأته   فلام  َأْو وعّفتها،  ُيْسَجَن  َأْن  إاِلَّ  ا  ُسوءا بَِأْهلَِك  َأَراَد  َمْن  َجَزاُء  َما  ﴿َقاَلْت 

 .َعَذاٌب َألِيٌم﴾

َبب باحلياء ال يتكلم إال ضمن أدب خاص، ولكنه لاعلموا أن الكامل جم 

»هي التي حلقتني، هي التي   ﴿ِهَي َراَوَدْتنِي َعْن َنْفِِس﴾اضطر عند ذلك ليقول  

هذا فكَّ    ﴿َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهلَِها﴾ أن أدخل معها يف البيت« *.    تطلب مني

اْلَكاِذبنَِي )  ﴿إِْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل َفَصَدَقْت القضية   ( َوإِْن  ٢٦َوُهَو ِمَن 

اِدقنَِي )  ( َفَلامَّ َرَأى َقِميَصُه ُقدَّ ٢٧َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن الصَّ

ُه ِمْن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيَدُكنَّ َعظِيٌم )   ( ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا﴾٢٨ِمْن ُدُبٍر َقاَل إِنَّ

ال تفضحنا، ال حتِك أمام الناس، أنا العزيز عزيز مرص، وهذه زوجتي،   اسرتنا!

اطِئنَِي )ثّم توجه إليها، وقال:   (﴾. ٢9﴿َواْسَتْغِفِري لَِذْنبِِك إِنَِّك ُكنِْت ِمَن اْْلَ

  ﴿َوَقاَل نِْسَوٌة يِف اَْلَِدينَِة اْمَرَأُت اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفتَاَها َعْن َنْفِسهِ :  هلالج لج قوله       

ا َلنََراَها يِف َضاَلٍل ُمبنٍِي ) ( َفَلامَّ َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت  3٠َقْد َشَغَفَها ُحبًّا إِنَّ

نَّ ُمتَّكا  يناا َوَقاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ   أإَِلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت ََلُ َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنُْهنَّ ِسكِّ

َنهُ  ا إِْن َهَذا إاِلَّ َمَلٌك    هللِ َوَقطَّْعَن َأْيِدَْيُنَّ َوُقْلَن َحاَش  َفَلامَّ َرَأْينَُه َأْكََبْ َما َهَذا َبرَشا

هؤالء الاليت قّطعن أيدهين جاءت هبن فتنة حتى ُتفهمهنَّ من   (﴾3١َكِريٌم ) 

لتقرشها:   وتفاحة  سكينة  واحدة  كل  وأعطت  دقائق،  مخس  جئن  حتّب!... 

﴾ جرحن أيدهين، ﴾  ﴿َقطَّْعَن َأْيِدَْيُنَّ   فلاّم خرج عليهن  ﴿َوَقاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ
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ا إِْن َهَذا إاِلَّ َمَلٌك َكِريٌم﴾   هللِ﴿َوُقْلَن َحاَش  ما بقي عندهنَّ عقل أبًدا     َما َهَذا َبرَشا

ما الحْظن مجاله الصوري، بل الحظن اجلامل اإلهلي، هنالك كّلهن وافْقنها!  

ها وال عملت شيًئا! كل هذا وهي آمرة  وهو عندها منذ سنوات. ال قّطعت يد 

وكانت تشهد اجلامل الباطني لسيدنا    وناهية، إذن عندها قّوة، عندها شخصية،

 يوسف، أكثر من اجلامل الظاهري.  

سّيدتنا زليخة يف آخر عمرها ملَّا كبت يف السن، وعميت، وأنفقت ماهلا، 

ون فيه يوسف، قال هلا  وكانت غنية كثرًيا، تقول هلم: باهلل خذوين إىل حمٍل يك

سّيدنا يوسف: يا زليخة كيف حالِك؟ قالت له: أنا عىل ما أنا عليه! قال هلا: 

أمرين، قالت: نّفذ    أما تتزوجيني؟ قالت له: ال، أين أنا منك؟ قال: احلق  

 أمر ربك.

قال ِل واحد: أنت حماٍم عن يوسف. ال مانع. َأحُماٍم عن زليخة؟ قلت   

، ال أرىض ألحد أن يتكّلم  ت زوجة سّيدنا يوسف  له: نعم؛ ألهّنا صار

عليها كالًما سيًئا، ال أرىض أبًدا أبًدا؛ لو أهنا قد طلبت منه الزنى فحاشاك يا  

جلامله  ال  لذاته،  تطلبه  كانت  الزنى.  طالبة  واحدة  تأخذ  أن  يوسف  سّيدنا 

  الصوري، بل جلامل شخصيته، وهذه تأخذ القلب«.

وِء إاِلَّ َما َرِحَم َرِبِّ إِنَّ  ﴿َوَما  :  هلالج لج قوله   اَرٌة بِالسُّ ُئ َنْفِِس إِنَّ النَّْفَس َْلَمَّ ُأَبرِّ

النفس أّمارة بالسوء وأّي أّمارة بالسوء، عندما تكون    (﴾٥3َرِبِّ َغُفوٌر َرِحيٌم )

جاهلة تنسب األعامل هلا، لكن عندما تكمل ال تأمر إالّ باخلري، قل هلا: اعميل 

   .دنيا! ما عندها استعدادسوًءا وخذي ال

﴿َوَما اخلاّلطون خيلطون فيقولون: قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم: 

َرِحيٌم  َغُفوٌر  َرِبِّ  إِنَّ  َرِبِّ  َرِحَم  َما  إاِلَّ  وِء  بِالسُّ اَرٌة  َْلَمَّ النَّْفَس  إِنَّ  َنْفِِس  ُئ  ُأَبرِّ

سّيدنا (﴾  ٥3) أما  زليخة.  كالم  هذا  الكالم.  هذا  يقول  ال  الكريم  كذبوا؛ 

يوسف فنفسه مطمئنة راضية مرضية كاملة. العارف باهلل نفسه مطمئنة راضية  

 ( 1)  .بصحيحضية كاملة، فكيف الرسول اّلذي ُولِد بخصوصيته؟ هذا ليس مر

لِه إىل  انظروا هل يوسف هنا؟ ليس ليوسف ذكر أبًدا، بل كلُّه لزليخة من أوَّ

 

عصوم؟ أنا  ويقول يف رشيط مسجل: »واهلل أنا نفيس ما تأمر بالسوء، أنا العبد الفقري فكيف امل(  1)

 معصوم، وهكذا كل الرسل معصومة« *. لست معصوماً، الرسول 
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عىل   تعتمدوا  وال  تقليًدا،  بعضكم  تقلدوا  فال  اإلنصاف،  هو  وهذا  آخره، 

 اإلرسائيليات« *. 

َعنُْهْم  :  هلالج لج قوله   ِمَن  ﴿َوَتَوَلَّ  َعْينَاُه  ْت  َواْبيَضَّ ُيوُسَف  َعََل  َأَسَفا  َيا  َوَقاَل 

َفُهَو َكظِيٌم )  ْزِن  »هذا احُلْزُن ال يصري لكل أحد. احُلْزُن ال يناله إاّل    (﴾٨٤اْْلُ

هذا    والغضب! أن    واحَلَزناحُلْزن  األكابر. احُلْزن وصف األكابر. والفرق بني  

 حتى يدخل يف احُلزن، ونتيجة للحب عامل وهذا عامل، واملحبُّ خيلص احُلبَّ 

يأتيه احُلزن! واحُلْزُن أعىل من احلب؛ ألن احلب مرتبة مجالية، أما تلك فمرتبة  

 كاملية، وأثر احُلْزن يف القلب: الطمأنينة والسكون... 

أصيل ُحزن سّيدنا   من يشء  توّلد  ذاك  نعنيه،  اّلذي  احُلْزن  غري  يعقوب 

مجيل سّيدنا    .حَسٍن  مرتبة  وكانت  يعقوب،  سّيدنا  َشيخ  كان  يوسف  سّيدنا 

! وسّيدنا يعقوب بمجرد ما ينظر  يوسف أعىل من مرتبة سّيدنا يعقوب  

يرى   ال  وحني  واألكمل،  األتّم  التجيلَّ  احلقُّ  عليه  يتجىّل  يوسف  سّيدنا  إىل 

 . يوسف ال يأتيه إاّل التجيل الكامل والتام

هبت من سّيدنا يعقوب هذه املرتبة مرتبة األتّم  فلامَّ راح سّيدنا يوسف ذ

عىل املرتبة التي راحت مع   -ال عىل يوسف  -واألكمل، فكان ُحزنه عىل هذه

 يوسف... عرف من عرف، وجهل من قد الم«. 

ُه َمن َيتَِّق َويِْصَِبْ َفإِنَّ اهللَ الَ ُيِضيُع َأْجَر اَلُْْحِسننِي ):  هلالج لجقوله     (﴾ 9٠﴿إِنَّ

 والتقوى،  الطاعة  من  أحسن  يشء  ما  يشء،  كل  قبل  التقوى  ب،الص  قبل   التقوى

 عليه.  ال علينا يعود فشؤمها ربكم،  ختالفوا فال

ْمَتنِي ِمْن َتْأِويِل اْْلََحاِديِث َفاطَِر  :  هلالج لج قوله   ﴿َربِّ َقْد آَتْيَتنِي ِمَن اَْلُْلِك َوَعلَّ

يِف   يِّي 
َولِ َأْنَت  َواْْلَْرِض  َمَواِت  ْقنِي السَّ َوَأْْلِ ُمْسلاِما  نِي  َتَوفَّ َواِْلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ

نَي ) اِْلِ »سيدنا يوسف أويت تأويل األحاديث. بينام سيدنا حممد   (﴾ ١٠١بِالصَّ

   مجع؛ ما  يوسف  سيدنا  ألن  بشطريه؛  اجلامل  مجع  والتنزيل،  التأويل  أويت 

، ن سيدنا حممدلذلك كان جتلِّيه مجاليًّا من أهل التأويل، ألنه جزء وشطر م 

من حممد   الرسل  األعظم  وكل  واحلبيب  اجلامل،  يوسف  ، وأعطي سيدنا 
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ُبْعٍد فقد هابه »َمْن رآه عىل  لو كان الكامل    (1)   «،أعطي اجلامل والكامل، لذلك 

 املحمديُّ مع يوسف ملا استطاعت زليخة أن تقُرب منه« *. 

إََِل  :  هلالج لج قوله   َأْدُعو  َسبِيِِل  َهـِذِه  َبَعنِي    اهللِ﴿ُقْل  اتَّ َوَمِن  َأَنْا  َبِصَْيٍة  َعََل 

كنِي)  اهللَِوُسْبَحاَن   اَلرُْْشِ ِمَن  َأَنْا  ﴿ُقْل﴾١٠٨َوَما  أو    (﴾  والفجرة  للكفرة 

مدَّ لنا طريق النور لنميش عليه، واهلل يشهد أن القرآن     احلق  للوجود كله إنَّ 

الذي نميش عليه عىل بينة وعىل نور وعىل بيان، مثل سّيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص باحلقائق  

َبَعنِي﴾ بُِعوِِّن ُُيْبِْبُكُم اهللُعىل بصرية    ﴿َوَمِن اتَّ بُّوَن اهللَ َفاتَّ
آل  ] ﴾﴿ُقْل إِن ُكنُتْم حُتِ

  - بلكي وليت ولعل- أمور أهل اهلل كلها عىل بيان، ما عندهم و  [31عمران:

 ما عندهم صور الظن أبًدا، كل صورة نقية وحقيقية...

»صحبة أهل اهلل ليست فرًضا بل فرض الفرض؛ ألهنم جيعلون أمورك  

التابع ال   أحببتهم؛ ألن  إذا  بيان، وال يرتكونك وحدك، خصوًصا  كلها عىل 

إذ ح  باحلكم،  ينفرد  أن  ال  يقبل  ]املقطورة  الفركونة  مثل  املتبوع.  كمه حكم 

 متيش وحدها[ إذا علقتها يف املاكينة أينام تروح املاكينة تروح معها« *.  

البصريةو ويأكلون   اليوم  أهل  يكذبون  الناس  أكثر  ألن  جًدا؛  قليلون 

 حراًما: يغتابون وينمون؛ فبصريهتم مطموسة.

 

 

: »َمن  قال يف وصفه للنبي    أخرجه الرتمذي يف الشامئل املحمدية، أن عليّاً بن أيب طالب    (1)

النََّفَقِة  َفْضِل  َباب  يف  مسلم،  وأخرج  أَحبَّه«  معرفًة  خالطه  وَمن  هابه،  ]ابتداء[  بدهيًة  رآه 

كنَِي، برقم،   ْوِج َواأْلَْواَلدِ، َوالَْوالَِدْيِن َولَْو َكاُنوا ُمرْشِ َدَقِة َعىَل اأْلَْقَربنَِي َوالزَّ ، عن 1000َوالصَّ

قد ُألقيَْت عليه    هلل عنهام قالت: »وكان رسوُل اهلل  زينب امرأة عبد اهلل بن مسعود ريض ا

 املهابُة«. 



 

 سورة الرعد

ُكْم بِلَِقاِء  :  هلالج لجقوله   ُل اِْلَياِت َلَعلَّ ُر اْْلَْمَر ُيَفصِّ  (﴾ ٢َربُِّكْم ُتوقِنُوَن )﴿ُيَدبِّ

يدبِّر عامل اخللق.   الذي  له اخلْلق وله األمر، ولكن عامل األمر هو  ﴿ُيَدبُِّر  »اهلل 

اِْلَياِت﴾ ُل  ُيَفصِّ امللك    اْْلَْمَر  لعامل  اآليات  وتفصيل  الروح،  لعامل  فالتدبري 

ٍء  َوُكلُّ  ﴿ اخللق من عامل األمر    [. فدبَّر اهلل عامل8بِِمْقَداٍر﴾ ]الرعد:  ِعنَْدُه  يَشْ

من   وجدت  والروح  عام.  بألفي  املخلوقات  خيلق  أن  قبل  األرواح    قْبل عاملِ 

   (1)العامل اجلسميِّ بألفي عام« *. 

ُكْم ُتوقِنُوَن﴾ ُكْم بِلَِقاِء َربِّ   من   أعىل  اليقنيتوقنون، وليس تؤمنون،    ﴿َلَعلَّ

إذا مل    اإليامن، بالغيب، والغيب يدخل فيه الشيطان، واإليامن  فاإليامن مرتبط 

يكن له روايس وهي اليقني يدخل فيه الشيطان، خصوًصا إذا كان إيامن اعتقاد  

وهو   اليقني،  فهو  الذوقي  اإليامن  وأما  الناس.    علم   مراتب:  ثالثتعتقده 

 أن   فعلمنا  ُبعٍد،  من  ادخانً   رأينا  اليقني:  فعلم   اليقني.  وحق  اليقني،  وعني  اليقني،

  فوجدنا   الدخان،  حمل  إىل  وصلنا  اليقني:  وعني  بأعيننا،  نراها  أن  دون   ناًرا  هناك

 « *. حرارهتا  وذقنا  اللهبة  يف أيدينا وضعنا اليقني: وحق  نار، هلبة

  وتشهدون   اآلخرة،  وتشهدون  اهلل،  تشهدون  الشهودُ   اليقني  بعد  يأيت  ثم

ُل   اأْلَْمرَ  ُيَدبِّرُ  اهلل  يشاهدون اهلل  فأهل   يشء،  كل   أهل   عند   والغيب  اآْلَياِت، ُيَفصِّ

  من   ذّرة  بكل  يشهدونه   وإنام  بالعني،  يشهدونه  ال  اهلل،  أهل  عند  شهود  االيامن

 (2) .ذراهتم

 

 www.youtube.com/watch?v=X7uC40SPHmI  ( امللف الصويت:1)

مرتبط  2) الذوقي  غري  فاإليامن  ذوقي،  غري  وغيبي  ذوقي،  نوعان:  النبهان  السيد  عند  اإليامن   )

وهو ثالث مراتب: املرتبة األوىل: علم اليقني وتكون    ،بالغيب، واإليامن الذوقي هو اليقني

بعد اإليامن الغيبي، وينتقل منها إىل املرتبة الثانية: عني اليقني وفيها خطر أيًضا حتى ينتقل إىل  

اليقني هو الشهود. ففي مرتبة اإليامن   اليقني فال يبقى عليه خطر، وحق  الثالثة: حق  املرتبة 

  = بة علم اليقني وعني اليقني يزيد وال ينقص، وإذا وصل إىل الغيبي يزيد وينقص. ويف مرت

كان يف الغار من أهل اليقني ومل يكن   مرتبة الشهود ال يزيد إيامنه وال ينقص. والصديق =

 لذلك قال له ال حتزن. من أهل الشهود كام هو حال الرسول 

http://www.youtube.com/watch?v=X7uC40SPHmI
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َهاَدِة  اْلَغْيِب  َعامِلُ  ﴿:  هلالج لج قوله   ) اْلَكبُِْي  َوالشَّ َمْن  9اَلَُْتَعاِل  ِمنُْكْم  َسَواٌء  َأََسَّ  ( 

بِالنََّهاِر )  ْيِل َوَساِرٌب  بِاللَّ َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف  بِِه  َوَمْن َجَهَر  كلها عند   (﴾١٠اْلَقْوَل 

األوَّ  صفات:  بأربع  اتصف  احلقَّ  ألن  سواء؛  والظاهر،  اهلل  واآلخر،  ل، 

أنت  .  والباطن أنا،  وال  أنت  يوجد  ال  موجود،  وبالباطن  موجود،  بالظاهر 

 لوجود   ؛ أكب  اهلل:  الصالة  يف  وتقول  الكبري،  اهلل  أسامء  من  .وأنا جلدة  ،جلدة

 .معه سالنفْ 

)  :هلالج لجقوله   بِِمْقَداٍر  ِعنَْدُه  ٍء  ََشْ اهلل،    (﴾٨﴿َوُكلُّ  عند  ر  مقدَّ كّله  الوجود 

احلكيم   ينّظمها  فالدم  وأمورنا  مطلًقا.  صدفة  الوجود  يف  وجد  وما  هو  ، 

وقود الذات اإلنسانية، وهو غذاء الذات غذاء اجلسم، فالطعام الذي نأكله،  

تطلع   والغالقة  حيتاجه،  الذي  منه  اجلسم  يأخذ  نرشبه،  الذي  ا،واملاء   ( 1)   برَّ

 .والباقي يتحول إىل دم

وكل    والدماغ  العينني  اجلسم،  أجزاء  لكافة  غذاء  يعطي  الدم  وهذا 

وإذا   مترضون،  زادت  إذا  غذاءها،  تأخذ  املوجودة  واألظافر  اجلسم  أجزاء 

ما هذه    [ 96األنعام:]   اْلَعلِيم﴾ ﴿َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز  نقصت شيًئا قلياًل مترضون 

ا يف االرض[    احلقُّ    ؟العظمة ُجوَّ فقط، ]يف  السامء  ميكائيل يف  ليس عنده 

مكائيلون، ميكائيل رئيس امليكائيلني يقول هلم: كيلوا، يوّزع عىل اجلسم كله،  

ى.  حتى العظام تتغذَّ

عليه    هم  ما  خلقه  من  اهلل  مراد  إن  أيًضا:  شمس،    (2) وقال  فالشمس 

 ذرة إذا زادت أو نقصت  وهكذا القمر والنهار والليل والسامء واألرض، فكلُّ 

  - ويظهر أنه مسلم طيِّب صالح -احرتق النظام، وُذكِر ِل عن بعض الفالسفة  
 

حمقًقا    به السيد النبهان    وهذا التفصيل لزيادة اإليامن ونقصانه حسب أحوال ثالث تفرد        

دون   وزيادته  املؤمنني.  عموم  حال  وهي  الغيبي  اإليامن  مرحلة  يف  ونقصانه  بزيادته  القول 

و  لمنقصانه يف مرحلة ع يزيد وال  يالعني  اليقني  قني وهي مرحلة اخلواص، ويف مرحلة ال 

اإليامن ال يزيد   :ولعلها سبب قول سيدنا أيب حنيفة  .قص وهي مرحلة خواص اخلواصني

وال ينقص. وهبذا يبني موقف اختالف السلف يف هذه املسألة، ويف التوفيق بني هذه األقوال  

انظر آخر.  مسلم  :يف  هكالم  عىل  النووي  التوضيح  149-146/  1،  رشح  امللقن،  وابن   .

الصحيح، اجلامع  ألح453- 2/449لرشح  اجلامع  والقرطبي،  القرآن،  .  -280/  4كام 

 .157-155/ 5، واآللويس، روح املعاين 282

 ( الغالقة تطلع برا: أي الفائض عن حاجة اجلسم من الطعام خيرج. 1)

 ( يريد أن الوجود الذي نحن عليه اآلن مراد اهلل من خلقه. 2)
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ر تقدير العزيز العليم لو زاد ذرة أو نقص ذرة الختل   أنه َوجد هذا النظام املقدَّ

ٍء َوُكلُّ  ﴿النظام. وهو كذلك قال اهلل تعاىل:   ﴾« *. بِِمْقَدارٍ ِعنَْدُه  ََشْ

ْيُل  :  هلالج لج قوله   السَّ َفاْحَتَمَل  بَِقَدِرَها  َأْوِدَيٌة  َفَساَلْت  َماءا  اَمِء  السَّ ِمَن  ﴿َأْنَزَل 

ُيوقُِدوَن   َّا  َوِِم َرابِياا  ا  َكَذلَِك    َعَلْيهِ َزَبدا ِمْثُلُه  َزَبٌد  َمَتاٍع  َأْو  ِحْلَيٍة  اْبتَِغاَء  النَّاِر  يِف 

قَّ َواْلَباطَِل َفَأمَّ  ُب اهللُ اْْلَ ا َما َينَْفُع النَّاَس َفَيْمُكُث  َيَْضِ َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاءا َوَأمَّ ا الزَّ

ُب اهللُ   قالوا لسيِّدي النبهان: إن التّيار    (﴾ ١٧)اْْلَْمَثاَل  يِف اْْلَْرِض َكَذلَِك َيَْضِ

قال   األوساخ    جارف.  جيرف  وإنام  جباًل،  جرف  التّيار  رأينا  ما  ولكن   :

بَ واألقذار   الزَّ ا  َفَيْمُكُث  ﴿َفَأمَّ النَّاَس  َينَْفُع  َما  ا  َوَأمَّ ُجَفاءا  َفَيْذَهُب  اْْلَْرضِ ُد    ﴾ يِف 

ْكوة شكوتان: إما ماء  وإما لبن، شكوة املاء تنتج َزَبًدا، وشكوة اللبن    ،»والشَّ

 ( 1)  « *.تنتج ُزبدة

) :  هلالج لج قوله   اِر  الدَّ ُعْقَبى  ْم  ََلُ ُأوَلئَِك  يَِّئَة  السَّ َسنَِة  بِاْْلَ (﴾  ٢٢﴿َوَيْدَرُءوَن 

القرآن   يف  وآيتهم  اإلحسان،  بمرتبة  يَِّئَة﴾ الصوفية  السَّ َسنَِة  بِاْْلَ   ﴿َوَيْدَرُءوَن 

ى  [.  40]الشورى:    َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها﴾﴿َوَجَزاُء  وأنت آيتك يف القرآن   إذا تعدَّ

فيكون وصفه  عل أساء،  مهام  خب  عندنا  ما  حالنا  نظهر  ما بكالم  ينا شخٌص 

اإلساءة، ووصُفنا اإلحسان، فهو ييسء إلينا، ونحن نحسن إليه، ثم يفهمون 

 .بعد ذلك ُخُلَقنا، ُخُلقنا اإلحسان، وُخُلقهم اإلساءة

عاملهم    إذا  اهلل  وأهل  والرسل  لألنبياء  ال    شخص وُيشَهد  باإلساءة 

وكان   باإلحسان،  وإنام  باإلساءة،  أن وصف  يعاملونه  وخلقه  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 

 . حيسن ملن أساء إليه ويعطي، فعلينا االقتداء برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال بأنفسنا اجلاهلة
 

سأله الشيخ حسن احلارضي: »سيَّدي سألني بعض األتراك كيف يكون جتيلَّ اهلل عىل عباده؟   (1)

، وخاصُّ اخلاص، فقال له سيدنا: يا حج حسن جّزأت اهلل   فأجبتهم: التجيّل عام، وخاصُّ

ثالثة أجزاء، كيف تفعل ذلك يا حاج حسن .كيف جتّزئ اهلل ثالثة أجزاء، وكررها سيدنا؛  

كها ريح وحاج حسن عىل   عظم مكانته وجليل قدره هيتز يمنة ويرسة، كأنه فسيلة ضعيفة حيرِّ

النبهان معلِّاًم حاج حسن:   التوبة موالي، ثم قال له سيَّدنا  التوبة موالي  عاصف، ويقول: 

ا عىل الناس مجيعاً، واستشهد سيدنا    جتىّل اهلل   بآية الرعد، اآلن يا حاج    جتليًّا واحًدا وعامًّ

املطر وجيري يف الوادي فإذا وضعت يف هذا الوادي إناء يتسع لكيْلني يأخذ كيْلني، حسن ينزل  

واذا وضعت إناء يتسع خلمسة أو عرشة كياًل يأخذ بقدره، فكل إناء يأخذ عىل قدره. التجيل  

منثور اجلامن يف أحباب نادرة  واحد، واألخذ عىل قدر االستعداد« *. اآللويس، وآخرون،  

  .97-96األزمان، ص 
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نحن ال  (﴾  39﴿َيْمُحواهللُ َما َيَشاُء َوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأمُّ اْلكَِتاِب ):  هلالج لجقوله  

رنا وهنانا ال لنّطلع عىل اللوح املحفوظ فنرى فالًنا شقًيا  نعلم وال نفهم إاّل أمَ 

﴾ بعد حلظة حماه،  ﴿َيْمُحواهللُ َما َيَشاُء َوُيْثبُِت أو فالًنا سعيًدا...ملاذا؟ ألّنه قال  

  ﴿َوِعنَْدُه ُأمُّ اْلكَِتاِب﴾.نحن ال نعرف غري أَمَرنا نأمتر، هنانا ننتهي. 

ا  :  هلالج لج قوله   َيَرْوا َأنَّ َنْأِِت اْْلَْرَض َننُْقُصَها ِمْن َأْطَرافَِها واهللُ َُيُْكُم اَل  ﴿َأَومَلْ 

( َساِب  اْْلِ يُع  ََسِ َوُهَو  ْكِمِه  ِْلُ َب  عطاء    (﴾ ٤١ُمَعقِّ نقصاهنا  (1)  ومجاعةقال   :

ال نقدر    عاملِ لكن حّباب دنياف   .موت العلامء. إما موهتم بالفعل أو موهتم بالقّوة

 ألّنه ما اجتمع حب الدنيا وحب اهلل يف القلب أبًدا. أن نأخذ عنه حكاًم؛ 

فنقصاهنا موت العلامء وذهاب الفقهاء. والعلم كلمة تعمُّ الدينية وغري  

اْلِعْلَم  الدينية، والفقيه علمه بالرشيعة، وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهللَ اَل َيْقبُِض  

َيْقبُِض الِعْلَم بَِقْبِض الُعَلاَمِء« اهلل ال يعطي شيًئا    النَّاِس، َوَلكِنْ ِمَن  َينَْتِزُعُه  اْنتَِزاًعا  

َذ  ويأخذه، أّما أن يعرض هو عنه فهذا بحث آخر »َحتَّى إِذا ملْ َيْبَق عامِل   َ الناس اختَّ

ااًل، َفُسئُِلوا َفَأْفَتْوا بَِغرْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّوا    ( 2)  َوَأَضلُّوا«رؤوًسا ُجهَّ

: موت العلامء ثلمة يف اإلسالم ال يسّدها يشء ما وقال ابن مسعود  

ذهاب  وقبضه  ُيقَبض،  أن  قبل  بالعلم  عليكم  وقال:  والنهار.  الليل  اختلف 

عمر   وقال  الليأهله.  قائم  عابد  ألف  موت  من :  أهون  النهار  وصائم  ل 

موت عامِل بصري بحالل اهلل وحرامه؛ ألن األمور مبنية عىل العلم، العلم هو  

 الفرض األول، بل هو فرض الفرض. 

 

 

 . 3/25واخلازن، لباب التأويل يف معاين التنزيل،  4/327انظر: البغوي، تفسري البغوي،  (1)

، ومسلم عنه أيًضا،  100َباٌب: َكيَْف ُيْقبَُض الِعْلُم، برقم،أخرجه البخاري عن ابن عمرو،    (2)

ْهِل َوالِْفتَِن يِف  َماِن، برقم: )َباُب َرْفِع الِْعْلِم َوَقبِْضِه َوُظُهوِر اجْلَ  (.2673آِخِر الزَّ

 



 

 سورة إبراهيم 

َن  :  هلالج لج قوله   »لئن شكرتم    (﴾ ٧َربُُّكْم َلئِْن َشَكْرُتْم َْلَِزيَدنَُّكْم ) ﴿َوإِْذ َتَأذَّ

إىل   النعمة  تنسَب  أْي  تردَّ  أن  احلقيقي:  والشكر  النعم.  من  ألزيدنكم  النعم 

املنعم، واللسان مساعد للقلب، وإاّل فهو مرتبة قلبية، فإذا أسندت النعمة إىل  

عمة وْضُعها يف حملها بعد  املنعم فأبرش بالزيادة من تلك النعمة، ومن ُشْكر الن

   إسنادها إىل املنعم.

  نسب   نزيهٌ   أمنيٌ   صادٌق   أنه  عىل  دلَّ   املنعم  إىل  النعمة  نسب  إذا  واإلنسان

الشكر    اهلل  وهو   ألصلها  األشياء ألن  النعمة؛  من  أكب  النعمة  عىل  »والشكر 

متعلِّق باملنعم ال بالنعمة، فقد رأينا كثرًيا ممن أنعم اهلل عليهم صارت النعمة  

روا حقَّ النعمة من شكرها ووضعها يف مكاهنا« *.    عليهم نقمة؛ ألهنم ما قدَّ

رّبام جاءك إنسان ومدحك يف يشٍء ما، فإن كان ما مدحك به موجوًدا 

معك فال تغرتَّ بمدحه إياك، أو تنسب ذلك العمل لنفسك، بل ذلك فضل اهلل  

أجراه عىل يدك، فإن نسبته لنفسك سلبه منك، وإن شهدته من فضله تعاىل  

عليك   وأدامه  منه،  وزادك  إّياك،  َْلَِزيَدنَُّكْم﴾ ألبَسُه  َشَكْرُتْم  إذا    ﴿َلئِْن  وأما 

وحقِّق ذلك اليشء الذي ُنِسَب    ُمِدحت بيشء، ومل يكن موجوًدا معك فسارع،

 إليك، واستِح من اهلل أن توصف برتبة مل تكن معك. 

وإن جاءك أحد، وذّمك بيشء، فإن كان العمل موجوًدا فيك فهو نذير   

فحّذْر   منك  واقًعا  يكن  مل  وإن  فوًرا،  واقطعه  العمل،  فاهجر  إليك،  اهلل  من 

الناس باملرصاد، ثّم ا ا أو  نفسك من الوقوع بمثله، فإن  دع له سواء كان ذامًّ

 مادًحا؛ ألّنه نفعك. 

َويِف  :  هلالج لج قوله   ْنَيا  الدُّ َياِة  اْْلَ يِف  الثَّابِِت  بِاْلَقْوِل  آَمنُوا  الَِّذيَن  اهللُ  ﴿ُيَثبُِّت 

 ( َيَشاُء  َما  اهللُ  َوَيْفَعُل  الظَّاَلنَِِي  اهللُ  َوُيِضلُّ  الكّذابون   (﴾ ٢٧اِْلِخَرِة  املّدعون 

دما يأتيه منكر ونكري عند املوت يقوالن له: ما كنت تقول  كثريون، املنافق عن
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يف هذا الرجل حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص؟ ها ها ها ها، هكذا يقول املنافقون، فيأتيان املؤمن:  

ما كنت تقول يف الرجل؟، يقول: حبيبي وقّرُة عيني وخاتم النبيني، يقول له  

 للمنافقني بغري  ألّنُه تطهر باالبتالء. واحلق يتجىلَّ   (1)   امللك: نم نومة العروس

الصورة التي كانوا يعرفوهنا، يقولون: نعوذ باهلل منك أنت لست ربنا، واملؤمن 

أنت   نعم  كلُّها    (2)   ربُّنايقول:  الشؤون  َشْأن﴾لك  يِف  ُهَو  َيْوٍم   ﴿ُكلَّ 

 [ فاالفتتان واالختبار واالمتحان حتى يظهر الكّذاب من غريه.  29]الرمحن: 

نِْعَمَت  :  هلالج لج قوله   وْا  َتُعدُّ )   اهللِ ﴿َوإِن  ُصوَها  حُتْ البرص    (﴾3٤الَ  نِعم 

واليد.  والرجل  واملخيلة  واحلافظة  والفكر  والعقل  واللسان  والشم  والسمع 

 « *.  فال أحد يقدر أن حيص نعم اهلل، ولو اجتمع كل ُكتَّاب العامل»

 

 

البخاري، عن أنس،    (1) برقم،  جزء من حديث طويل، أخرجه  الَقْب،  َعَذاِب  يِف  َجاَء  َما  َباُب 

نَِّة َأِو النَّاِر َعَليِْه، َوإِْثبَاِت َعَذاِب    1374. ومسلم عنه أيًضا، َباُب َعْرِض َمْقَعِد املَْيِِّت ِمَن اجْلَ

ذِ ِمنُْه برقم الَْقْبِ َوالتَّ   .  2870َعوُّ

. ومسلم عنه أيًضا، 6573أخرجه البخاري عن َأيَب ُهَرْيَرَة، باب الرصاط جرس جهنم برقم    (2)

ْؤَيِة برقم،  .182َباُب َمْعِرَفِة َطِريِق الرُّ



 

 سورة اْلجر

):  هلالج لجقوله   َمْسنُوٍن  إٍ  َْحَ ِمْن  َصْلَصاٍل  ِمْن  ْنَساَن  اْْلِ َخَلْقنَا  (  ٢٦﴿َوَلَقْد 

ُموِم ) انَّ َخَلْقنَاُه ِمْن َقْبُل ِمْن َناِر السَّ ( َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِِّنِّ َخالٌِق  ٢٧َواْْلَ

َمْسنُوٍن ) إٍ  َْحَ ِمْن  ِمْن َصْلَصاٍل  ا  كة، منهم مؤمنون  اجلن غري املالئ  (﴾٢٨َبرَشا

إال أن نسبة الطني فينا أكثر، نحن فينا    وذّرية   أوالد  هلم  وفاسقون وفاجرون،

من املاء بمقدار ما جيبل الطني، ومن اهلواء بمقدار ما جيفف الطني، ومن النار  

تصلصله   ما  مرج    -تشويه-بمقدار  أكثر،  واهلواء  النار  ففيهم  اجلن  - أما 

إخواننا اجلن ُخلقوا قبلنا بتسعة آالف  »وواء،  اهلواء والنار فاحرتق اهل  -خلط

سنة، وهم مثلنا متاًما، أي يشء فينا هو فيهم متاًما، فيهم الشقي والسعيد والعامل  

والصالح والتقي وشيخ الطريق والنرصاين واليهودي واملجويس إالّ أنَّه ليس 

حد فيهم نبي، وأعامرهم أكثر من أعامرنا، ال يموت أحدهم حتى يرى ألف وا

نا حواء،  من أوالده، وأبوهم واحد من اجلن ، نحن أبونا آدم، خلق اهلل منه أمَّ

    *.  «ومن أبينا آدم وأمنا حّواء جاء األوالد

َساِجِديَن  :  هلالج لج قوله   َلُه  َفَقُعوا  ُروِحي  ِمْن  فِيِه  َوَنَفْخُت  ْيُتُه  َسوَّ ﴿َفإَِذا 

ْيُتُه﴾،٢9) َسوَّ ﴿َفإَِذا  جسمَ   (﴾  وعِملُت  هندستُه  ِمن    هيعني  فِيِه  ﴿َوَنَفْخُت 

وِحي﴾ أْمٌر   ﴿َفَقُعوْا﴾ فالسجود لنفخ اهلل يعني السجود هلل من أوله آلخره،    رُّ

فإذا سّويته وخلقته ونفخت فيه روًحا فعندئذ اسجدوا، فالسجود قبل نفخ 

فالسجود    ﴿َفَقُعوْا َلُه َساِجِدين﴾  الروح ال جيوز ملخلوق، لكن بعد نفخ الروح 

سجود لسّيدنا آدم سجود احرتام وتعظيم، ال سجود عبادة.  كان للروح، وال

ملّا أمره  أّما إبليس الذي يرى حاله أحسن من غريه؛ ألن عنده عجًبا وكًبا، 

[  34]البقرة  َواْسَتْكََبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن﴾َأَبى ﴿بالسجود لسّيدنا آدم  احلقُّ 

َمنََعَك َأْن َتْسُجَد  َما  ﴿:  (1) األمريعني يا من تلبَّس عليه    ﴿َيا إِْبلِيُس﴾سأله اهلل:  

 

ّدّي، قال: كان اسم إبليس  روى الطبي(  1) ، وإنام سمي إبليس حني أبلس  (احلارث)عن السُّ

ا« ً  . 509/ 1جامع البيان، . متحريِّ
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  ﴾ أنا اّلذي قلت لك اسجد للمعّظم عندي، اّلذي هو خليفتي  َلَِا َخَلْقُت بَِيَديَّ

اْلَعالنَِي﴾  ﴿يف األرض، ملاذا مل تسجد له   ِمَن  ُكنَْت  َأْم  َت  [ 75]ص:  َأْسَتْكََبْ

إذن    ﴿َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي﴾! ملاذا؟ قال:  ﴿َقاَل َأَنا َخْْيٌ ِمنُْه﴾قال:  

أنا خلقتك من نار، وأنا خلقته من طني،   اهلل:يعرتف إبليس أنه خملوق، فقال له  

مر هو أم أنا؟ قال: ال يليق، احلكمة ال تقتِض  وأنا أقول لك: اسجد له! فمن اآل

اْلَكافِِريَن﴾َأَبى  ﴿ هكذا   [ احلقُّ أعطى إبليس  34]البقرة    َواْسَتْكََبَ َوَكاَن ِمَن 

عىل   ال  األرضيِّني،  املالئكة  عىل  لكن  املالئكة،  عىل  طاووًسا  وجعله  العلم، 

األرضيني   الطبيعيني  املالئكة  عىل  طاووًسا  املالئكة،  مالئكة  عموم  ال  فقط، 

السموات السبع! يعّلمهم أنواع العبادات أنواع األدب، صار له تسعة آالف  

يه، كفاه تسعة آالف سنة يف هذا العامل.   سنة.. فاحلق أراد أن يرقِّ

 ]حتقيق يف حقيقة الروح[ 

كل إنسان من روح اهلل، وحني يموت اإلنسان فالروح ال تروح عنه مثل  

م وتفارق حمّلها، فهي ما دخلت لكي خترج؛ ألن  ما كنا نفهمها تدخل اجلس

الداخل ال بّد أن يكون جزءًا، وروح الوجود كّلها واحدة ال تتجّزأ، والروح  

املوجودة يف جسم اإلنسان مل تنـزل من عاملها ليقال خرجت منه، هذا غلط!  

وهذا خْلط! فالروح من حيث القّوة، هلا مع اجلسم ثالث حاالت مع كوهنا 

ننام، نظر   باقية يف عاملها: نظر قوي عندما نكون أحياء، نظر ضعيف عندما 

احلاملة  هي  والروح  جلدة!  عن  عبارة  اجلسم  أمواتًا.  نكون  عندما  أضعف 

وليست حممولة، الروح حاملة للجسم وحاميته، واملوت ليس ضد احلياة، بل  

آلة للروح باقية يف عاملها، واجلسم  الروح عن تدبري اجلسم، وهي  ، هو عزل 

واحلق ملَّا يريد أن يميت العبد يأمر الروح أن ترتك تدبري اجلسم، الروح ال تفنى 

جالله    جلَّ   وال متوت، الروح هي القائمة باجلسم، واجلسم مثل الثوب، واحلقُّ 

العقل،  القلب،  مراتب:  هلا  والروح  اجلسم.  تدبري  عن  يعزهلا  الروح  يأمر  ملَّا 

تعدد يف اإلنسان، كّله نور واحد، لكن هذا  النفس؛ الرّس كّله واحد، نور غري م 

النور نـزل يف متعلقه، إذا كان متعلقًا باألكالت والشهوات نسّميه نفسًا، وإذا  
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عقاًل..   نسّميه  بامليزان  متعّلقًا  كان  وإذا  قلبًا،  نسّميه  بالتقلبات  متعّلقًا  كان 

ى إىل عامل  وهكذا حسب املتعّلق ألّنه واحد. ونحن أول يشء لنا نْفس، ثّم نرتق

ى من عامل الروح إىل  العقل، ثّم نرتقى من عامل العقل إىل عامل الروح، ثّم نرتقَّ 

عامل الذات األعىل. روح الوجود كّلها واحدة مثل القّوة الكهربائية، ال تنفك  

بلدٍ  الكهربائية يف  فالقّوة  بالقّوة،  مثاًل  لكم  رضبنا  تتجّزأ،  القّوة  واحدةٌ   وال   ،

التي فيكم   القّوة  مثل  فينا  وضعها  التي  القّوة  اإلناء،  استعداد  ُتظهر  واحدة، 

الكهرباء. كنُت سمعه.. كنُت برصه...العني لنا، لكن البرص    إياها  تعطيكم 

له   اإلهلي  الرّس  لكن  لنا،  القلب  له،  السمع  لكن  لنا،  األذن  َة  له،  اْلُقوَّ  هللِ﴿َأنَّ 

 [.  165]البقرة:   َْجِيعاا﴾

ربائية ترسي يف السّخان فُتظِهر استعداده للتسخني، وترسي  القّوة الكه

الروح يف اإلنسان    .يف الّباد فُتظِهر استعداده للتبيد، وهكذا، مع أهنا واحدة 

كوهنا  مع  للبرص..  والعني  للنطق،  واللسان  للسمع،  األذن  استعداد  ُتظِهر 

متعّددة، ليست  واحدة،  العامل  يف  املوجودة  الروح  إن  ثم  يف    واحدة.  د  التعدُّ

اإلناءات يف الضوئيات، هذه نمرة مخسة، وهذه نمرة مائة، وهذه النمرة حمددة  

لإلناء املادي ال للمعاين، النور والروح واملعاين ال تتجّزأ، والروح ال تنفصل  

أنـزلَت   وإذا  الشمس،  تدخل  الشباك  فتحَت  إذا  الشمس  مثل  تتجّزأ،  وال 

 (1)  .الستارة مل تبق شمس

ٍر ُمَتَقابِلنَِي )  :هلالج لج قوله     (﴾ ٤٧﴿َوَنَزْعنَا َما يِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَواناا َعََل َُسُ

فام  » مرتبتهم  يرون  منهم،  أعىل  واحًدا  يرون  حسد، ال  عندهم  ما  اجلنة  أهل 

   *. دون، وهذه النعمة اإلهلية الكبى، هذه ال يفهمها إال العارف باهلل«

َأْْجَِعنَي ) :  هلالج لج قوله   َلنَْسَأَلنَُّهْم  َيْعَمُلوَن )9٢﴿َفَوَربَِّك    (﴾ 93( َعامَّ َكاُنوا 

 فوربِّ حمّمد، أقسم اهلل يمينًا أْن ال صغرية وال كبرية إالّ وتسألون عنها.

ال تسقط الصالة عن    (﴾99﴿َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقنُي ):  هلالج لج قوله  

إذا وصل   كان يصيل حتى  اإلنسان حتى  فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص  اليقني،  مراتب  أعىل 
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َم ِمْن    اهللِ تورمت قدماه الرشيفتان قالوا َيا َرُسوَل   َأَلْيَس َقْد َغَفَر اهللُ َلَك َما َتَقدَّ

َفَقاَل:   َر؟  َتَأخَّ َوَما  عبًدا   (1)   «َشُكوًراَعْبًدا  َأُكوُن  َأَفاَل  َذْنبَِك  أكون  أن  يكفيني 

  أصيّل لغريه.  شكوًرا أصيل لريب ال

هناك بعض الناس ممن ينتسبون إىل بعض الطرق الفلتانة ]غري املنضبطة[  

وليس الطرق احلقيقية، إذا جاءهم اليقني عرفوا اهلل فيرتكون الصالة. ]هذه[  

كِْذبٌة؛ ألن الذي يعرف اهلل ربَّه يزداد طاعة ويزداد عبادة، ثم اليقني يف اآلية هو 

ت  واإلنسان  املوت، الصالة.    أتيهيبقى يصيل حتى يموت ال  تسقط عنه  ساعة 

     !قال: وصل !قال: سقطت عنه الصالة 

كان  كلام  أبًدا،  هذا  الوجود  يف  وجد  ما  طول.  عىل  إبليس  إىل  وصل 

االنسان أقرَب إىل اهلل تزداد عبادته وخشوعه إىل اهلل أكثر، طاملا َنَفُس اإلنسان  

الصالة   عنه  تسقط  ال  وخيرج  بدَّ  َيدخُل  ال  والعبادة  العقل...  راح  إذا  إال 

ألبّتة، والعبادة غذاء لكل   لإلنسان منها مهام كمل، ومهام رقى ال تسقط عنه 

 (2)  يشء، غذاء للنفس واجلسم والعقل والقلب«.

 

 

َر، َوُيتِمَّ أخرجه البخاري عن املُِْغرَيةِ ْبِن ُشْعبََة،    (1) َم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتأَخَّ َباُب ﴿لِيَْغِفَر لََك اهللُ َما َتَقدَّ

اًطا ُمْستَِقياًم﴾ ] ِدَيَك رِصَ َوهَيْ ، ومسلم عنه أيًضا، َباُب  4836[ برقم  2الفتح:  نِْعَمتَُه َعَليَْك 

 (.2819إِْكثَاِر اأْلَْعاَمِل َوااِلْجتَِهادِ يِف الِْعبَاَدةِ، برقم )

إن العبد ما دام عاقاًل بالًغا ال يصل بأنواع الرياضات    :قال علامء أهل السنة واجلامعة كافة  (2)

موم اخلطابات  لع  والنهي والتكليف الرشعيوأصناف التجردات إىل مرتبة ُتسقط عنه األمر  

داود،   القاريص،  انظر:  ذلك.  عىل  املجتهدين  وإمجاع  التكليف  يف  القصيدة الواردة  رشح 
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خاّلق دائاًم بالليل وبالنهار، ما    (﴾٨﴿َوََيُْلُق َما اَل َتْعَلُموَن ):  هلالج لج قوله  

حادثة  كّلها  واملخلوقات  ًقا،  خالَّ ليس  يوم  جاء  وال  اهلل،  فيه  ليس  يوم  جاء 

ء َمَعه، َوُهَو اآْلن عىل َما َعَلْيِه َكاَن« وسيأيت زمان ال   (1) خملوقة، »َكاَن اهلل َواَل يَشْ

يذهب الناس فيه إىل لبنان لالصطياف، يصّيفون بآلة يف اجلوِّ عىل ارتفاع مائتي  

  ﴿َوََيُْلُق َما اَل َتْعَلُموَن﴾ مرت، مخسامئة مرت، ألف مرت، وال بدَّ من آالت ستظهر  

والعلم احلاِل بالنسبة للعلم اّلذي سيأيت مثل اجلحش األعرج! يأيت يوم  دائاًم.  

لواحد فيه من الرشق إىل الغرب بدون زمن وال ثانية! قال اهلل تعاىل:  يسافر ا

َطْرُفَك﴾  إَِلْيَك  َيْرَتدَّ  َأن  َقْبَل  بِِه  آتِيَك  َأَنا  اْلكَِتاِب  َن  مِّ ِعْلٌم  ِعنَدُه  الَِّذي    ﴿َقاَل 

 [ وليس حتى يرتّد، وإنام قبل ارتداد الطرف.40]النمل: 

ا َوُسُبالا َلَعلَُّكْم  ﴿َوَأْلَقى يِف اْْلَْرِض رَ :  هلالج لجقوله   َواِِسَ َأْن ََتِيَد بُِكْم َوَأْْنَارا

( َتُدوَن  مادْت واضطربْت، فخلق    (﴾١٥َِتْ »ملا خلق اهلل األرض دون جبال 

 فيها اجلبال روايس مثل: املسامر للخشبة حتى تثبت باجلدار« *.  

نِْعَمَة  :  هلالج لج قوله   وا  َتُعدُّ ُصوَها )اَل    اهللِ﴿َوإِْن  ،    (﴾١٨حُتْ »نعم اهلل ال تعدُّ

واألْنَعُم منها إذا وضعناها يف حملها، واألْنَعُم منها التي توصلنا إىل املنعم جلَّ  

 جالله. النعمة تأتينا مركوبة]وسيلة[ نركبها؛ لتوصلنا للمنعم.  

)اْدُخُلوا  ﴿:  هلالج لج قوله   َتْعَمُلوَن  ُكنُْتْم  باِم  نََّة  اجل  (﴾3٢اْْلَ إىل  نة الدخول 

غري  أو  فاسًقا  كثرًيا،  أو  قلياًل  عمله  عن  النظر  بغضِّ  مؤمنًا  لكونه  بالعقيدة؛ 

اجلنة   يف  ومرتبته  اجلنة،  يدخل  فهذا  صحيحة،  العقيدة  تكون  أن  عىل  فاسق 

عمله   بمقدار  بالعمل  َيْعَمْل  مرتبطة  َوَمن  َيَره  ا  َخْْيا ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  ﴿َفَمن 

َْشًّ  ٍة  َذرَّ َيَره﴾  ِمْثَقاَل  عالقة  8-7]الزلزلة:ا  هلا  فالعقيدة  بالنهار.  بالليل   ]
 

أخرج اجلملة األوىل البخاري عن عمران بن حصني، باب ﴿َوَكاَن َعْرُشُه َعىَل املَْاِء﴾، بلفظ    (1)

ثم خلق السموات واألرض، وكتب يف    »كان اهلل ومل يكن يشء قبله، وكان عرشه عىل املاء

برقم،   يشء«  كل  كتب  7418الذكر  يف  مذكورة  ووهي  سنًدا،  هلا  أجد  فلم  الثانية  وأما   ،

 .2/130ثرة، وهلا ختريج دقيق صحيح غري سطحي، انظر: كشف اخلفاء، الصوفية بك
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واملؤمن  وخيلد،  جهنم  يدخل  والكافر  بالعذاب.  عالقة  هلا  وما  بالدخول، 

نََّة باِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾اْدُخُلوا  ﴿ يدخل اجلنّة وخيلَّد. و اآلية كانت ترشيًعا،    اْْلَ

بَعَمله َقاُلوا: َواَل َأْنَت اجَلنََّة  ًدكم  والبدَّ من عمل، وأما حديث »لن يْدخل َأَح 

َديِن اهللُ  اهللَِيا َرُسوَل   فتحقيق. فالدخول      (1)   بِرمحته«؟ َقاَل: َوال َأَنا، إاِلَّ َأْن َيَتَغمَّ

 بفضل اهلل، واملراتب عىل حسب العمل« *.   

َلُه  :  هلالج لج قوله   َنُقوَل  َأْن  َأَرْدَناُه  إَِذا  ٍء  ََشْ
لِ َقْوُلنَا  اَم  )ُكْن  ﴿إِنَّ   (﴾ ٤٠َفَيُكوُن 

ٍء﴾  »املعلوم قبل العلم. فات الكثري من املحققني   ََشْ
اَم َقْوُلنَا لِ يشء إذن ال﴿إِنَّ

العلم الذايت فيه كلُّ يشء، وهو علم أم   (2)   الوجود« *.موجود، ما يف عدم يف  

  الكتاب، علم اإلنسان الكامل.

ا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياةا  :  هلالج لج قوله   ﴿َمْن َعِمَل َصاِْلا

َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن )  الرشيعة رمز من    (﴾9٧َطيَِّبةا َوَلنَْجِزَينَُّهْم 

ال    احلّي   بالباقي  متعلقون  ألهّنم  طيبة؛  حياهتم  دوًما  اهلل  فأهل  إلينا، 

بالفاين... وسّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص حّي، وليس سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص فقط، بل كل أحباب 

قال عنه   اّلذي  احلّي  القلب  أهل  يعرفها  أحياء يف قبورهم، وهذه  الكّمل  اهلل 

  : ﴾.احلقُّ َطيَِّبةا َحَياةا  إنه    واّلذي  ﴿َفَلنُْحيَِينَُّه  الرسول:  عن  مثل   (3)  ماتيقول 

بعض اجلامعات، هؤالء أموات القلب ال قلب عندهم، وال يفهمون القلب،  

 وال ذاقوا القلب، وال يفهمون غري النفس. 
 

 .6467َباُب الَقْصِد َواملَُداَوَمِة َعىَل الَعَمِل برقم،أخرجه البخاري عن عائشة،  (1)

املعدوم،    (2) حقيقة  يف  واملعتزلة  وماتريدية  أشاعرة  من  السنة  أهل  بني  اختالف  هناك 

بشيئية املعدوم بينام ال يسمى عند أهل السنة شيئًا. والسيد النبهان فجمهوراملعتزلة يقولون  

فاملعلوم قبل    يستدل هبذه اآلية عىل أن ال عدم يف الوجود بل هو معلوم هلل تعاىل قبل تكوينه.

وقد ذكر صاحب الكليات أن الشيئية نوعان: شيئية ثوبتية وهي ثبوت املعلومات يف    العلم.

ا عن بعض...سواء ما جيب وجوده وما يمكن وما يستحيل، ومتعلق  علم اهلل متميًزا بعضه

علم اهلل تعاىل األقسام الثالثة. وشيئية وجودية وهي وجود املعلومات املمكنة خارج العلم.  

البقاء،      وهي متعلق القدرة واإلرادة. ابو  . وهذا بعيد  525الكليات صبتصرف. العكبري 

راجع: نفسية، حممود، أثر الفلسفة اليونانية يف علم  عن فكرة قدم اليشء وحدوثه. للتوسع، ي

 . 238-234الكالم، 

ُْم  َميٌِّت  إِنََّك  ال يعني نفي املوت املذكور يف قوله تعاىل: ﴿  (3) [ وال يعني  30َميِّتُوَن﴾ ]الزمر  َوإهِنَّ

قبورهم  يف  أحياء  األنبياء  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  عنها  قال  التي  احلياة  بل  والرشب،  األكل   حياة 

 . 8/211جممع الزوائد    .يصّلون. قال اهليثمي: رواه أبو يعىل والبزار، ورجال أيب يعىل ثقات
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ِجيِم )  اهللِ﴿َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِ :  هلالج لج قوله   ْيَطاِن الرَّ   (﴾: 9٨ِمَن الشَّ

هذا   من  منه؟  باهلل  نستعيذ  حتى  الشيطان  هذا  من  رب،  يا  قلت:  مّرة  ذات 

 املطرود الضعيف الكيد؟ مِلَ مل نقل أعوذ بك منك؟  

مرتبة  الرجيم،  الشيطان  من  باهلل  أعوذ  نقول:  بأن  أمرنا  احلق  اجلواب: 

 أمرنا اهلل فائتمرنا.الترشيع، الرشيعة هذه هناية العبادة، هكذا 

إِْبَراِهيَم  :  هلالج لجقوله   َقانِتاا  َكاَن  ﴿إِنَّ  ةا  كنَِي    هللُِأمَّ اَلرُْْشِ ِمَن  َيُك  َومَلْ  ا  َحنِيفا

  مثاًل: ،  أن ينجب»األمة هي التي تنجب الرجال؛ ألن الفرد ال يقدر    (﴾١٢٠)

أنتم ههنا عرشة وأنا أريد منكم أن تكونوا كلكم عالني إذا مل تعطوين آذانكم  

التي تنجب، وأما سيدنا إبراهيم فهذا رسول،   ماذا أملك لكم؟  فاألمة هي 

هذا فوق، هذا معصوم، فاخلالفة من أين خترج؟ من األمة، والرجل الفرد من  

اإلسالم  التحرير  هناك مثل حزب  األمة،  من  خيرج؟  يريدون حكومة أين  ي 

إسالمية، من أين يأتون هبا من اهلوى أم من األمة؟ فإذا كانت األمة غري صاحلة 

 (1)  *.فكيف ستكون فيهم خالفة إسالمية« 

 

 

 

 

أم األمة هي التي تنجب  .  ( تفسريه هذا عن سؤال نصه »الفرد املوهوب يستطيع أن خيلق أمة1)

 الرجال؟  



 

 سورة اْلَساء 

َراِم إََِل اَْلَْسِجِد  ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي  :  هلالج لج قوله   ى بَِعْبِدِه َلْيالا ِمَن اَْلَْسِجِد اْْلَ َأَْسَ

ِميُع اْلَبِصُْي ) ُه ُهَو السَّ  (﴾ ١اْْلَْقََص الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا إِنَّ

َخلًقا، وكان   الناس  أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان أكمل  أن يعتقد  »)جيب عىل اإلنسان 

أحسنهم ُخلًقا، وأزكاهم فعاًل، وأكملهم حماسن وفضاًل، وأنه أرشف األنبياء 

نصاًبا، وأبينهم بياًنا وخطاًبا، وأفضلهم مولًدا ومهاجًرا وعرتة وأصحاًبا. وأنه  

رًدا عىل كثري من البعيدين عن اإلنسانية ال    (1)   أرسي به يقظة بروحه وجسده(

عن اإلسالم فقط، وحني تكمل عند اإلنسان إنسانيته يشعر يف ذلك. اإلرساء  

الروحي هذا أمره بسيط جًدا، فحني يوجد عند كلِّ إنسان صفاء يصري عنده  

معراج، فاألولياء العارفون باهلل عندهم دائاًم معراج روحي، لكن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  

 يهم بجسمه الرشيف.امتاز عل

فخصوصيَّة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص دون األنبياء والرسل ُعرج به؛ ألن األنبياء هلم   

، كان يرى من خلفه كام  أجسام، وهلا ظل، وجسم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ليس له ظلٌّ

، َوَشكَّ  يرى من أمامه. واآلن إذا واحد قال: هذه الشعرة شعرة الرسول  

ف ظل  هلا  كان  فإذا  الشمس،  يف  فليضعها  الرسول  فيها،  شعر  من  ليست 

  الرسول.   ليس له ظل ال جسمه وال شعره، هو ال يشء ألبتة. كان نوًرا

  (2)  «.خالًصا »أوُل ما َخَلَق اهلل نوُر نبيك يا جابر

أول خملوق اهلل خلقه للمخلوقات ليس من ألف وال من مليون وال من  

لوجود أظهر مئة ألف كنتليون سنة، يشء من قديم. وأول ما أظهر احلق يف ا

يكون  ما  أقرب  قليل،  وهؤالء  املحمدية،  احلقيقة  اسمها  املحمدية،  احلقيقة 
 

رداين،  اجلالسيد النبهان يقرأ من كتاب فتح العالم برشح مرشد األنام للشيخ حممد عبد هلل  (  1)

 . فام بني القوسني املعقوفني منه، والباقي رشح من السيد النبهان.  1/117-124

. كشف اخلفاء ام( قال العجلوين رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه2)

 . 1/265طبعة القديس، وله كالم ماتع يف رشح احلديث وتوجيه. انظر: 
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هبا،  ُمَتَخلِّقون  إليها  قريبون  هؤالء  باهلل،  والعارفون  والرسل  األنبياء  إليها 

تابعون هلا، وقليل ما هم. أخبهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه بعدما صىل ملسو هيلع هللا ىلص العشاء يف  

فصىل الفجر يف مكة، مل يقل هلم أيَّ البيت احلرام أرسي به وعرج به ورجع  

ساعة وال كم ساعة، فراح الناس يقولون: أربع ساعات، وناس يقولون: ثامن 

وناس   ساعة،  يقولون:  وناس  ساعات،  ست  يقولون:  وناس  ساعات، 

[.  29]الرمحن:  ﴿ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يِف َشْأن﴾يقولون: نَفس ووو. هذا اليوم اسمه  

ام يف الوجود أربعة:   األيَّ

يوم كل    ﴿ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يِف َشْأن﴾يوم املعجزات والكرامات هو هذا اليوم  

 .يوم يف شأن هو النَفس

ويوم   ساعة،  وعرشون  أربع  َّا  َسنٍَة  ﴿َكَأْلِف  ويوم  وَن﴾ ِِم   َتُعدُّ

 . [47]احلج:

ون4رج:]املعا ََخِْسنَي َأْلَف َسنٍَة﴾﴿ويوم كـ   .[ مما تعدُّ

فيوم    ف.  يترصَّ الذي  القادر  هو  واهلل  أربعة،  يِف  فاأليام  ُهَو  َيْوٍم  ﴿ُكلَّ 

بروحانيتهم    َشْأن﴾ يرون  ألهنم  سنة؛  ألف  مخسني  من  أطول  اهلل  أهل  عند 

الكثيف،   الغليظ  بجسمهم  ال  َلُه  اللطيفة،  َفَقُعوا  ُروِحي  ِمْن  فِيِه  ﴿َوَنَفْخُت 

وا عليه ومل يذكروه، لكن هو هذا  [  29]احلجر:  َساِجِديَن﴾ فهذا اليوم مل ينصُّ

فكل يوم متعلق بالكرامات أو باملعجزات هو   ﴿ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يِف َشْأن﴾اليوم  

 كل نَفس من األنفاس إىل آخره.   ﴿ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يِف َشْأن﴾ذاك اليوم 

)ثم ُعِرج به إىل السموات( جميئه من مكة إىل بيت املقدس اسمه إرساء،  

ومن بيت املقدس إىل السموات اسمه معراج )فزاد بذلك عىل من سواه رشًفا  

وفضاًل( عىل من سواه من األنبياء والرسل )وكان ذلك ليلة السابع والعرشين  

الرواية    من رجب، قبل اهلجرة بسنة ونصف( وهناك روايات أخرى، وهذه 

. )وحاصل القصة أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان تلك الليلة يف بيت أم هانئ( أخت سيدنا  أصحُّ

املالئكة   من  ثالثة  عليه  ونزل  البيت،  سقف  ففرج  طالب،  أيب  )بنت  عيل 

يعني  املسجد(  إىل  به  جاؤوا  حتى  فاحتملوه  وجبائيل،  وإرسافيل  ميكائيل 
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ر فاضطجع فيه بني  املسجد احلرام عند الكعبة )وتركوه، فجاء ملسو هيلع هللا ىلص إىل احِلْج 

املالئكة   )فجاءه  احلجر  يف  هناك  نائمني  كانوا  جعفر(  عمه  وابن  محزة  عمه 

يعني   بذلك(  يشعرا  مل  بحيث  ألطف وجه  بينهام عىل  من  فاحتملوه  الثالث، 

قدامها،  طبًعا  زمزم  زمزم(  إىل  به  جاؤوا  )حتى  شعرا  ما  عمه  وابن  عمه 

الرشيف حتى خيرجوا منه    )فاستلقوه عىل ظهره( يريدون أن يشقوا له صدره

 .دًما أسود، هذا أذى

استعداد    عنده  ما  معصوًما،  ُولد  كاماًل،  ُولد  ملسو هيلع هللا ىلص  وإال  لنا،  تعليم  هذا 

يعمل خمالفة ال هو وال كل األنبياء، ولكن ليدل الذي يريد أن يسلك إىل اهلل  

بالتدريج، قبل كل يشء يزيل األذى، باملجاهدة والرياضة باتباع املرجع يزيل  

الدم األسود صار حماًل للطهارة حمل جذب هذا   فإذا زال هذا  الدم األسود، 

 املالئكة وجذب األولياء إىل آخره.

فشقه،    )وتقدم جبيل    الرشيف،  قلبه  استخرج  ثم  فشق صدره، 

ُشقَّ صدر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص    األذى(  فيه منوغسله ثالًثا من ماء زمزم، ونزع ما  

حكمة وإيامًنا،    ذهب ممتلئطست من  أتى سيدنا جبيل ب  )ثممرات متعددة،  

فأفرغه يف قلبه الرشيف، ثم أطبقه فالتأم لوقته، ثم أجلسه، وأخرج رصة من  

حرير أبيض ففكها، وأخرج منها خامتًا فختم به بني كتفيه ملسو هيلع هللا ىلص مائاًل إىل جهة  

 .يساره، وهو خاتم النبوة مكتوب عليه: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل

مرسَّ  بالباق  أتى  اًم،  ثم  ُمَلجَّ دابةًجا  أبيض فوق   وهو  اجلنة،  من دواب 

احلامر ودون البغل، أتى به إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لريكبه فاستصعب عليه( هذا تعليم  

، وقال له: أال تستحي يا  جبيل    )فأمسكهلنا حتى نعرف فضل حممد ملسو هيلع هللا ىلص  

 براق فواهلل ما ركبك أحد أكرُم عىل اهلل منه، فلام سمع ذلك استحى حتى امتأل

 جسده عرًقا، وقّر حتى ركبه( وهذا أيًضا كله تعليم.  

وجبيل   به،  وميكائيل    )فسار  بركابه،  آخٌذ  يمينه  عن    عن 

جبيل   له  فقال  الرشيفة،  املدينة  أرض  إىل  وصلوا  حتى  بالزمام  آخذ  يساره 

  انزل فصلِّ هنا فنزل ملسو هيلع هللا ىلص وصىل ركعتني، ثم ركب وساروا حتى بلغوا :



ان فَ رْ العِ  ُق ارِ وَ بَ   128 

 

، ففعل، ثم ركب، وساروا  مدين عند شجرة موسى   ، فقال له: انزل فصلِّ

 .حتى بلغوا طور سيناء حيث كّلم اهلل موسى، فقال له: انزل فصلِّ ففعل

ثم ركب وساروا حتى وصلوا بيت حلم مكان والدة سيدنا عيسى بن   

، ففعل، ثم ركب، ويف كل مرة يقول له جبيل   مريم، فقال له: انزل فصلِّ

  أتدري أين صلَّيت؟( تعلياًم لنا )فيقول: ال. فيقول له: صليت يف املكان :

الفالين( والرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل يذهب من قبل بجسمه الرشيف إىل هذه األماكن،  

)ورأى    وال يعرف أسامءها، واملراد أن نسمع نحن وأن نعرف أسامء املحالت.

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف طريقه عجائب( كالسالك، السالك يبرص يف طريقه عجائب  

 من حني ما بسري إىل اهلل حتى يصل إليه. 

يطلبه   )أنه رأى عفريًتا من اجلن  الطريق  )منها(: مما رأى حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف 

كلامت فقاهلا، فانطفأت   بشعلة من نار كلام التفت إليه رآه، فعلَّمه جبيل  

 شعلته، وانكب لفيه( وقع عىل فمه.

منها: أنه أتى عىل قوم يزرعون يف يوم وحيصدون يف يوم( يف يوم و)      

يف اليوم ذاته حيصدون )كلام حصدوا شيًئا عاد كام    واحد يزرعون فيه وبذات

واحد   يوم  يف  جبيل؟(  يا  هذا  ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  )فقال  اجلنة  ثمر  مثل  كان( 

أي   اهلل(.  سبيل  يف  املجاهدون  هؤالء  )قال:  وحيصدون؟  ويزرعون  يبذرون 

إلعالء كلمة اهلل تعاىل، )تضاعف هلم احلسنة بسبعامئة ضعف، وما أنفقوا من 

 .لفهيشء فهو خي

فقال: ما هذا يا جبيل!  )وصل إىل حمل شم فيه رائحة طيبة،    أنه  ( ومنها) 

فقال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأوالدها( حمل دفنهم )بينام هي متشط  

فقالت  يدها،  من  املشط  سقط  إذ  فرعون  تعس  -املاشطة    -بنت  اهلل  باسم   :

: نعم ربنا الذي  فرعون، فقالت هلا بنت فرعون: أو لك رب غري أيب؟ فقالت

أباها فرعون بذلك فدعاها، فقال هلا: ألك رب   البنت  أباك. فأخبت  خلق 

غريي؟ فقالت: نعم ريب وربك اهلل، وكان هلا ابنان وزوج( هلا ولدان صغريان  

وزوج )فراودهم أن يرجعوا عن دينهم فامتنعوا، فأمر بقدر كبري من نحاس  
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بالنار، ثم أمر بإلقائهم  فيه، فأنطق اهلل بنًتا رضيعة عمرها   فملئ ماء، وأمحي 

سبعة أشهر، فقالت: يا أماه قعي أي ألقي نفسك وال تقاعيس أي ال تتأخري، 

 فإنك عىل احلق، فألقوا مجيًعا فامتوا ثم دفنوا يف قب واحد. 

أنه مر عىل قوم ترضخ رؤوسهم، تكرس  )ومنها مما مر عليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

جبيل عنهم فقال: هؤالء الذين    وتدغدغ بالصخر وتعود كام كانت، فسأل

يصلوهنا   ال  أو  الصالة  يأخرون  املكتوبة(  الصالة  عن  رؤوسهم  تتثاقل 

 وخصوًصا صالة العشاء أو الصبح يصلوهنا قضاء.  

ترسح   كام  يرسحون  رقاع  وأقباهلم  أدبارهم  عىل  بقوم  مر  أنه  )ومنها: 

الرضيع   يأكلون  والغنم  الزقوم    -اإلبل  اليابس  الشوك  وهو  والز  -أي  قوم 

ثمرة شجرة يف النار، كريه الطعم وحجارة جهنم، فسأل جبيل عنهم، فأخبه  

الذين ال يؤدون صدقات أمواهلم   وما ظلمهم اهلل   -يعني ال يزكون    -أهنم 

 تعاىل شيًئا(  

)ومنها(: مما رأى بالطريق )أنه أتى عىل قوم بني أيدهيم حلم نضيج(    

آخر   )وحلم  طيبة  ورائحته  مستٍو  من  طيب  يأكلون  )فجعلوا  منتن  خبيث( 

اخلبيث ويرتكون الطيب، فقال: ما هذا يا جبيل؟ قال: هذا مثل الرجل من  

احلالل الطيب فيرتكها ويأيت امرأة خبيثة    -زوجته    -أمتك تكون عنده املرأة  

رجاًل  وتأيت  طيًبا،  حالاًل  زوجها  ترتك  أمتك  من  املرأة  ومثل  عندها،  ليبيت 

 تى تصبح( يعني الزانيني، الزانية والزاين.خبيًثا فتبيت عنده ح 

يمر هبا يشء إال مزقته، فسأل      الطريق ال  مر بخشبة عىل  أنه  )ومنها: 

عنها جبيل، فقال: هذه مثل أقوام من أمتك يقطعون الطريق( قطاع الطريق  

 هكذا يصري فيهم. 

)ومنها: أنه رأى رجاًل يسبح يف هنر من دم يلقم احلجارة، فسأل عنه     

 فقيل: هو آكل الربا(  

وجوههم    هبا  خيمشون  نحاس  من  أظفار  هلم  بقوم  مر  أنه  )ومنها: 

الناس   يغتابون  الذين  هؤالء  فقيل:  هؤالء؟  من  عنهم  فسأل  وصدورهم، 
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وفالنة،   وفالن  وفالن  راحت  فالنة  والشتم(  بالسب  أعراضهم  يف  ويقعون 

أن يطلع الدم هؤالء أهل الغيبة والنميمة. خيرمشون وجوههم وصدورهم إىل  

ويسيل، ثم يعيدون اخلمش من جديد وهكذا، فعىل الواحد أن يتوب من اآلن  

 أحسن يشء.

)ومنها: أنه أتى عىل واد، فوجد رحًيا باردة عطرية، وسمع صوًتا طيًبا،    

فقال: ما هذا يا جبيل؟ قال: هذا صوت اجلنة تقول: يا رب آتني ما وعدتني،  

ومراكبي،  وذهبي  ومرجاين  ولؤلؤي  وحريري  واستبقي  غريف  كثرت  فقد 

. قالت اجلنة:  فقال: لك كل مسلم ومسلمة ومن عمل صاحًلا ومل يرشك يب شيًئا

رضيت. وأتى عىل واد فوجد رحًيا منتنة وسمع صوًتا منكًرا فسأل عنه، فقيل  

سالسيل   كثرت  فقد  وعدتني،  ما  آتني  رب  تقول:  جهنم  صوت  هذا  له: 

كل مرشك ومرشكة وخبيث  قال: لك  وعذايب،  وأغالِل وسعريي وزقومي 

 وخبيثة وكل جبار ال يؤمن بيوم احلساب. قالت: رضيت. 

هو يسري إذ هو بامرأة كاشفة عن ذراعيها وعليها من كل زينة،    وبينام 

: تلك الدنيا لو أجبتها الختارت أمتك فنادته فسكت، فقال له جبيل  

متنح عن   بشيخ  نعمة. ومرَّ  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، هذه  أجاهبا  ما  الدنيا عىل اآلخرة( 

: رس هذا  يقول: هلم يا حممد فقال جبيل    -بعيد عن الطريق    -الطريق  

وهو يصيل يف   دو اهلل إبليس أراد أن متيل إليه. ومر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بموسى  ع 

قبه عند الكثيب األمحر( هذا ثابت يف نص احلديث، زرناه السنة املاضية وقبه  

، رمية حجر من يسار الذاهب من األردن إىل بيت املقدس، وهو  الرشيف  

بيقني. هناك  يا جبي  موجود  الذي معك  هذا  من  هذه    -ل؟  )فقال موسى: 

لنا الذي نصح    -األسئلة تعليم  العريب  بالنبي  فقال: هذا أمحد. فقال: مرحًبا 

 . ألمته. ودعا له بالبكة، وقال: سل ألمتك اليرس

فقال: من هذا الذي معك يا جبيل؟ قال: أخوك    ثم لقيه عيسى   

 . حممد. فرحب به ودعا له بالبكة وقال له: سل ألمتك اليرس

عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  يا    ومر  هذا  من  فقال:  وعياله،  شيخ  حتتها  شجرة 

جبيل؟ قال: أبوك إبراهيم. فسلم عليه فرد عليه السالم، وسأل جبيل عنه؟  
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فقال: هذا ابنك أمحد. فقال: مرحًبا بالنبي العريب األمي الذي بلغ رسالة ربه  

ونصح ألمته، يا بني إنك الٍق ربك الليلة، وإن أمتك آخر األمم وأضعفها،  

يف أمتك فافعل، ودعا    -أكثرها    -تطعت أن تكون حاجتك أو ُجلها  فإن اس

جزاه اهلل عنا خري اجلزاء، جزاهم اهلل عنا خري    له بالبكة( سيدنا إبراهيم  

 .ااجلزاء مجيعً 

)ومل يزل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سائًرا حتى وصل مدينة بيت املقدس، فدخل     

ساطعان، فسأل جبيل    من باهبا اليامين، وإذا عن يمني املسجد ويساره نوران

عنهام؟ فقال: األيمن عىل حمراب داوود واأليرس عىل قب مريم، ونزل الرسول  

 ملسو هيلع هللا ىلص عن الباق وربطه بباب املسجد يف احللقة التي كانت تربط هبا األنبياء.  

أتى الصخرة فوضع أصبعه فيها فخرقها وشد    ويف رواية أن جبيل  

)وقيل:   ضعيفة.  رواية  وهذه  الباق(  جبيل  هبا  هل    إن  حممد  يا  قال: 

: فانطلق إىل  سألت ربك أن يريك احلور العني؟ قال: نعم. قال جبيل  

أولئك النسوة فسلم عليهن، وهن جلوس عن يسار الصخرة. فانتهى إليهن،  

فقلن: خريات حسان،  أنتن؟  فقال: من  السالم،  فسلم عليهن، فرددن عليه 

 .موا فلم يظعنوا، وخلدوا فلم يموتوانساء قوم أبرار، نقوا فلم يدرنوا، وأقا

يعني    منهام ركعتني  املسجد صىّل كل  هو وجبيل  ملا دخل  حتية    -ثم 

فلام فرغا مل يلبث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال يسرًيا حتى اجتمع يف املسجد    - املسجد  

ناس كثريون، نزلت املالئكة الذين شأهنم الصعود واهلبوط، وحرش اهلل تعاىل 

وا األنبياء  مجيع  جبيل،  له  فأذن  وسعهم،  حتى  املسجد  يف  وزاد  ملرسلني، 

بيده    وأقيمت الصالة، فقاموا صفوًفا ينتظرون من يؤمهم، فأخذ جبيل  

: أتدري من صىل م قال له جبيل  ملسو هيلع هللا ىلص فقدمه، فصىل هبم ركعتني، وملا سلَّ 

 .يعني من قديم الزمان اهلل( قال: ال، قال: صىل خلفك كل نبي بعثه  خلفك؟

عىل ربه بثناء مجيل فقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:    -األنبياء    -)ثم أثنى كل منهم   

كلكم أثنى عىل ربه وأنا مثن عىل ريب. ثم رشع يقول: احلمد هلل الذي أرسلني  

القرآن فيه تبيان كل يشء،   رمحة للعاملني وكافة للناس بشرًيا ونذيرا، وأنزل عيل
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ت للناس، وجعل أمتي وسًطا، وجعل أمتي هم وجعل أمتي خري أمة أخرج

األولون واآلخرون، ورشح ِل صدري، ووضع عني وزري، ورفع ِل ذكري، 

: هبذا فضلكم حممد( هو أول من خلق وجعلني فاحًتا خامتًا. فقال إبراهيم  

 وهو اخلاتم خاتم النبيني.  (1)  جابر»أوُل ما َخَلَق اهلل نوُر نبيك يا اهلل: 

وأسفله     السموات،  جاوز  قد  أعاله  سلم  وهو  باملعراج،  أيت  )ثم 

ض من لؤلؤ وغريه من موضوع عىل الصخرة، وهو من جنة الفردوس منضَّ 

معادن اجلنة، فصعد عليه هو وجبيل عليهام الصالة والسالم وسبقه مجاعة  

ليهم  من املرسلني ملالقاته يف السموات تعظياًم لقدره الرشيف صىل اهلل عليه وع 

ويف الثانية: عيسى وحييى    - السالم    -أمجعني، فلقي يف السامء األوىل: آدم عليه  

ويف الثالثة: سيدنا يوسف. ويف الرابعة: سيدنا إدريس. ويف    - أوالد اخلالة    -

النبيني   من  ومجًعا  موسى  سيدنا  السادسة:  ويف  هارون.  سيدنا  اخلامسة: 

عددهم إال اهلل تعاىل ويف السامء    ال يعلم   -صعدوا ملالقاته هناك    –واملرسلني  

السابعة: إبراهيم اخلليل. ويف كل سامء يدق جبيل باهبا فيقول البواب: من  

هذا؟( من يدق الباب؟ )فيقول: جبيل. فيقول: ومن معك؟ فيقول: حممد.  

فيقول: أو قد أرسل إليه؟ فيقول: نعم. فيقول: مرحًبا به وأهاًل. ويفتح هلام 

 .ويدخل

ل ملسو هيلع هللا ىلص يسلم عىل من لقيه من األنبياء، فريد عليه ويرحب به  وكان الرسو 

ويسأل جبيل عن كل واحد فيقول: هذا فالن. وملا سلم عىل إبراهيم رد عليه  

السالم ورحب به وقال له: أقرئ أمتك مني السالم وأخبهم أن اجلنة طيبة  

واهلل أكب    الرتبة عذبة املاء، وأن غراسها سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل

وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم. ثم قال: يا بني إنك مالق ربك يف هذه  

الليلة، وإن أمتك آخر األمم وأضعفها، فإن استطعت أن تكون حاجتك يف  

اه يف األول.    أمتك فافعل( مثل ما وصَّ

)فلام وصل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل مكان اخلطاب قال: يا رب إنك عذبت قوًما 

فام أنت فاعل بأمتي؟( حامل همَّ   -األمم السابقة    -باخلسف وقوًما باملسخ  
 

 ( تقدم خترجيه. 1)
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ه )فقال: ُأنزل عليهم الرمحة، وأبدل سيئاهتم حسنات،  ه أمتُ أمته، عىل الدوام مهُّ 

ومن أعطيته،  منهم  سألني  ومن  أجبته،  منهم  دعاين  عيلَّ   ومن  كفيته،    توكل 

وأسرت عىل العصاة منهم يف الدنيا، وأشفعك فيهم يف اآلخرة، ولوال أن احلبيب  

حيب معاتبة حبيبه ملا حاسبتهم، وأنا هلم ما عاشوا، وأنا هلم إذا ماتوا، وأنا هلم 

 .يف القبور ويوم النشور

إبراهيم    ملسو هيلع هللا ىلص  قوم   ووجد  وعنده  املعمور،  البيت  إىل  ظهره  مسنًدا 

جلوس بيض الوجوه، وقوم يف ألواهنم كدرة، فدخلوا أهناًرا واغتسلوا فيها،  

صارت ألواهنم مثل أصحاهبم، فسأل جبيل عنهم؟ فقال: أما بيض الوجوه  

فقوم مل يلبسوا إيامهنم بظلم، وأما اآلخرون فقوم خلطوا عماًل صاحًلا وآخر 

بوا فتاب اهلل عليهم. وقيل له ملسو هيلع هللا ىلص: هذا مكان من قىض نحبه، أي مات  سيًئا، فتا

عىل ملتك احلنيفية( اللهم أمتنا عىل دينك يا رب )فتهلل وجهه ملسو هيلع هللا ىلص عند سامع  

 .ذلك

السابعة  ) السامء  املعمور يف  البيت  فيه(  املعمور، فصىل  البيت  ثم دخل 

يوم كل  يدخله  )وهو  بابان  له  متاًما  الكعبة  فوق  الكعبة،  ألف    متل  سبعون 

ملك، ال يعودون إليه إىل يوم القيامة. وورد أن اهلل تعاىل أمر بنصب منب عىل  

، ويؤذن هلم جبيل، ويصيل هبم  (1)  الَكروبيونبابه يوم اجلمعة، وحترض املالئكة  

ميكائيل إماًما، وإذا فرغوا من صالهتم يقول جبيل: اللهم اجعل ثواب أذاين  

إمامتي  ثواب  اجعل  اللهم  ميكائيل:  ويقول  ملسو هيلع هللا ىلص.  حممد  أمة  من  للمؤذنني 

لألئمة من أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص. وتقول املالئكة: اللهم اجعل ثواب صالتنا للمصلني 

تعاىل: أفَتسَخون عيّل، وأنا أوىل باجلود والكرم(    من أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص. فيقول اهلل

يعني أنتم أكرم مني؟ )اشهدوا أين قد غفرت ملؤمني أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص. ثم يفرتقون 

 إىل اجلمعة األخرى وهكذا( هنيًئا للمصلني وهنيًئا للمؤمنني. 

 

الراء(  1) الكاف وختفيف  بفتح  بذلك؛   :الكروبيون  لقبوا  به،  بالعرش طائفون  مالئكة حافون 

ألهنم متصدون للدعاء برفع الكرب عن األمة. وقيل غري ذلك. الباجوري، حتفة املريد عىل  

 .  1/218جوهرة التوحيد 



ان فَ رْ العِ  ُق ارِ وَ بَ   134 

 

)ثم ُرفِع ملسو هيلع هللا ىلص إىل سدرة املنتهى، فإذا هي شجرة عظيمة نابتة عىل تل من  

أصلها أهنار من ماء غري آسن أي غري متغري، وأهنار من لبن  مسك، خيرج من  

مل يتغري طعمه، وأهنار من مخر لذة للشاربني، وأهنار من عسل مصفى، يسري  

الراكب يف ظلها سبعني عاًما ال يقطعها، والورقة منها تظل اخللق، ونبِقها مثل  

 . قالل هجر

النعيم ما ال عني رأت    وال أذن سمعت  ثم دخل اجلنة، فرأى فيها من 

أمثاهلا   بعرش  الصدقة  باهبا:  عىل  مكتوًبا  ورأى  برش،  قلب  عىل  خطر  وال 

قال: ألن السائل يسأل    ذلك؟والقرض بثامنية عرش، فسأل جبيل عن سبب  

وعنده يشء، واملستقرض ال يستقرض إال من حاجة، واستقبلته جارية فقال  

 مة خادم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.أبو سيدنا أسا -هلا: أنت ملن؟ قالت: لزيد بن حارثة 

النار، فإذا فيها غضب اهلل وزج  ه ونقمته، لو طرح ر)ثم ُعرضت عليه 

سيدنا مالك خازن النار    -فيها احلجارة واحلديد ألكلتها، ورأى مالًكا خازهنا  

الغضب يف وجهه مل يضحك قط( سيدنا مالك ال    - ُيعرف  فإذا هو عابس، 

فقال: من    - الفطائس    -ف  يعرف الضحك.  )ورأى فيها قوًما يأكلون اجلي

يعني أهل الغيبة    -هؤالء يا جبيل؟ قال: هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس  

ثم أغلقت النار دونه، ثم جاوز سدرة املنتهى، فغشيته سحابة التجليات،   -

هذا   أيف  يا جبيل  له:  فقال  الصعود،  فتأخر جبيل عن  أي غطته وحجبته، 

هذا مقامي ولو جاوزته ألحرقني النور. فقال   املقام يرتك اخلليل خليله؟ فقال:

له عليه الصالة والسالم: يا جبيل ألك حاجة عند ربك؟ فقال: سل اهلل أن  

يأذن ِل أن أبسط جناحي عىل الرصاط ألمتك حتى جيوزوا عليه آمنني إكراًما  

 .وإجالاًل لك يا رسول اهلل. قال له: جزاك اهلل خرًيا

يف الصورة    تعاىل له ملًكا يشبه أبا بكر  ثم ارتقى ملسو هيلع هللا ىلص، وقد جعل اهلل   

ألجل أن يؤانسه مع ارتقائه إىل أن سمع مناٍد يقول: تقدم يا أكرم اخللق. فدنا  

بعيني رأسه   حتى وصل إىل احلرضة القدسية واملقامات العلية، فرأى ربه  

عند ذلك، وقال: يا حممد ارفع  رؤية تليق بجنابه، فخر ساجًدا، وكلمه ربه  

فقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »إنك اختذت إبراهيم خلياًل، وكلَّمت    .رأسك وسل تعط
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موسى تكلياًم، وألنت لداود احلديد، وأعطيت سليامن ملًكا عظياًم، وعلمت  

 . عيسى التوراة واإلنجيل الكريم، وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم

ة  فقال له الرب تبارك وتعاىل: قد اختذتك حبيًبا، وأرسلتك للناس كاف  

احلمد،  ولواء  البقرة  وخواتيم  املثاين  من  سبًعا  وأعطيتك  ونذيًرا،  بشرًيا 

وجعلت أمتك خري أمة أخرجت الناس، وفرضت عليك وعىل أمتك مخسني 

صالة، فقم هبا أنت وأمتك. فقال له: يا حممد أين حاجة جبيل؟ فقال: اللهم  

خيرج    –بك  أنت أعلم هبا. فقال: قد أجبته ملا سأل، ولكن مَلن أحبك وصح

 .ويف رواية: ملن أكثر الصالة عليك - كتريون برانيني 

السحابة، وأخذ جبيل  انجلت عنه  املناجاة  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من  فرغ  فلام 

    إىل موسى أن وصل  إىل  معه  اهلل  بيده، وهبط  ما فرض  له:  فقال   ،

عليك وعىل أمتك؟( يعني إىل السامء السادسة، فسيدنا موسى كان يف السامء 

)قال: مخسني صالة يف كل يوم وليلة. قال: ارجع إىل ربك فاسأله    السادسة 

، يستشريه يف  فالتفت ملسو هيلع هللا ىلص إىل جبيل  ،التخفيف، فإن أمتك ال تطيق ذلك

 الرجوع إىل املراجعة، فأشار إليه أن نعم إن شئت(  

استشاره   ملا  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  سيدنا  مع  جبيل  سيدنا  أدب  األدب  شاهدوا 

ع  هذه  له:  قال  لكن  له،  رئيس  وأشار  رئيسنا..  أنت  ألنك  أنت،  إليك  ائدة 

رسيًعا    الكل، ال إله إال اهلل، ال يعرف الفضل من الناس إال ذووه )فرجع  

السحابة، فلام وصل إىل مكان اخلطاب خر   الشجرة وغشيته  انتهى إىل  حتى 

حتى وصل إىل سيدنا    فهبط    ،ساجًدا، وسأل التخفيف، فوضع عنه مخًسا

فق  موسى بذلك  وسأل  وأخبه  فرجع  التخفيف  واسأل  ارجع  ال: 

زال   وما  مخًسا،  عنه  فحطَّ  وربه    التخفيف،  موسى  بني  ويسأل    يرتدد 

التخفيف، حتى بلغت مرات املراجعة تسًعا، ويف كل مرة حيط عنه مخًسا ويرى  

ويتلذذ بسامع كالمه حتى مل يبق من اخلمسني   ربه سبحانه وتعاىل بعيني رأسه،

إال مخٌس. فقال اهلل تعاىل: يا حممد هن مخس يف كل يوم وليلة، كل صالة منهن  

ل قوِل، وال ينسخ كتايب. بعرشة أي: يف الثواب، فتلك مخسون صالة    ال يبدِّ
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فأخبه، فقال: ارجع وأسال    حتى انتهى إىل موسى    فهبط النبي  

التخفيف، فقال: قد استحييت من مراجعتي ريب، ورضيت بأحكامه، فقال  

املقدس، فلم يمر عىل مأل من   املعراج إىل بيت  له: اهبط بسم اهلل فهبط عىل 

 حلجامة. املالئكة إال قالوا: ُمْر أمتك با 

فمرَّ   ثم ركب    مكة،  إىل  متوجًها  منها    ،لقريش  ريٍ بعِ   الباق  دنا  فلام 

قد ضلوا    ريٍ منها وانكرس، ومر بعِ   ع بعريٌ نفرت من رسعة ميش الباق، ورُصِ 

فسلم عليهم فقال بعضهم: هذا صوت حممد بن عبد اهلل،    -مجاًل -بعرًيا هلم  

:  لقد صليت  -ابنة عمه- الفجر، وقال ألم هانئ  فلام وصل مكة وأصبح صىلَّ 

معكم العشاء ثم جئت بيت املقدس فصليت فيه، ثم صليت معكم الصبح  

فقالت له: يا نبيَّ اهلل    اليوم، وألحدثنَّ به القوم، وال أخشى من عتب وال لوم،

حزينًا، وعرف   ال حتدثهم بذلك فيكذبوك، وال تذكره هلم فيؤذوك، فقعد  

 . أن الناس تكذبه

فمر به أبو جهل لعنه اهلل تعاىل فقال كاملستهزئ هل من خب؟ قال: نعم.  

أرسي يب الليلة إىل بيت املقدس، قال: ثم أصبحت بني ظهرانينا بمكة؟ قال  

القوم،  حرض  إذا  جيحد  أن  خمافة  يكذبه  أن  يرض  ومل  ذلك،  فاستعظم  نعم. 

للعني بأعىل  فقال: أرأيت إن دعوت قومك أحتدثهم هبذا؟ قال: نعم؛ فنادى ا

جهل:  أبو  فقال  إليهام  فجاءوا  هلموا،  لؤى  بن  كعب  بنى  معرش  يا  صوته: 

بمرساه، فلام سمعوا ذلك   حدثتنى به فأخبهم رسول اهللبام  قومك  حدث  

هاجوا وماجوا واختلف أحواهلم: فمنهم من صفق، ومنهم من وضع يده عىل 

 . رأسه متعجًبا

وكان عند أهله وأخبوه اخلب فقال      أيب بكر وذهبت مجاعة منهم إىل 

هلم: هو صادق. ثم جاء إليه مرسًعا فوجده مع قريش عىل احلالة املذكورة.  

غري    -أي: سهاَل -أممًااْلَيْوِم  َقْبَل َفَقاَل امْلُْطِعُم بن عدي: يا حممد ُكلُّ َأْمِرَك َكاَن 

بيت املقدس   أنا أشهد أنك كاذب؛ نحن نرضب أكباد اإلبل إىل قولك اليوم،

ُمْصَعًدا أي ذهاًبا شهًرا، ومنحدًرا أي: إياًبا شهًرا، وأنت تزعم أنك أتيته يف 
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: بئسام قلت  ليلة!! والالت والعزى ال أصدقك. فقال له أبو بكر الصديق 

بَته، أنا أشهد أنه صادق.  البن أخيك قد َجَبْهَته وكذَّ

و  بناؤه  كيف  املقدس،  بيت  لنا  صف  حممد  يا  من  فقالوا:  وقربه  هيئته 

اجلبل؟ فرشع يصفه هلم، وقال: بناؤه كذا، وهيئته كذا، وقربه من اجلبل كذا،  

التبس عليه الوصف، فكِرب كرًبا ما كرب   فام زال الرسول يصفه هلم حتى 

جبيل   فنزل  مثله،  دار    قبله  دون  وضعه  حتى  به  وجاء  املسجد  فاقتلع 

م، فسألوه عن أبوابه فنظر  ينظر إليه ويصفه هل  عقيل أو دار عقال، فجعل  

وعدَّ  أنك  إليها  أشهد  صدقت  صدقت  يقول:  بجانبه  بكر  وأبو  باًبا،  باًبا  ها 

  رسول اهلل. فقال القوم: لقد أصاب يف الوصف. 

ثم قالوا أليب بكر: أفتصدقه يا أبا بكر أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس  

ألصدقه فيام هو أبعد من ذلك:  وجاء قبل أن يصبح؟  فقال أبو بكر: نعم إين  

ثم    .بالصديق    يمِّ إين ألصدقه بخب السامء يف ُغدوٍة أو َرْوَحٍة، ومن ثمَّ ُس 

قالوا لبعضهم: إن لنا جتارة قادمة من الشام فسألوه عنها هل رآها. فأخبهم  

منها   قافلة  عن  وسألوه  وكذا؟  وكذا  األورق  اجلمل  فيها:  وهذه  -بأمارات 

 . متى قدومها؟ فقال: يوم األربعاء -م كانت أول قافلة هل

النهار    اليوم خرجوا إىل ظاهر مكة، فتأخرت حتى كاد  فلام كان ذلك 

اهلل   الشمس   ينتهي، فدعا رسول  النهار ساعة، وحبست  له يف  فزيد  ربه، 

حتى دخلت القافلة، وأخبهتم بخبه، وقالوا: نعم نحن سمعنا صوت حممد، 

تكذيبه   إىل  جيدوا  مل  ورموه فلامَّ  والفساد،  والبغي  العناد  إىل  رجعوا  سبياًل 

بالسحر، ومنهم من توقف يف حاله، ومنهم من ارتد عن اإلسالم، ومنهم من  

فأنزل اهلل تعاىل:  قه  الكالم، ومنهم من عاند وكذبه، ومنهم من صدَّ نافق يف 

ْؤَيا الَّتِي َأَرْينَاَك إاِلَّ فِْتنَةا لِلنَّاسِ   (1)  ﴾.(٦٠) ﴿َوَما َجَعْلنَا الرُّ
 

واملعراج بعدة روايات خمترصة ومطولة ويف بعض الروايات زيادات ال اإلرساء ثبت حديث  (1)

وقد    (التنوير يف مولد الرساج املنري)تصح، »قال احلافظ أبو اخلطاب عمر بن دحية يف كتابه  

وأفاد فأجاد  عليه  وتكلم  أنس،  طريق  من  اإلرساء  حديث  تواترت  -ذكر  وقد  قال:  ثم 

الروايات يف حديث اإلرساء عن عمر بن اخلطاب، وعيل بن أيب طالب وابن مسعود، وأيب  

ذر، ومالك بن صعصعة، وأيب هريرة، وأيب سعيد، وابن عباس، وشداد بن أوس، وأيب بن  

أيب حبة وأيب ليىل األنصاريني، وعبد اهلل بن عمرو، وجابر، كعب، وعبد الرمحن بن قرط، و

وصهيب   احلمراء،  وأيب  جندب،  بن  وسمرة  أمامة،  وأيب  أيوب،  وأيب  وبريدة،  وحذيفة، 

الرومي، وأم هانئ، وعائشة وأسامء ابنتي أيب بكر الصديق، ريض اهلل عنهم أمجعني. منهم من  

املسانيد، وإن مل تكن رواية بعضهم عىل رشط ساقه بطوله، ومنهم من اخترصه عىل ما وقع يف  
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من مكة إىل بيت املقدس يقال له اإلرساء، ومنكره    أن ذهابه    واعلم

له  يقال  اخلطاب،  مكان  إىل  املقدس  بيت  من  به كافر، وصعوده  العلم    : بعد 

 املعراج، ومنكره بعد العلم به فاسق.  

أقّل  ثالًثا، وقيل:  أربع ساعات، وقيل:  وكانت مدة اإلرساء واملعراج 

حيمي يف رشحه عىل  حتى ذكر   السبكي يف تائيته أهنا حلظة، وذكر العالمة السُّ

األربعني عن بعض سالطني مرص أنه سمع من العلامء أن اإلرساء واملعراج  

وقال ال أصدق إال    ،فأنكر ذلك  كان يف ست وأربعني درجة... يعني دقائق

عب هبا  ألن السلطان حيب اللعب هبا، فل   ؛النووي، فأرسل إليه فجاءه بمنقلة

فغلبه النووي مرتني، ثم قال له: كش أي اذهب يا مغلوب، فرأى نفسه   ،معه

ألن سبًعا يعدو خلفه إىل أن وجد بيًتا فدخله، فوجد   ؛قنوات  تخطىوي  ، يف فالة

أنا سلطان مرص، فقال    :فيه بعاًل وزوجته وبنته، فقال له الرجل: من أنت فقال

اخلع ثياب السلطنة،    :بينك وبينها سفر سنني، واستعظم رجوعه، وقال له  :له

له من زوجته ذكران   فرعاها، وأتى  إبيل،  أن ترعى  بنتي، ومهرها  وأزوجك 

ر احلالة األوىل فلبس ثياب السلطنة فرأى السبع  وبنًتا يف سبع سنني، ثم تذكَّ 

القنوات إىل أن وجد نفسه جالًسا أمام   ييعدو خلفه، وهو يعدو أمامه، وخيط

ما   النووي  له  يديك، فحكى  بني  قاعد  أنا  قال  أين كنت؟  له  فقال  النووي، 

ك، فقال له النووي  ، وأنكر ذلحصل له ، وقال: كل ذلك يف سبع عرشة درجة

هبم وأتى  ففتحها،  اخلزانة،  هذه  من  بأوالدك  فاِت  باإلرساء    . قم  وصدق 

  (1)  « *.واملعراج يف تلك املدة 

 

الصحة، فحديث اإلرساء أمجع عليه املسلمون، واعرتض فيه الزنادقة امللحدون ﴿ُيِريُدوَن 

[« انظر: ابن كثري، 8ُنوِرِه َولَْو َكِرَه الَْكافُِروَن﴾ ]الصف: ُمتِمُّ َواهللُ  بِأَْفَواِهِهْم اهللِ لِيُطِْفئُوا ُنوَر 

 (:45/ 5لقرآن العظيم، )تفسري ا

أنوار الطالبني رشح األربعني( للعالمة )كأن السيد النبهان ينقل عن خمطوطة الرشح الكبري،  (1)

أمحد بن حممد السحيمي القلعاوي، الورقة السابعة، وهي حمفوظة بدار الكتب القومية، حتت 

بهان لإلمام النووي  حديث تيمور. ورغم بحثي مل أجد القصة التي ذكرها السيد الن  269رقم  

 مع سلطان مرص إال يف رشح السحيمي فنقلت نصه بتاممه. واهلل أعلم. 
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ا بقي حارًّ   عن حديث السيدة عائشة أن فراش رسول اهلل    وسئل  

ومعراجه، فأجاب: هذا خطأ، َخَلَط فِعٌل ماٍض؛ ما    مدة إرساء رسول اهلل  

هذا احلديث مردود؛ ألن الزواج كان يف املدينة وإرساء    (1)   بعُد،كان قد تزوجها  

 (2) مكة.الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومعراجه يف 

ى بَِعْبِدهِ :  هلالج لج قوله   َراِم إََِل اَْلَْسِجِد    ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي َأَْسَ َلْيالا ِمَن اَْلَْسِجِد اْْلَ

ِميُع اْلَبِصُْي ) ليس    (﴾١اْْلَْقََص الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا إِنَُّه ُهَو السَّ

﴿ُكلَّ  إلرساء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وال ملعراجه زمن، فهو من اليوم الذي قاله تعاىل:  

 [.  29]الرمحن: َيْوٍم ُهَو يِف َشْأن﴾

فسيدنا حممد عبد، لكنه سيد  ﴿بَِعْبِدِه﴾  ، بل  نبيه  وال   برسوله،  قال:  وما

أعىل  و   العبيد ملسو هيلع هللا ىلص، الرضا    (3)  املراتب،العبدية  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وليس  مرتبة  وهي 

 أعىل املراتب، يقول: سّيدنا الشيخ عبد القادر الكيالين:   

 ما زلُت أرتع يف ميادين الرضا          حتى بلغُت مكانًة ال توَهُب 

يف آخر عمره قبل ثالثة   والعبدية، وصلها سّيدنا عبد القادر الكيالين 

أيام من وفاته، أما سّيدنا أمحد الرفاعي فمن أول قدم يف السري. واختيار النبّي  

ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون نبيًّا عبًدا، دالَّ عىل كامل عقله ملسو هيلع هللا ىلص. يقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَنا َعْبٌد  

هذا هناية األدب من رسول    (4)  «.اْلَعْبدُ َيْأُكُل  َكاَم  َوآُكُل  َأْجلُِس َكاَم جَيْلُِس اْلَعْبُد،  

 

عنها   (1) وتوىف  سنني،  تسع  بنت  الرسول  »تزوجها  عائشة:  السيدة  عن  النبهان  سيدي  يقول 

 سنة« *.  18بنت

مغازيه    (2) يف  إسحاق  ابن  أخرجه  احلديث  إسحاق،  295هذا  ابن  عنه  من روى  إهبام  وفيه   ،

يرد فا فلم  الصاحلي: »وأما ما يعزى لعائشة ريض اهلل عنها،  قال  حلديث عىل هذا منقطع. 

بسند يصلح للحجة بل يف سنده انقطاع وارد جمهول كام تقدم وقال أبو اخلطاب بن دحية يف  

التنوير: إنه حديث موضوع عليها. وقال يف معراجه الصغري: »قال إمام الشافعية القايض أبو 

بن رسي وإنام وضع  العباس  هذا حديث ال يصح  اهلدى  لج:  الصحيح«. سبل  احلديث  رّد 

 .70/ 3والرشاد يف سرية خري العباد 

    ايقول ابن رجب رمحه اهلل: »إن مقام العبودية أرشف مقامات اخللق؛ وهلذا سمى اهلل حممًد   (3)

 .  7/330فتح الباري رشح صحيح البخاري يف أرشف مقاماته وأعالها بالعبودية«. 

كان إذا أكل    قال العراقي: رواه عبد الرزاق يف املصنف من رواية أيوب معضالً أن النبي    (4)

احتفز وقال آكل كام يأكل العبد احلديث وروى ابن الضحاك يف الشامئل من حديث أنس  
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ل   َوَأوَّ اأْلَْرُض،  َعنُْه  َتنَْشقُّ  َمْن  ل  »َأوَّ بأن جعله  لتواضعه  فأعطاه اهلل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

عٍ  ل ُمَشفَّ  (1)  «.َشافٍِع َوَأوَّ

ِميُع اْلَبِصُْي ) ُه ُهَو السَّ لــّمـا بنّي احلرضة اإلهلية    (﴾١﴿لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا إِنَّ

قة، وعامل العرش وعامل السموات واللوح املحفوظ وما   للوجود كله لعامل الرَّ

وقال حلبيبه قل: أنا سيد ولد آدم    ،شابه ذلك أّن سّيدكم عىل اإلطالق حممد  

أي: ال أقوهلا افتخاًرا عليكم، بل أنا مأمور هبا من قبل ريب سبحانه  (2) وال فخر

فاحلق  وتعاىل،   احلقيقي،  املعراج  سبب  الكلمة  له    هذه  قال  ذلك  بنيَّ  ملا 

العرش وعامل الرقة والكريس واملالئكة بأنواعها: يا رب نحن ال نقدر، نحن  

به؛ لكي نراه ونتبارك به، وما عرج إىل اهلل كام يقول بعضهم. هذا    ئأمكنة ج 

َأْيَن َما ُكنُتْم﴾ ]احلديد: [ اهلل ما  4غري صحيح يقول اهلل تعاىل: ﴿َوُهَو َمَعُكْم 

هو جسم، وما هو يف حمل، إذا قلتم: يف حمل صار جساًم، إذن هو بحاجة إىل  

ريب كنزوِل هذا. وصار ينزل عن  جهة وإىل حمل مثلام قال ابن تيمية قال: ينزل 

 الدرج. هذا خلط وجهل، هذا جهل يف حقيقة الدين، ما فهم حقيقة الدين. 

، وقوله هلم: إّنه  سّيدنا حممًدا    فأساس املعراج وسببه مدح احلق   

العرش    -حبيبي وأنا اصطفيته للوجود أمجع، قالوا: يا رب طاملا هكذا نحن

لنا به حتى نتبارك فيه،    ئقدر أن نسري، ج ال ن  -واللوح املحفوظ والسموات  

 وليس العروج إىل اهلل. بسّيدنا حممد   فلهذا السبب عرج احلق 

الَِّذيَن  :  هلالج لج قوله   اَْلُْؤِمننَِي   ُ َوُيَبرشِّ َأْقَوُم  ِهَي  لِلَّتِي  َْيِْدي  اْلُقْرآَن  َهَذا  ﴿إِنَّ 

ا   ْم َأْجرا اِت َأنَّ ََلُ اِْلَ ا )َيْعَمُلوَن الصَّ القرآن له وظيفتان يف آن واحد:   (﴾9َكبِْيا

قانون، وتعبُّد به، احلق بنّي لنا كيف نسري، وكيف نعيش، وكيف ننام، وكيف  

 نقوم، وكيف نعمل، وكيف، وبآٍن واحد هو عبادة. 
 

ىل ركبتيه يأكل فقال شاة فجثا ع بسند ضعيف ثم قال: ويروى بسند حسن أهديت للنبي 

له أعرايب ما هذه اجللسة فقال إن اهلل جعلني كرياًم ومل جيعلني جبارًا عنيدًا وإنام فعل ذلك 

 .853تواضعاً هلل تعاىل ومن ثم قال إنام أنا عبد... الخ. املغني، رسول اهلل 

، الرسول  الرشيف فيقول: عرج بجسمه الرشيف   سمهجيزم سيدي النبهان أن املعراج كان بج  (1)

    كان ليس له ظل، بالعروج وأنا جالس معكم أعرج عروج الروح. انظر: اآللويس، السيد

. واحلديث أخرجه أبو داود يف سننه َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َباٌب يِف التَّْخيِرِي َبنْيَ اأْلَْنبِيَاِء 3/43النبهان،

اَلُم، برقم  اَلُة َوالسَّ  .4673َعَليِْهُم الصَّ

 . 3148َباٌب: َوِمْن ُسوَرةِ َبنِي إرسائيل برقم   الرتمذي عن أيب سعيد، ( أخرجه2)
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آَيَة  :  هلالج لج قوله   َوَجَعْلنَا  ْيِل  اللَّ آَيَة  َفَمَحْوَنا  آَيَتنْيِ  َوالنََّهاَر  ْيَل  اللَّ ﴿َوَجَعْلنَا 

ةا )  ُمْبِِّصَ الوجود حتى (﴾  ١٢النََّهاِر  الوجود وال فلك من أفالك  ال يشء يف 

األرض إالّ سائرة، ال وقوف أبًدا. والنجوم ال تغيب، لكن لقوة الشمس ال  

 . َيظهُر النجم

)﴿:  هلالج لج قوله   َحِسيباا  َعَلْيَك  اْلَيْوَم  بِنَْفِسَك  َكَفى  َكَتاَبَك  أيَّ    (﴾ ١٤اْقَرْأ 

يشء تقولونه يسطَّر عليكم، وغًدا يوم القيامة تراه بعينك، يعطيك احلق قوة  

ر كلها أمامك   ٍء َقِدير﴾  نور ُتتصوَّ إذا أنتم    [45]النور:﴿إِنَّ اهللَ َعََل ُكلِّ ََشْ

ل اآلن،  نسيتموه، فاملالئكة ال تنساه ، فمسجّلة املالئكة غري املسجلة التي تسجِّ

لة املالئكة تسّجل املكان والزمان واحلال الذي كنتم فيه.   مسجِّ

﴿ُكالا نُِّمدُّ َهـُؤالء َوَهـُؤالء ِمْن َعَطاء َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاء َربَِّك  :  هلالج لج قوله  

ا )  زخ وال يف اآلخرة، لكن  »املدد ال ينقطع ال يف الدنيا وال يف الب  (﴾٢٠َُمُْظورا

  .* قلب«  له  كان  ملن  حيًّا،  كان  َربَِّك ملن  َعَطاء  َكاَن  َوَما  َربَِّك  َعَطاء  ﴿ِمْن 

ا﴾ والعطاء هو القوة، أما الظلمة أو النور فريجعان الستعاملك أنت،    َُمُْظورا

التْهِوية  جهاز  مثل:  متنوعة،  استعامالت  هلا  الكهرباء  قوة  مثل:  قوة  فالعطاء 

الكفر  واملب أنَّ  والكتب:  التفاسري  من  يفهمون  أناس  هناك  واملصابيح...  دة 

  ليس هو فامًها. فاهلل    (1) واإليامن من عطاء ربك. والذي يقول هذا: كذاب

أعطانا القوة وبنيَّ لنا قبل أن نستعملها قال: يا عبدي أنا أعطيتك برًصا، وهذا  

البرص أمانة عندك وهو ِل، يب تبرص، فيلزم أن تستعمله، لتنظر يف السامء وتعتب  

وتعرتف باآليات الّدالة عىل عظمتي حتى تصل للعظمة، وال تنظر يف النساء.  

ذن كذلك والسمع هلل... فالعني واإلذن  أو يا نساء ال تنظرن يف الرجال، واأل 

واللسان واليد والرجل عندها استعداد لليشء وضّده، وهذا هو الكامل حتى  

عندهم   ما  املالئكة  منهم؛ ألنَّ  وأعىل  أكمل  اإلنسان  أن  للمالئكة  اهلل  يبهن 

استعداد للمخالفة أبًدا، لكن نحن عندنا استعداد للمخالفة أبًدا، وما خالفناه،  

خال آدم أو  كسيدنا  نجحنا  خمطئون  أننا  واعرتفنا  وتبنا  ورجعنا    فناه 

  .افهموها َتسعدوا وُتسعدوا... 

 

 سبقت اإلشارة يف املقدمة إىل مراد السيد بمثل هذا الكلمة وأنه ال يريد معناها املبارش.  (1)
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ا﴾ َُمُْظورا َربَِّك  هو يقول:   احلظر منك، ليس منه    ﴿َوَما َكاَن َعَطاء 

اْلَبالَِغُة﴾ ُة  جَّ اْْلُ َفلِّلِه  قال: 149]األنعام:  ﴿ُقْل  الوجود  عىل  قائمة  حجته   ]

َلت:  َظالٍَّم لِّْلَعبِيد﴾﴿َوَما َربَُّك بِ  َظَلْمنَاُهْم َوَلكِْن  ﴿َوَما  [ كلهم عبيده  46]ُفصِّ

 [.118]النحل:(﴾ ١١٨َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن )

ا ﴿َوَقََض  :  هلالج لج قوله                     ا إِمَّ اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانا َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ َربَُّك َأالَّ 

اَم َقْوالا   َيْبُلَغنَّ ِعنَْدكَ  ا َوُقْل ََلُ اَم ُأفٍّ َواَل َتنَْهْرُِهَ ا َفاَل َتُقْل ََلُ ا َأْو كِاَلُِهَ ََبَ َأَحُدُِهَ
اْلكِ

( تفهموهنا    (﴾ ٢3َكِرياما  أنتم   ، البارِّ ومعنى  العاقِّ  معنى  يعرف  من  »نادر 

متزوِّ  ليس  وولد  متزوج،  ولد  ولدان:  هلا  أم،  ُوِجدت  املتزوج  بالعكس،  ًجا. 

الصغري،   أخاه  الكبري  األخ  فينصح  يصيل،  ال  الثاين:   . نقيٌّ تقيٌّ  صالح  رجل 

فيقول له: يا أخي، أبونا فالن، ونحن منسوبون، فالزم عليك أن تصيل، وأن 

ترتك اخلمرة، وترتك السفاالت، وإذ بأمه تلك تقول له: إيش تريد منه؟ ُرح  

جلنة قبلك. تبني لنا أهنا ستدخل النار  أنت إىل احلبيبة ]أي الزوجة[، سيدخل ا

قبل ابنها الذي هو مثلها، وذاك هو صاحب اجلنة. فذاك الولد الكبري نسميه 

ا؛ ألن كل احلقوق التي عليه يعطيها ألمه، وأمه ال حتبُّه؛ لكونه متزوًجا   - بارًّ

بري، فمعنى العاّق ومعنى الباّر مرتبط بالصغري وليس بالك  -احلامة ال حتبُّ الكنَّة 

قد يكون الكبري األب عاقاًل تقيًّا نقيًّا ال حيبُّ أن يدعو عىل ابنه، وابنه ال يسمع 

. ولو دعا له أبوه داخل الكعبة،   ألبيه، وال حيرتم أباه ألبتة، هذا الولد اسمه عاقٌّ

؛ ألنه ما قام باحلقوق التي   ولو دعا له عند الرسول   أينام دعا له، اسمه عاقٌّ

يوجد كثري من اآلباء جمانني،    - وبالعكس قد يكون األب جمنوًنا  أمره اهلل هبا.

م هلم مراداهتم، وهم يدعون عليه.  -وأمهات أجن والولد تقيًّا نقيًّا صاحًلا ُيقدِّ

مرتبط  بل  واألم،  باألب  مرتبط  والب  العقوق  حكم  فليس  بار.  اسمه  هذا 

هم لكنَّ األب واألم محقى بالولد؛ ألن الولد مأمور أن يبَّ والديه. فإذا كان يبُّ 

ا؛ ألنه يقدم احلقوق التي عليه، أما أن جيعل   ى بارًّ رشيرون يدعون عليه، يسمَّ

أباه يرىض عليه فليس يف طاقته أبًدا، وال يف طاقة خملوق أبًدا، هذه طاقة اهلل.  

 . «فنحن أبونا مهام يكون مليًحا أو غري مليح جيب علينا أن نخدمه
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ْمَع َواْلَبَِّصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولـئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُؤوالا ):  هلالج لج قوله     (﴾ 3٦﴿إِنَّ السَّ

الفؤاد هو القلب، واإلنسان هو سّيد عىل سمعه وبرصه ويده وعقله، ال بدَّ أن  

ال خيرجوا عن إرادته، وهذا يكون إذا هتّذب، قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »أّدبني ريب  

تأديبي« القيامة مسؤول عنها؛ »ألهنا موضوعة  واالنسان غ   (1) فأحسن  يوم  ًدا 

وبالوامهة   وبالعقل  وباللسان  وبالبرص  بالسمع  هبا؛  نتنعم  حتى  أمانة  عندنا 

وباملخيلة وباليد وبالرجل وبالفرج وبالبطن، هؤالء آالت النعم اإلهلية، فإذا  

،  قمنا بوضعها يف حمل اجلحود فهذا ال يليق، فلساننا يلزم أالَّ يتكلم إال بخري 

إىل   ورجلنا  ويدنا  اخلري،  إال  يسمع  ال  وسمعنا  اخلري،  إال  ترى  ال  وعيننا 

 آخره«*.  

اهلل ال بمعصية   نستعملهام يف طاعة  السمع والبرص حتى  أعطانا  فاحلقُّ 

اهلل، هل رأيتم عاصًيا يف الدنيا مبسوًطا؟ أنا أحتّدى كل أفراد الوجود ال تستثنوا  

يقع   اّلذي  الصالح  حتى  البسط  أحًدا،  جيد  أن  أحتداه  يتوب  وال  ذنب  منه 

والرسور، ولكن حني يتوب جتيئه النعمة اإلهلية، وهي املحبة اإلهلية التي هي 

 ضمن التوبة، فتعطيه البسط والرسور والراحة. 

ٍء  :  هلالج لج قوله   ن ََشْ ْبُع َواْلَْرُض َوَمن فِيِهنَّ َوإِن مِّ َمَواُت السَّ ﴿ُتَسبُِّح َلُه السَّ

ا )إاِلَّ ُيَسبِّ  ُه َكاَن َحلِياما َغُفورا ال   (﴾٤٤ُح بَِحْمَدِه َوَلـكِن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم إِنَّ

ذليلة   خاضعة  فامهة  كلها  تسمع،  كلها  احليطان  تفهم،  ال  الوجود  يف  ذرة 

منكرسة إىل اهلل. يف آخر الزمان إذا واحد عمل عماًل ثوُبه خيب عنه، نعله خيب  

فتسبيح اجلمل    (2) تدرك،، وهكذا، ال ذّرة يف الوجود ال  عنه، كل يشء خيب عنه

 

معناه صحيح لكنه مل يأت من طريق صحيح ...   قال الزركيش: »أّدبني ريب فأحسن تأديبي«  (1)

أبو   نارصوصححه  بن  يف  "الفضل  املنثورة  الآللئ  الزركيش،  انظر:  كثري.  كالم  وفيه   .

 .1/224و فيض القدير، 161-160األحاديث املشهورة، 

قال الشيخ األكب: أكثر العقالء بل كلهم يقولون عن اجلامد أنه ال بعقل فوقفوا عند برصهم  ( 2)

كل يشء يسمع  نَّ  عامل قد ورد أواألمر عندنا ليس كذلك، ... بل رس احلياة سار يف مجيع ال

صوت املؤذن من رطب ويابس يشهد له، وال يشهد إال من علم. هذا عن كشف عندنا ال 

الفتوحات   عريب،  ابن  انظر  ذلك.  غري  وال  خب  ظاهر  يقتضيه  بام  نظر  من  استنباط  عن 

   . 10بترصف. والشعراين، الكبيت األمحر يف بيان علوم الشيخ األكب،    185/ و1املكية،

العزيز   عبد  سيدي  كالم  من  احليوانات  157-155واإلبريز  إدراك  يف  حتقيق  ولآللويس 

 .4/139واجلامداتـ فراجعه، روح املعاين،
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تسبيح   غري  احلّية  وتسبيح  اجلمل،  تسبيح  غري  البقرة  وتسبيح  تسبيحنا،  غري 

﴿َوَلـكِن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم إِنَُّه  غريها، وهكذا ال ذّرة يف الوجود إالَّ تسبِّح  

ا َكاَن َحلِياما   اّلذين ال يفقهون تسبيحهم هم اجلهال.(﴾ ٤٤)َغُفورا

والطعام   احلََص  تسبيح  الشيخ  فذكر  ملسو هيلع هللا ىلص،  معجزاته  يف  درًسا  نقرأ  كنّا 

بكّفه ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت له: يا شيخي، املعجزة ليست يف التسبيح بل يف سامعه؛ ألّن 

تعاىل:   اهلل  قال  أبْينا،  أو  شئنا  واقٌع،  ْبُع  التسبيَح  السَّ َمَواُت  السَّ َلُه  ﴿ُتَسبُِّح 

ََشْ  ن  مِّ َوإِن  فِيِهنَّ  َوَمن  َتْفَقُهوَن  َواْلَْرُض  الَّ  َوَلـكِن  بَِحْمَدِه  ُيَسبُِّح  إاِلَّ  ٍء 

َحلِياما   َكاَن  ُه  إِنَّ ا  َتْسبِيَحُهْم  يف    (﴾٤٤)َغُفورا ال  التسبيح  سامع  يف  فاملعجزة 

  (1)  .معكالتسبيح. فسكت رمحه اهلل، وقال: احلقُّ 

قُّ َوَزَهَق اْلَباطُِل إِنَّ  :  هلالج لج قوله   ا )﴿َوُقْل َجاَء اْْلَ   (﴾ ٨١اْلَباطَِل َكاَن َزُهوقا

 جاء اإلسالم، جاء النور، وعند جميء النور ال مكان للظلمة. 

َيِزيُد  :  هلالج لج قوله   َواَل  لِْلُمْؤِمننَِي  ٌة  َوَرْْحَ ِشَفاٌء  ُهَو  َما  اْلُقْرآِن  ِمَن  ُل  ﴿َوُننَزِّ

( ا  َخَسارا إاِلَّ  عن  (﴾  ٨٢الظَّاَلنَِِي  سألوين  االبارحة  ِمَن  ُل  ُهَو  ﴿َوُننَزِّ َما  ْلُقْرآِن 

ٌة لِْلُمْؤِمننَِي﴾   قلت هلم: رشط أسايس أن يعتقد، ويأخذ من اّلذي  ِشَفاٌء َوَرْْحَ

نَفُسه طاهر طيِّب، واّلذي نَفسه طيب طاهر يضع اآليات بذاهتا؛ لتبقى بحاهلا، 

ثها! محل جوهرة   فقّذر    -ويداه قذرة - ال ينقص من فائدهتا ذّرة! لكن ذاك لوَّ

 .اجلوهرة

اليوم جاءه عرشون ورقة!  -جد مشايخ يقرؤون للنسوان، وبني عينيه  يو  

ثالثون وَرقة ]لرية سورية[ فهذه إذا شفيت معه تكون مكًرا له، فاإلنسان اّلذي  

ِحيِم﴾  اهللِ﴿بِْسِم  يقول:   الرَّ ْْحَِن  غري    الرَّ قلبه  يف  يكون  أالَّ  ْْحَنِ جيب    ﴿الرَّ

ِحيِم﴾ يشفي.    الرَّ اهلل  بإذن  رشط  هذا  لكْن  شفاء،  القرآن  نَفسه.  شفاه  اّلذي 

ث راح الشفاء.   أسايسٌّ أال يتلّوث، فإن تلوَّ

 

ةِ يِف اإِلْساَلِم  سامع تسبيح الطعام أخرجه البخاري عن عبد اهلل بن مسعود   (1) َباُب َعاَلَماِت النُّبُوَّ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. فقال اهليثمي يف جممع الزوائد: رواه    وأما سامع تسبيح احلَص يف يد  3579برقم  

 .8/299. البزار بإسنادين ورجال أحدمها ثقات، ويف بعضهم ضعف 
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):  هلالج لج قوله   َرِبِّ  َأْمِر  ِمْن  وُح  الرُّ ُقِل  وِح  الرُّ َعِن  يف    (﴾ ٨٥﴿َوَيْسَأُلوَنَك 

ألن   الروح؛  يف  نتكّلم  ال  نحن  يقولون:  الناس  من  وكثري  يذكرون  الكتب 

ا الكالم ليس بصحيح؛ فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص تكلم  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل يتكّلم فيها. وهذ 

وِح﴾ عن    (1)   اليهودحني سأله   الرُّ َعِن  جاء اجلواب من عند اهلل    ﴿َوَيْسَأُلوَنَك 

﴾ وُح ِمْن َأْمِر َرِبِّ فالروح عاملها عامل األمر، ال عاملُ اخللق عاملُ امللك    ﴿ُقِل الرُّ

ْلُق  َلُه َأاَل ﴿ قال تعاىل:  عاملُ الشهادة عاملُ الظاهر، [.  54]األعراف  َواْْلَْمُر﴾اْْلَ

 فعامل اخللق هو عامل األجسام، وعامل األمر هو عامل الروح، هذا هو اجلواب. 

 كلمة يف التجسد الروحي[ ] 

مرَّ       كأْن  العامل،  يف  كثرًيا  تقع  التي  القضايا  بعض  رسَّ  لكم  نكشف 

شخص عىل آخر، فلحقه فام وجده.. هؤالء حينام يأتون ال يأتون بأجسامهم،  

وإنَّام يأتون بأجسادهم، حني تقفون أمام املرآة ترون واحًدا مثلكم متاًما، هذا  

ّر منه دخواًل أو خروًجا  اسمه جسد، اجلسم حيتاج إىل منفذ حتى يعب أو يم 

ويأكل ويرشب.. أما اجلسد فال يأكل وال يرشب أبًدا، هاتوا أربعني مرآة يف  

البيت ترون أربعني جسًدا للجسم الواحد. فإذا رأيتم واحًدا ثمَّ فقدمتوه فهذا  

ُبْعٌد وال   عنده  ما  اجلسد  يشء،  يشء، واجلسم  اجلسد  جسد،  بل  جساًم  ليس 

ي التي تتجسد، وليس اجلسم، وإنام الروح تتجسد بصورة  ُقْرٌب ألبّتة، الروح ه

ْيُتُه  ﴿َفإَِذا  اجلسم. والروح ال متوت، يموت اجلسم   فِيِه ِمْن ُروِحي َوَنَفْخُت  َسوَّ

شخص تريد ولو من ألف سنة يكون   [ أيَّ 29]احلجر:  َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن﴾  

ل ملسو هيلع هللا ىلص: »األَْرَواُح ُجنُوٌد جُمَنََّدٌة  معك اآلن! والقرب بيننا وبني اهلل هو األرواح، قا

اْخَتَلَف« ِمنَْها  َتنَاَكَر  َوَما  اْئَتَلَف،  ِمنَْها  َتَعاَرَف  األزل    (2)   َفاَم  منها يف  تعارف  ما 

تعرف   األرواح  الدنيا،  يف  اختلف  األزل  يف  منها  تناكر  وما  الدنيا،  يف  ائتلف 

 بعضها بعًضا، شاّممة تشّم بعضها بعًضا.

 

[ عن  85َباُب َقْوِل اهللِ َتَعاىَل: ﴿َوَما ُأوتِيتُْم ِمَن الِعْلِم إاِلَّ َقلِياًل﴾ ]اإلرساء:  البخاري، بمعناه    (1)

وِح وَقْولِِه َتَعاىَل:    125عبد اهلل بن مسعود، برقم   ومسلم، َباُب ُسَؤاِل الْيَُهودِ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الرُّ

وِح﴾ ]اإلرساء:   . 2794[ عن عبد اهلل، برقم 85﴿َيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّ

َباٌب:    (2) عائشة،  عن  البخاري  برقم،  ُجنُوٌد  األَْرَواُح  أخرجه  َأيِب  3336جُمَنََّدٌة،  َعْن  ومسلم   ،

 .2638جُمَنََّدٌة، برقم، ُجنُوٌد اأْلَْرَواُح  ، َباُب  ُهَرْيَرةَ 
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واحدة   روحها  كّلها  العوامل  واحدة،  اآلن  ِمْن  َوَنَفْخُت  ﴿ والروح  فِيِه 

لكن اجلسم اإلنساين فيه كل الكامالت، برهن أنه    ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن﴾

هلل   خليفة  يكون  ألن  صلح  ذلك  ألجل  املخلوقات،  كل  وأكمل  ،  أمجل 

عندنا؟ كم بّلورة؟ مائة،  نرضب مثااًل: الضوء املوجود اآلن هنا يف الغرفة كم

مائتني، مخسامئة، حلب كم فيها؟ آالف، ماليني هذه كّلها قّوة واحدة، أطفئ 

 القّوة من هناك تنطفئ كل األنوار.

فالروح ما نـزلت عىل اجلسم، وال حّلت يف اجلسم وال دخلت اجلسم،  

ت: وال طلعت من اجلسم، الروح يف عاملها تنظر يف هذا اجلسم، هلا ثالث نظرا

نظرة قوّية كام هو اآلن نحن، نقوم ونقعد ونأكل ونرشب وغريه... والنظرة  

فاملوت   أمواًتا،  نكون  حني  األضعف  والنظرة  نائمني،  نكون  حني  الضعيفة 

بل هو مرتبة من مراتب احلياة. وأكثر الناس يفهمون املوت   .ليس ضد احلياة

ال احلياة،  صفة  .ضد  احلياة  احلياة،  مراتب  من  مرتبة  الذات   بل  صفات  من 

الروح عن   املوت: عبارة عن عزل  الذات اإلهلية ال متوت،  اإلهلية، وصفات 

 تدبري هذا اجلسم اإلنساين.

اْْلَْساَمُء  :  هلالج لج قوله   َفَلُه  َتْدُعوا  َما  ا  َأيًّ ْْحََن  الرَّ اْدُعوا  َأِو  اهللَ  اْدُعوا  ﴿ُقِل 

ْسنَى ) ، سئل بعض  »الذات واحدة، وهلا صفات ال حتَص وال ت(﴾  ١١٠اْْلُ عدُّ

أهل اهلل عن عدد أسامء اهلل احلسنى فقال: يف اللحظة هذه له أرى له مئة ألف 

واحدة   ذات  لكنها  وأكثر،  أكثر  هي  بل  َواِحٌد﴾ وتزيد.  إَِلٌه  ُكْم    ﴿َوإََِلُ

[ وأما النصارى فيقولون بتعدد الذات باسم اآلب واالبن وروح  163]البقرة:

ندهم قال أهل اهلل: دين النرصانية والعقل  القدس. وهذا يدل عىل أن ال عقل ع 

  ال جيتمعان يف دماغ واحد« *. 

عني    سئل   و هي  ال  أم  الذات،  عني  هي  هل  تعاىل  اهلل  صفات  عن 

 الذات وال هي غريها؟ فأجاب: ال هي عني الذات وال هي غريها.

 

 



 

 سورة الكهف 

َنْفَسَك َعََل  :  هلالج لج قوله   َباِخٌع  ِديِث  ﴿َفَلَعلََّك  ِِبََذا اْْلَ ُيْؤِمنُوا  مَلْ  آَثاِرِهْم إِْن 

ا ) »هذه املرتبة مرتبة أهل احَلَزن أول األمر، ليست مرتبة أهل الكامل،  (﴾  ٦َأَسفا

من  قاهلا  قاهلا]عملها[  حني  ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول  بتحقيقية!  ليست  ترشيعية  مرتبة 

إذ هو يف شهود مع احلرضة اإلهلية!    مرتبة ترشيعية، ما قاهلا من مرتبة حتقيقية.

أْي: هل جعلت هلم وجوًدا حقيقيًّا.    (1)   حملها،ولكن من مرتبة ترشيعية فهذا  

نََّة باِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾اْدُخُلوا ﴿ هذه ترشيع كام يف   [ فهذه أنا ال  32]النحل: اْْلَ

ملسو هيلع هللا ىلص: اللُهمَّ إِْن  أقوهلا وبعض أهل اهلل ال يقولوهنا. ومن هذا القبيل قول النبي  

لِْك   ْساَلِم اَل ُتْعَبْد يِف اأْلَْرِض«  َهِذِه  هُتْ   (2) *.اْلِعَصاَبَة ِمْن َأْهِل اإْلِ

َأْحَسُن    :هلالج لجقوله   ُْم  َأْيُّ لِنَْبُلَوُهْم  ا  ََلَ ِزينَةا  اْْلَْرِض  َعََل  َما  َجَعْلنَا  ا  ﴿إِنَّ

أما زينتنا فهي املحبة. واملـُـْبتيَِل  زينة هلا؛ لألرض! وليس لكم،    (﴾٧َعَمالا )

 هو احلكيم، وأن االبتالءات هي كامالتنا. فهل نقف مع األشياء أم مع اهلل؟ 

قِيِم َكاُنوا ِمْن آَياتِنَا   :هلالج لج قوله   ﴿َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

»اخلطاب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص واملراد أمته، وهذا أكثر اخلطاب املوجود يف  (﴾ 9َعَجباا )

كالم اهلل تعاىل، وقليل منه مراد به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بخصوصه. والدليل عىل أن 

ا َوََلُلِْئَت  ﴿َلِو اطَّ :  هلالج لجاملراد به هنا العموم قوله   َلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنُْهْم فَِرارا

ُرْعباا ) إذ الرسول ال يفرُّ من يشء يف الوجود، فاهلل مل يعطه قوة   (﴾ ١٨ِمنُْهْم 

الوجود، بل قوة الوجود عنه ظهرت، فكل املوجودات بأرسها مظهر لرسول  

 اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو مظهر للحرضة اإلهلية. 

 

هي حال كونه رسواًل بعث رمحة للعاملني فال يريد    أعلم أن حال النبي  مراد السيد واهلل    (1)

قال  فيهم  اهلل  لقضاء  مرد  ال  أنه  يقيني  لدين  علم  عىل  كان  وإن  النار  إىل  منه  تنفلت  نسمة 

النبي كان يفرط يف احلزن عىل كفر قومه،   القشريي: واحلزن عىل كفر الكافر طاعة، ولكن 

 .[8/  35]فاطر  كام قال: فال تذهب نفسك عليهم حرسات فنهي عن ذلك

ْمَدادِ بِاملَْاَلئَِكِة يِف َغْزَوةِ َبْدٍر، َوإَِباَحِة الَْغنَائِِم، برقم،    (2)  .1763أخرجه مسلم عن ُعَمُر ، َباُب اإْلِ
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نية خياطب اهلل هبا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص لنسمعه نحن، فال  يف بعض اآليات القرآ

عن   كشفه  بدليل  الكهف  أصحاب  قصة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  خييف  يشء 

بعد فرار  (1)   امْلُطَّلِْب«َعْبِد  اْبُن  َأَنا  َكِذْب  اَل  النَّبِيُّ  َأَنا  شخصيته يوم حنني وقوله: »

أقلَّ من مئة شخص.  أصحابه عنه، وكانوا اثني عرش ألًفا، ومل يبق معه سوى  

َسبِيِِل َأْدُعو َهِذِه  ﴿ُقْل    فأمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كلُّها عىل بصرية وبيان، قال تعاىل:

َبَعنِي﴾ اهللِإََِل   [. 108]يوسف: َعََل َبِصَْيٍة َأَنا َوَمِن اتَّ

»أي: ليسوا بأعجب آياتنا فإن ما خلقت من   ﴿َكاُنوا ِمْن آَياتِنَا َعَجباا﴾

وما فيهن من العجائب أعجب. والكهف: هو الغار يف    السموات واألرض

فيه أسامؤهم وأنساهبم، وكان من   .اجلبل والرقيم: لوح من رصاص كتبت 

 *.   «خيفيان إسالمهامكانا عند امللك    شخصان مسلامنقصتهم    رصاص، وكتب

ُْم  :  هلالج لج قوله   قِّ إِْنَّ ِْم َوِزْدَناُهْم  ﴿َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َنَبَأُهْم بِاْْلَ فِْتَيٌة آَمنُوا بَِرِبِّ

ى )  عوا واحًدا واحًدا حتى صاروا    (﴾١3ُهدا »أهل الكهف ما كانوا أنبياء، جتمَّ

سبعًة، ثم حلقهم كلب، فأخذوا حجارًة، وصاروا يرضبونه، يريدون أن يردُّوه  

عنهم، فنطق الكلب وقال: أنا خادم لكم، أنا مبعوث حارس لكم، أحرسكم  

  .من مجلة العجائب التي ظهرت كرامات أهل الكهف. فذهبتمأينام 

اإلنجيل،   أهل  يف  اخلطايا  عظمت  يسار:  بن  إسحاق  بن  حممد  قال 

وطغت فيهم امللوك حتى عبدوا األصنام، وفيهم بقية عىل دين املسيح. وكان  

فيهم ملك من الروم يقال له: دقيانوس عبد األصنام وذبح للطواغيت، وقتل  

فن خالفه،  كب  من  نزهلا  فلام  أفسوس،  واسمها  الكهف،  أصحاب  مدينة  زل 

 . وهربواذلك عىل أهل اإليامن، فاستخفوا منه، 

هبم،    فيجيئونه  اإليامن  أهل  يتتبعون  الكفار  من  أعواًنا  دقيانوس  فاختذ 

فيخريهم بني القتل وعبادة األصنام، فمنهم من يرغب يف احلياة، ومنهم من  

فيقتل اهلل  غري  يعبد  أن  الفتنة،    يأبى  عظمت  حتى  املدينة  سور  عىل  ويصلب 

واشتغلوا   وقاموا  شديًدا،  حزًنا  فحزنوا  الروم،  أرشاف  من  فتية  ذلك  فرأى 
 

 . تقدم خترجيه (1)
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بعبادة اهلل والترضع إليه، فبينا هم عىل ذلك، وقد دخلوا يف مصىًل هلم جاءهتم 

اهلل؛  إىل  ويترضعون  يبكون  وجوههم،  عىل  سّجًدا  فوجدوهم  األعوان، 

دقيانو  الدمع فأخبوا  من  أعينهم  تفيض  فأيت هبم  إليهم،  فبعث  بشأهنم،  س 

رة وجوههم بالرتاب، فقال هلم: اختاروا إما أن تذبحوا آلهلتنا، وإما أن  معفَّ

َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه أقتلكم، فقال مكسلمينا:   َمَواِت َواْْلَْرِض َلْن  نَا َربُّ السَّ ﴿َربُّ

 ( َشَططاا  ا  إِذا ُقْلنَا  َلَقْد  ا  أراكم شباًبا حديثة    (﴾١٤إََِلا إين  قال هلم:  أي جوًرا، 

أسنانكم، وال أرى أن أهلككم حتَّى أجعل لكم أجاًل تذكرون فيه، وترجعون  

احلقيقة خاف منهم، فإن يف  و،  ثّم أمر هبم حتى أخرجوا من عنده،  إىل عقولكم

   .اهلل ربط عىل قلوهبم، فلم يروه ملًِكا خميًفا، بل رأوه شخًصا ضعيًفا

منها، ثم   فتصدق  نفقة  فأخذ  أبيه،  بيت  إىل  واحد  كل  عمد  الفتية  إن 

وانطلقوا بام كان معهم، وتبعهم كلب حتى أتوا إىل كهف قريب من املدينة  

يقال له: بنجلوس، فلبثوا فيه يعبدون اهلل تعاىل، وجعلوا نفقتهم إىل فتى منهم،  

هل ويتجسس  ا،  رسًّ أرزاقهم  هلم:  يبتاع  وكان  متليخا،  له:  اخليقال  هل بم   ،

 .روا؟ فلبثوا يف ذلك مدةكِ ذُ 

ثم إن متليخا جاءهم يوًما، وهو يبكي، ومعه طعام قليل، وأخبهم أهنم  

ًدا يدعون اهلل تعاىل ويترضعون إليه، ويتعوذون   ذكروا، ففزعوا، ووقعوا سجَّ

لوا   وتوكَّ واطعموا  ارفعوا رؤوسكم،  إخوتاه  يا  متليخا:  فقال هلم  الفتنة،  من 

، فرفعوا رؤوسهم، وأعينهم تفيض من الدمع، فطعموا، وذلك مع عىل ربكم

بعًضا،   بعضهم  ويذكر  ويتدارسون،  يتحدثون  جلسوا  ثم  الشمس،  غروب 

فبينا هم عىل ذلك؛ إذ رضب اهلل عىل آذاهنم يف الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه  

يف باب الكهف، فلام كان من الغد فقدهم دقيانوس، فالتمسهم، فلم جيدهم،  

ل إىل آبائهم، فأتى هبم، فسأهلم عنهم، فقالوا له: أما نحن فال نعصيك  فأرس

مردة بقوم  تقتلنا  خوفهم،  فلم  من  مردة  أوالدهم  بأموالنا  ،  سموا  ذهبوا  قد 

 وأهلكوها يف أسواق املدينة؟ 
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ثم انطلقوا إىل جبل يدعى بنجلوس فخىلَّ سبيلهم، وجعل ال يدري ما  

أراد اهلل  -يف نفسه أن يأمر بالكهف فُيسدَّ عليهم،  يصنع بالفتية، فألقى اهلل 

أن يكرمهم، وجيعلهم آية ألمة تستخلف من بعدهم، وأن يبنيِّ هلم أن الساعة  

القبور أن    -آتية ال ريب فيها، وأنَّ اهلل يبعث من يف  بالكهف  فأمر دقيانوس 

يسدَّ وقال: دعوهم يموتون يف الكهف جوًعا وعطًشا، ويكون كهفهم الذي  

اختاروه قًبا هلم، وهو يظن أهنم أيقاظ يعلمون ما يصنع هبم، وقد توىف اهلل  

أرواحهم وفاة النوم، وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف قد أصابه ما أصاهبم  

 .الشاملُيقلَّبون ذات اليمني وذات 

ثم إن رجلني مؤمنني من بيت امللك دقيانوس يكتامن إيامهنام كتبا شأن   

تابوت من  الفتية وأنساهبم وأسامءهم يف لوحني من رصاص، وجعالمها يف 

نحاس، وجعاله يف البنيان، وقاال: لعل اهلل يظهر عىل هؤالء الفتية قوًما مؤمنني 

هذ  يقرأ  حني  عنهم  فتح  من  فيعلم  القيامة،  مات يوم  ثم  خبهم،  الكتاب  ا 

 دقيانوس هو وقومه وقرون بعده كثري.  

له   يقال  البالد رجل صالح  تلك  أهل  ملك  ثم  إسحاق:  بن  قال حممد 

بندوسبيس، وبقي يف ملكه اثنني وستني سنة، فتحزب الناس يف ملكه، فمنهم  

من يؤمن باهلل، ويعلم أن الساعة حق، ومنهم من يكذب هبا، فكب ذلك عىل  

الصالح، فبكى، وترضع إىل اهلل تعاىل، وحزن حزًنا شديًدا ملا رأى أهل  امللك  

ولبس   عليه،  وأغلق  بيته،  فدخل  احلق  أهل  ويظهرون عىل  يزيدون،  الباطل 

مسًحا، وجعل يترضع إىل اهلل، ويقول: رب قد رأيت اختالف هؤالء فابعث  

 . هلم آية تبني هلم

 للناس شأهنم، وجيعلهم  ثم إن اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أراد أن يظهر أمر الفتية، ويبنيِّ  

فيها، ويستجيبوا لعبده الصالح  آتية ال ريب  الساعة  أن  ليعلموا  آية وحجة؛ 

بندوسبيس، ويتم نعمته عليه، فألقى اهلل يف نفس رجل من أهل ذلك البلد أن 

باب  وفتح  ففعل  لغنمه،  حظرية  فيبني  الكهف،  فم  عىل  الذي  البنيان  هيدم 

 . ب؛ ألن أعينهم مفتحةالكهف، وحجبهم عن الناس بالرع 
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ثم إن اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حميي املوتى أذن للفتية أن جيلسوا، فجلسوا فرحني مسفرة  

وجوههم طيبة أنفسهم، فسلم بعضهم عىل بعض كأنام استيقظوا من ساعتهم  

التي كانوا يستيقظون هلا إذا أصبحوا من ليلتهم، ثم قاموا إىل الصالة يصلون  

هنم يشء ينكرونه كهيئتهم حني رقدوا،  كعادهتم ال يرى يف وجوههم وال ألوا

فهم يرون أن ملكهم دقيانوس يف طلبهم، فلام قضوا صالهتم. قال بعضهم  

هنم كانوا دخلوا الكهف عند طلوع أللبعض: كم لبثتم نياًما، قالوا: لبثنا يوًما؛  

الشمس، واستيقظوا عند غروهبا، فلام رأوا بقية من الشمس قالوا: أو بعض 

 .﴿َقاُلوا َربُُّكْم َأْعَلُم باَِم َلبِْثُتْم﴾طول أظفارهم وشعورهم:  يوم، فلام رأوا

وتسمَّ  املدينة،  إىل  انطلق  لتمليخا:  قالوا  لنا  ثم  وابتع  فينا،  يقال  ما  ع 

مرَّ   فلام  فانطلق،  اإلبل  كأخفاف  الثياب  وأخذ  ثيابه،  متليخا  فوضع  طعاًما، 

، ومل پبال هبا، ثم  بباب الكهف رأى احلجارة منزوعة عنه، فتعجب  منها ثم مرَّ

أتى املدينة مستخفًيا ال يراه أحد من أهلها فيعرفه، وال يشعر أن دقيانوس قد  

هلك قبل ذلك بثالثمئة سنة، فلام أتى باب املدينة رأى عليه عالمة تكون ألهل  

ل إىل باب  اإليامن إذا كان أمر اإليامن ظاهًرا فيها، فتعجب من ذلك، ثم حتوَّ

أبواهبا، فرأى مثل ذلك، وجعل خييل إليه أن املدينة ليست بالتي كان  آخر من 

يعرفها، ورأى ناًسا مل يكن رآهم قط، فتعجب من ذلك، وقال: لعيل حامل، ثم 

 . يرى أنه ليس بنائم

ثم دخل املدينة، فسمع ناًسا حيلفون باسم عيسى بن مريم، فتعجب من   

أما عشية أمس فليس عىل ظهر  ذلك، وقال يف نفسه: واهلل ما أدري ما هذا؟  

األرض إنسان يذكر عيسى بن مريم إال قتل، والغداة أسمع كل إنسان يذكر  

 .اسم عيسى، وال خياف، لعل هذه ليست باملدينة التي أعرف

يف   فقال  أفسوس،  فقال:  املدينة؟  هذه  اسم  ما  له:  فقال  فتى،  لقي  ثم 

الطع يبيعون  الذين  من  دنا  ثم  جنوًنا،  يب  لعل  الوِرقنفسه:  فأخرج    -ام، 

التي كانت معه، فأعطى رجاًل منها فقال: بعني هبذه طعاًما، فأخذها  -الفضة

من  رجل  إىل  طرحها  ثم  منها،  فتعجب  ونقشها،  رْضهبا،  إىل  فنظر  الرجل، 
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أصحابه، ثم جعلوا يتطارحوهنا بينهم من رجل إىل رجل، ويتعجبون منها،  

 . ويقول بعضهم لبعض: إن هذا أصاب كنًزا

لام رآهم متليخا يتشاورون يف أمره فزع فزًعا شديًدا، وظن أهنم عرفوه،  ف 

قي وأهنم يريدون أن يذهبوا به إىل امللك دقيانوس، فقال هلم: قد أخذتم ورِ 

فأمسكوها، وأما طعامكم فال حاجة ِل به، فقالوا له: من أنت يا فتى؟ واهلل  

نا فيه، ونخفي عليك ما لقد وجدت كنًزا من كنوز األولني، فأرنا إياه، وشارك

وجدت، وإن مل تفعل نأت بك إىل السلطان فيقتلك، فلام سمع قوهلم جعل ال 

جعلوا  ثم  عنقه،  يف  كساءه  جعلوا  يتكلم  ال  رأوه  فلام  هلم،  يقول  ما  يدري 

 .يقودونه يف سكك املدينة حتى يسمع به من فيها، وهو ساكت

يديران  اللذين  املدينة  رئييس  إىل  به  انطلقوا  رجالن   ثم  ومها  أمرها، 

الورِ  إىل  فنظرا  أسطيوس،  اآلخر:  واسم  أريوس  أحدمها  اسم  ق صاحلان 

فتعجبا منه، ثم قال أحدمها: أين الكنز الذي وجدت يا فتى؟ فقال: ما وجدت 

كنًزا، ولكن هذا وِرق آبائي، ونقش هذه املدينة ورضهبا، ولكن واهلل ما أدري  

 .ما شأين وما أقول لكم

املدينة، قالوا: فمن فقيل له: من    أنت؟ قال: متليخا وأنا من أهل هذه 

يعرف   يعرفه وال  أحًدا  أبيه، فلم جيدوا  باسم  فأنبأهم  يعرفك هبا  أبوك ومن 

أباه، فقال أحدمها: أتظنُّ أنا نرسلك ونصدقك أن هذا مال أبيك، ونقش هذا  

مط  الورق ورضهبا أكثر من ثالثامئة سنة وأنت غالم شاب أتسخر بنا ونحن ُش 

كام تری، وخزائن هذه البلدة بأيدينا، وليس عندنا من هذا الرضب درهم وال  

الذي   الكنز  هبذا  تعرتف  حتى  شديًدا  عذاًبا  فتعذب  بك  سآُمر  وإين  دينار؟ 

 .وجدته

فعلتم    فإن  منه،  أسألكم  حتى  يشء  عن  أنبئوين  متليخا:  هلم  فقال 

ليس نعرف عىل    قالوا: سل قال: ما فعل امللك دقيانوس؟ قالوا:  ،صدقتكم

زمان   منذ  هلك  ملك  إال  يكن  ومل  دقيانوس،  يسمى:  ملًكا،  األرض  وجه 

أحد   وما  حلريان،  إًذا  إين  متليخا:  فقال  كثرية،  قرون  بعده  وهلك  طويل، 
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عبادة   عىل  أكرهنا  امللك  وإن  فتية  كنا  ولقد  أقول،  بام  الناس  من  يصدقني 

فل فنمنا،  أمس  عشية  منه  فهربنا  انتبهنا  اماألوثان  طعاًما،   ألشرتي  خرجت 

بنجلوس أريكم   الكهف الذي يف جبل  فانطلقوا معي إىل  وأجتسس األخبار 

 . أصحايب

فلام سمع أريوس ما يقول متليخا قال: يا قوم لعلَّ هذه آية من آيات اهلل   

فانطلقوا معه، فلام  يِرنا أصحابه،  بنا  فانطلقوا  الفتى؛  جعلها اهلل عىل يد هذا 

و األصوات  الفتية  هم  سمع  فبينام  دوقيانوس،  رسل  أهنم  ظنوا  اخليل  جلبة 

كذلك مل يروا إال أريوس وأصحابه وقوًفا عىل باب الكهف، فسبقهم متليخا، 

كانوا   أهنم  ذلك  عند  فعرفوا  نبأه،  عليهم  وقصَّ  وأخبهم،  عليهم،  ودخل 

للناس،  آية  ليكونوا  أوقظوا؛  وإنام  كله،  الزمان  ذلك  تعاىل  اهلل  بإذن  نياًما 

 . وا أن الساعة آتية ال ريب فيهاوليعلم 

ثم دخل أريوس، فرأى تابوًتا من نحاس خمتوًما بخاتم من فضة، فدعا  

فيه لوحني من  التابوت عندهم، فوجد  ففتح  املدينة،  أهل  رجااًل من عظامء 

  ؛رصاص مكتوًبا فيها أسامء الفتية، وأهنم هربوا من ملكهم دقيانوس اجلبار

يفتنهم عن دينهم،   أن  امللك دقيانوس  خمافة  الكهف، فلام أخب  فدخلوا هذا 

وخبهم؛   شأهنم  كتبنا  وأنا  باحلجارة،  عليهم  فسدَّ  بالكهف،  أمر  بمكاهنم 

ليعلمه من بعدهم إن عثر عليهم، فلام قرأوه عجبوا، ومحدوا اهلل الذي أراهم  

 .آية البعث فيهم

ثم دخلوا عىل الفتية، فوجدوهم جلوًسا مرشقة وجوههم مل ُتبل ثياهبم،   

فخر أريوس وأصحابه سجوًدا، ومحدوا اهلل الذي أراهم آية، ثم أنبأهم الفتيُة  

 . عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس

أن    الصالح بندوسبيس  امللك  بريًدا إىل  ثم إن أريوس وأصحابه بعثوا 

يات اهلل جعلها اهلل تعاىل عىل ملكك، وجعلها اهلل  أعجل؛ لعلك تنظر آية من آ

وأهل   امللك  فركب  للبعث،  وتصديًقا  وضياء  نوًرا  هلم  لتكون  للعاملني؛  آية 

املدينة حتى أتوا الكهف، فلام رأى الفتية بندوسبيس فرحوا به وخروا سجًدا  
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بندوسبيس، واعتنقهم، وبكى، وهم جلوس  تعاىل عىل وجوههم، وقام  اهلل 

 . ه عىل األرض يسبحون اهلل وحيمدونهبني يدي

اهلل،   ورمحة  عليك  والسالم  اهلل،  لبندوسبيس نستودعك  الفتية  قال  ثم 

وحفظك وحفظ ملكك، ونعيذك باهلل من رش اإلنس واجلن، ثم رجعوا إىل  

مضاجعهم، وتوىف اهلل أنفسهم فأمر امللك أن جيعل كل واحد منهم يف تابوت 

يف املنام، فقالوا له: إنا مل نخلق من ذهب وال    من ذهب، فلام أمسى، ونام أتوه

فضة، ولكن خلقنا من الرتاب وإىل الرتاب نعود، فاتركنا يف الكهف كام كنَّا  

فيه،   فجعلوا  ساج،  من  بتابوت  امللك  فأمر  منه،  اهلل  يبعثنا  حتى  الرتاب  عىل 

يدخل   أن  أحد  يقدر  فلم  بالرعب،  عندهم  من  خرجوا  حني  اهلل  وحجبهم 

عل امللك عىل باب الكهف مسجًدا، وجعل هلم عيًدا عظياًم يؤتى عليهم، وج 

 (1) *.كل سنة. واهلل أعلم« 

َساِدُسُهْم  :  هلالج لج قوله       َسٌة  ََخْ َوَيُقوُلوَن  َكْلُبُهْم  َرابُِعُهْم  َثاَلَثٌة  ﴿َسَيُقوُلوَن 

ِِتِْم َما   َكْلُبُهْم َرْْجاا بِاْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن َسْبَعةٌ  َوَثاِمنُُهْم َكْلُبُهْم ُقْل َرِبِّ َأْعَلُم بِِعدَّ

َقلِيٌل  إاِلَّ  عوا(﴾  ٢٢)  َيْعَلُمُهْم  جتمَّ سبعة،  الكهف  فواحدًا،    أهل  واحدًا 

»روى الواحدي عن ابن عباس ريض    (2) وصاروا سبعًة، وبعدها حلقهم كلب،  

قوله   يف  عنهام  ﴿هلالج لج اهلل  َقلِيٌل :  ومتليخا  إاِلَّ  مكسلمينا  وهم  القليل  من  أنا   ﴾

والكلب   وكقشيطينونس،  نوانس  وذو  وسارينونس  وينينونس  ومرطونس 

 اسمه قطمري« *.  

ا﴾﴿َفاَل َُتَاِر فِيِهْم إاِلَّ ِمَراءا   قٌّ ُبنَِي   ََظاِهرا َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َتَرَك امْلَِراَء َوُهَو حُمِ

امْلِ  َتَرَك  ومن  اجلنة،  أعىل  يِف  َبْيٌت  َرَبِض  َلُه  يف  َبْيٌت  َلُه  ُبنَِي  ُمْبطٌِل  َوُهَو  َراَء 

نَِّة«    (3) *اجْلَ
 

كالم السيد النبهان من كناب نزهة الناظرين يف األخبار واآلثار املروية عن األنبياء والصاحلني   (1)

107-111 . 

املفرسين   (2) شيخ  ومنهم  ين  املفرسِّ أكثر  ورجحه  عباس.  ابن  عن  املنقول  الصحيح  هو  هذا 

والكشاف،  17/642الطبي والزخمرشي وابن عطية والفخر الرازي، انظر: تفسري الطبي  

 448-21/447. ومفاتيح الغيب3/508.واملحرر الوجيز،2/712

من حديث أنس مع اختالف قال الرتمذي: حديث  ( قال العراقي: أخرجه الرتمذي وابن ماجه  3)

 . 59حسن. انظر املغني 
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ا ):  هلالج لج قوله    ِماَئٍة ِسننَِي َواْزَداُدوا تِْسعا َثاَلَث  َكْهِفِهْم    (﴾ ٢٥﴿َوَلبُِثوا يِف 

 »نومهم هذا كان كرامة من اهلل تعاىل هلم« *.   

الَِّذيَن  :  هلالج لجقوله   َمَع  َنْفَسَك  َواْلَعَِشِّ ) ﴿َواْصَِبْ  بِاْلَغَداِة  م    (﴾ ٢٨َيْدُعوَن َرِبَّ

به   املراد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  موّجه  خطاب  العبادة    (1)  نحن.كل  أهل  وهؤالء 

وال   دنيا،  وال  هبتان،  وال  كذب،  وال  نميمة،  وال  غيبة،  ال  عندهم  ما  التامة 

دون  زعامة، متصلون دائاًم ما عندهم غري اهلل ما هو رشط ذكر اللسان، بل يري

 وجهه.

﴿َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن :  هلالج لجقوله  

َتُه َأْولَِياَء ِمْن ُدوِِّن َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس  يَّ ِه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ نِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّ اْْلِ

أبو    ما وجد يف الوجود، وسيدنا آدم    »اإلنسان أعىل   (﴾٥٠لِلظَّاَلنَِِي َبَدالا )

البرش، واملالئكة سجدوا ما توقفوا أبًدا، ولكّن أبا مرة هذا رئيسهم طاووسهم  

 أفهمهم من حسده وقهره، كيف جيعل اهلل هذا املخلوق اجلديد خليفة؟ 

واسم إبليس عزازيل بالرسياين، أما بالعريب فاسمه احلارث، وكنيته أبو  

الشيطان   ولقبه  اختلف مرة،  مثلام  بمَلك  وليس  ذلك.  شابه  وما  وإبليس 

نِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِِّه﴾العلامء. فالقرآن ينصُّ عىل أنه   واملالئكة    ﴿َكاَن ِمَن اْْلِ

[ وله  6]التحريم:  ﴿اَل َيْعُصوَن اهللَ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن﴾ال تفسق  

َتهُ َأَفَتتَِّخُذو ذّرية وأوالد، ﴿ يَّ  ﴾ واملالئكة ليس هلا ذّرية وأوالد« *. َنُه َوُذرِّ

﴾إِْبلِيَس َكاَن ِمَن    ﴿إاِلَّ  نِّ »من اجلن، وليس أبا اجلن، هو واحد من   اْْلِ

اجلن، وهذا االستثناء منقطع ال متصل مثل: جاء القوم إال كلبهم أو محارهم.  

العبادة أعطته نْفًسا،  وكان الشيطان متعبًدا حمبًّا العبادة من صغره، ولكن هذه  

 

  ، أنواع  عىل خصوص السؤال وإال فال خيفى أن خطابات اهلل للنبي    حيمل( كالم السيد هنا  1)

[  79َرُسواًل﴾ ]النساء:  لِلنَّاِس  َوَأْرَسْلنَاَك  ص به ﴿تفمنها ما قام الدليل عىل خصوصه به فيخ

ْقتُُم النَِّساَء   َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ َفطَلُِّقوُهنَّ ومنها ما قام الدليل عىل عمومه فيحمل عىل العموم ﴿َياَأهيُّ

﴾ ]الطالق:   هِتِنَّ [ ومنها ما مل يدل دليل عىل خصوصه أو عمومه فيحمل عليهام. وهو 1لِِعدَّ

وهذا مسألة أشبعت يف كتب األصول مع بيان وجهات النظر   كثري مثل اآلية اآلنفة الذكر.  

   وما بعد.  661/ ص2واخللف لفظي. انظر: رشح خمترص املنتهى األصوِل 
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ٍت  ب  كبَّ ًبا، لكنه غري مهذَّ ًقا، لكنه   ،له نفسه، فرأى حاله ُمهذِّ ورأى حاله مُتخلِّ

ًقا«  *.    غري متخلِّق؛ لعدم وجود نورانية عنده، ولو كانت عنده لكان ُمتخلِّ

يَن  :  هلالج لجقوله   ِ ُمَبرشِّ إاِلَّ  اَْلُْرَسلنَِي  ُنْرِسُل  الَِّذيَن  ﴿َوَما  َوجُيَاِدُل  َوُمنِْذِريَن 

ا )  ُهُزوا ُأْنِذُروا  َوَما  آَياِِت  ُذوا  َ قَّ َواُتَّ اْْلَ بِِه  لُِيْدِحُضوا  بِاْلَباطِِل  ال    (﴾٥٦َكَفُروا 

إاّل   تكون[  ]ال  وهذه  أحسن،  هي  بالتي  إاّل  جتادلوا  وال  اجلدل،  تتعلموا 

  ، واجلدل وصف الكافر لرضورة، اجلدل يأخذ القلب حقيقًة ال يدع فيه نوًرا،

»واجلدال ال يكون إال يف الباطل، وال يكون يف احلق أبًدا، قال تعاىل: ﴿َوجُيَاِدُل  

 الَِّذيَن َكَفُروا بِاْلَباطِِل﴾« *.  

َأْو  :  هلالج لجقوله   اْلَبْحَرْيِن  ََمَْمَع  َأْبُلَغ  َحتَّى  َأْبَرُح  اَل  لَِفَتاُه  ُموَسى  َقاَل  ﴿َوإِْذ 

ُحُقباا )   اخلرض  وسيدنا  الرشيعة،  علم  مظهر  موسى  سيدنا  كان»  (﴾٦٠َأْمِِضَ 

جَمَْمَع ﴿و  يقاس.  ال  بام  اخلرض  سيدنا  من أعىل  موسى  سيدنا  احلقيقة،  علم  مظهر

 . «احلقيقة وعلم  الرشيعة  علم هو   احلقيقة ويف املاء،  بالصورة هو   ﴾اْلَبْحَرْينِ 

ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه ) َأْنَسانِيُه إاِلَّ  ﴿َوَما  :  هلالج لج قوله    »نحن إن علَّمنا  (﴾٦3الشَّ

أنه  اهلل  يعرفنا  حتى  اسم صاحبنا؛  ننس  األوقات  بعض  ففي  وإالَّ  علْمنا  اهلل 

لذلك   ولكن  اهلل،  هو  أنسانا  فالذي  تعاىل،  اهلل  أنفسنا غريها، وهو  يوجد يف 

 سبب هو الشيطان، والذي علمنا هو اهلل« *.   

ْمنَاُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلاما ):  هلالج لج قوله   ْن ِعبَاِدَنا آَتْينَاُه َرْْحَةا ََوَعلَّ ا مِّ (﴾  ٦٥﴿َفَوَجَدا َعْبدا

»هنا العلم مطلق، َنّكره لعظمته، فهذا العلم ال يعرفه إال األفراد، وهذا غري  

ة التي ما عبدت اهلل من أجل   مرتبط بالتقوى، مرتبط بالشخصية الذاتية الفذَّ

َعَبْدته؛ ألنه إله يستحق العبودية، هؤالء أصحاب علم  الثواب واجل نان، بل 

ملسو هيلع هللا ىلص   كان  كام  الصغر  من  عالمة  هلم  َفَهَدى﴾ الّلدن  َضاالًّ    ﴿َوَوَجَدَك 

[ كذلك أهل هذه املرتبة يف صغرهم يشهدون حاهلم هناك يشء  7]الضحى:

 أضاعوه، إي يشء هذا اليشء؟ ال يعرفونه. 

هؤال من  كان  شخص  مع  اجتمعت  كان  اليوم  صغره  من  الرجال،  ء 

مضيًِّعا شيًئا قال: اليوم لقيته عند فالن مثاًل. هؤالء من تلك الطائفة؛ أصحاب 
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ة الذين ليس عندهم علَّة وال معلول ألبتة، ال يعبدون إال اهلل   الشخصية الفذَّ

 العظيم، ال ليعطيهم، هم أعىل.

ٍء   ِسَواَك َمَطاِمُع« *. حببُتك ال ِل، بْل ألنََّك َأْهُلُه    وَماِل يف يَشْ

ْمنَاُه ِمْن َلُدنَّا  :  هلالج لج قوله   ةا ِمْن ِعنِْدَنا َوَعلَّ ا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْينَاُه َرْْحَ ﴿َفَوَجَدا َعْبدا

ا ) ٦٥ِعْلاما ) َّا ُعلِّْمَت ُرْشدا َمِن ِِم بُِعَك َعََل َأْن ُتَعلِّ ( َقاَل  ٦٦( َقاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَّ

ا )إِنََّك َلْن َتْستَ  ا ) ٦٧طِيَع َمِعَي َصَْبا (  ٦٨( َوَكْيَف َتْصَِبُ َعََل َما مَلْ حُتِْط بِِه ُخَْبا

ا ) ا َواَل َأْعِِص َلَك َأْمرا َبْعَتنِي َفاَل  ٦9َقاَل َسَتِجُدِِّن إِْن َشاَء اهللُ َصابِرا ( َقاَل َفإِِن اتَّ

ا ) ِذْكرا ِمنُْه  َلَك  ُأْحِدَث  ٍء َحتَّى  إَِذا َركَِبا يِف  ٧٠َتْسَأْلنِي َعْن ََشْ َفاْنَطَلَقا َحتَّى   )

ا ) إِْمرا َلَقْد ِجْئَت َشْيئاا  َأْهَلَها  لُِتْغِرَق  َأَخَرْقَتَها  َقاَل  َخَرَقَها  ِفينَِة  َأمَلْ  ٧١السَّ َقاَل   )

ا )  ي  ( َقاَل اَل ُتَؤاِخْذِِّن باَِم َنِسيُت َواَل ُتْرِهْقنِ ٧٢َأُقْل إِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصَْبا

ا ) يَّةا  ٧3ِمْن َأْمِري ُعْْسا
ا َزكِ ا َفَقَتَلُه َقاَل َأَقَتْلَت َنْفسا ( َفاْنَطَلَقا َحتَّى إَِذا َلِقَيا ُغاَلما

ا ) ُنْكرا َلَقْد ِجْئَت َشْيئاا  َأُقْل َلَك إِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعَي  ٧٤بَِغْْيِ َنْفٍس  َأمَلْ  ( َقاَل 

ا )  ٍء َبْعَدَها َفاَل ُتَصاِحْبنِي َقْد َبَلْغَت ِمْن َلُدِّنِّ ( َقاَل إِْن َسَألْ ٧٥َصَْبا ُتَك َعْن ََشْ

ا ) ا ٧٦ُعْذرا ( َفاْنَطَلَقا َحتَّى إَِذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيٍة اْسَتْطَعاَم َأْهَلَها َفَأَبْوا َأْن ُيَضيُِّفوُِهَ

َقاَل  َفَأَقاَمُه  َينَْقضَّ  َأْن  ُيِريُد  ا  ِجَدارا فِيَها  ا َفَوَجَدا  َأْجرا َعَلْيِه  ْذَت  َ اَلُتَّ ِشْئَت  َلْو   

ا ) ٧٧) (  ٧٨( َقاَل َهَذا فَِراُق َبْينِي َوَبْينَِك َسُأَنبُِّئَك بَِتْأِويِل َما مَلْ َتْسَتطِْع َعَلْيِه َصَْبا

ِفينَُة َفَكاَنْت َلََِساكنَِي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَها َوكَ  ا السَّ اَن َوَراَءُهْم  َأمَّ

ا اْلُغاَلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمننَْيِ َفَخِشينَا َأْن ٧9َملٌِك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفينٍَة َغْصباا ) ( َوَأمَّ

ا ) ا ِمنُْه َزَكاةا َوَأْقَرَب ُرْْحاا ٨٠ُيْرِهَقُهاَم ُطْغَياناا َوُكْفرا ُاَم َخْْيا اَم َرِبُّ ( َفَأَرْدَنا َأْن ُيْبِدََلُ

َوَكاَن    (٨١) اَم  ََلُ َكنٌْز  َتُه  حَتْ َوَكاَن  اَْلَِدينَِة  يِف  َيتِيَمنْيِ  لُِغاَلَمنْيِ  َفَكاَن  َداُر  اْْلِ ا  َوَأمَّ

َربَِّك   ِمْن  ةا  َرْْحَ ا  َكنَْزُِهَ َوَيْسَتْخِرَجا  ا  ُِهَ َأُشدَّ َيْبُلَغا  َأْن  َربَُّك  َفَأَراَد  ا  ا َصاِْلا َأُبوُِهَ

ا )َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمرِ   موسى  سيَّدنا   (﴾٨٢ي َذلَِك َتْأِويُل َما مَلْ َتْسطِْع َعَلْيِه َصَْبا

 من   أعىل  موسى  وسيدنا  والسالم...  الصالة  عليهام  اخلرض  لسيدنا  تلميًذا  جاءَ 

  َمْلكَان(   بن  )َبْلَيا  اسمه  :    اخلرض  يقاس...وسّيدنا  ال   بام  اخلرض  سيدنا

  فصارت   - األرض  وجه -  بيضاء  فروة  عىل  جلس  أنه  باخلرض   تلقيبه   وسبب
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  واملعتمد  ميت؟  أم حي هو  وهل  وِل؟ أم نبي هو  هل العلامء واختلف خرضاء،

 (1)  األبحر. عىل املياه  عىل ووظيفته العامل، يف ويدور يرزق، حي وأنه نبي، أنه

،  أنه  تعاىل  اهلل  رمحهام  والنووي  الصالح  ابن  وصحح   وسبب   قيل:  حيٌّ

 الظلامت   دخل  القرنني  ذا  أن  وذلك  احلياة،  عني  من  رشب  أنه  - حيكى  فيام-  حياته

  فنزل   العني،  عىل  فوقع  مقدمته،  عىل  قائًدا  اخلرض  وكان  احلياة،   عني  لطلب 

  وعدم   اهل  اخلرض   سّيدنا  رؤية  وسبب   ،   اهلل  وشكر  وصىل   ورشب  واغتسل 

 الطلب.  بصدق  مرتبطة الرؤية   أن هلا غريه أو القرنني  ذي  سّيدنا رؤية

ولـاّم خطب سّيدنا موسى اخلطبة التي ذرفت منها العيون قالوا: يا كليم 

اهلل، هل هناك أعلم منك؟ قال: ال، فقال له احلق: بىل يوجد أعلم منك رجل  

  ( 2)   البحرين،ال له: يف جممع  أّميٌّ ال يقرأ وال يكتب، قال له: أين هو يا رب؟ ق

فذهب إليه.. فعندما رآه سّيدنا اخلرض من بعيد غّطى وجهه فجاء، ووقف إىل 

وقعد   السالم،  ورمى  ِعنِْدَنا  جنبه،  ِمْن  ةا  َرْْحَ آَتْينَاُه  ِعَباِدَنا  ِمْن  ا  َعْبدا ﴿َفَوَجَدا 

ِعْلاما ) َلُدنَّا  ِمْن  ْمنَاُه  اختصاص    (﴾٦٥َوَعلَّ الذات اإلهلية، هذا  َلُه علم  ﴿َقاَل 

بُِعَك ) انظروا القّوة، بعثه اهلل تلميًذا، وقال له: أعلم منك،  (﴾  ٦٦ُموَسى َهْل َأتَّ

ومع هذا حني يعمل سّيدنا اخلرض قضّية خمالفة للرشيعة ينتقده سّيدنا موسى،  

 . هذا كامل وقّوة

الم الكيل، جاء سؤال سّيدنا موسى، استسلم له وبعد االستس ما أمجل   

سّيدنا موسى وإنكاره عىل سّيدنا اخلرض، وهذا هو احلق، ديننا دين حق، فمن  

يريد اجلواب احلقَّ فعليه أن يستسلم، وهذه ال يقدر عليها إاّل صاحب النفس  

التي تزّكت، النفس غري املزّكاة ال تقدر عليها أبًدا، تبحث عن القول الضعيف  

ترّد عليه )تلّف وت َّا  دور(  حتى  ِِم َمِن  ُتَعلِّ َأْن  َعََل  بُِعَك  َأتَّ َهْل  ُموَسى  َلُه  ﴿َقاَل 

ا﴾  العلوم ثالثة:  ُعلِّْمَت ُرْشدا
 

النبهان، مبحث سيّدنا (  1) فيه انظر: اآللويس، السيد  للتوسع يف هذا األمر والتعرف عىل رأيه 

  .489-1/485اخلرض وسيّدنا إلياس عليهام السالم،

خطبة سيدنا موسى يف بني إرسائيل أخرجها البخاري عن أيب بن كعب، باب حديث اخلرض  (  2)

رِضِ  3401مع موسى عليهام السالم، برقم،   .  ومسلم عن ابن عباس، َباُب ِمْن َفَضائِِل اخْلَ

 ،2380، برقم . 
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العلم اللساين: علم األحكام، علم الدراسة، علم الكتاب، يستوي فيه  

 املسلم والنرصاين والكافر.  

ُقوا  والعلم القلبي: علم التقوى، خاص باملؤمنني بمقدار التقوى   ﴿َواتَّ

ٍء َعلِيٌم﴾  ُمُكُم اهللُ واهللُ بُِكلِّ ََشْ  [. 282]البقرة: اهللَ َوُيَعلِّ

ال  العلم  الّذايت:  تعاىل: والعلم  قال  والعبدية،  الرمحة  برشطني:  لديّن 

...﴾ ِعْلاما لَُّدنَّا  ْمنَاُه ِمن  ةا ََوَعلَّ َرْْحَ آَتْينَاُه  ِعَباِدَنا  ْن  مِّ ا  َعْبدا اللدن    ﴿َفَوَجَدا  وعلم 

»وهو غري مرتبط بالتقوى، بل مرتبط بالشخصية الذاتية    أعىل من علم التقوى

الث أجل  من  اهلل  عبدت  ما  التي  ة  يستحق  الفذَّ إله  ألنه  َعَبْدته؛  واجلنان،  واب 

العبودية، مثلام قالت السيدة رابعة العدوية ريض اهلل عنها: ما عبدُتك خوًفا  

العبودية،   تستحق  إله  أنك  إال  جنتك  نارك وال طمًعا يف  العلم ال  من  وهذا 

 .يعرفه غري رسول اهلل والعارف املحقِّق، وليس العارف الصغري

سبة للعارف املحقق كالطفل الصغري الذي ال يزال  العارف الصغري بالن  

والرسل.   األنبياء  مثل  املحقق  العارف  له،  بالنسبة  شيًئا  يعرف  ال  يرضع، 

 »وأرجو اهلل أن أكون ذلك الشخص« *.   

 ﴾ َرْْحَةا آَتْينَاُه  ِعَباِدَنا  ْن  مِّ ا  َعْبدا الشفقة  »   ﴿َفَوَجَدا  الفرق بني الرمحة وبني 

اين ]غريًبا[،    فرق كثري. صاحب الرمحة َبرَّ ابنه أو كان  ما تفرق عنده إن كان 

يريد أن هيذبه، يؤدبه، يعلمه، يفهمه. أما الذي ما عنده رمحة، بل عنده شفقة،  

فتجده يقدم ابنه عىل الغري. هل هذا إنصاف! واهللِ ما هو إنصاف، ملاذا قدمت 

أمانة   عندك، وذاك  ابنك عىل غريه! هذا عبد اهلل وهذا عبد اهلل، هذا موجود 

 موجود أمانة عند أهله، وكلنا أمانات، وكلنا هلل، وكلُّنا عبيد اهلل« *. 

ا )قال له سّيدنا اخلرض   ( َوَكْيَف َتْصَِبُ  ٦٧﴿إِنََّك َلْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصَْبا

ا ) حُتِْط بِِه ُخَْبا ا َواَل أَ ٦٨َعََل َما مَلْ  ْعِِص َلَك ( َقاَل َسَتِجُدِِّن إِْن َشاَء اهللُ َصابِرا

ا ) ا )(  ٦9َأْمرا ٍء َحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمنُْه ِذْكرا َبْعَتنِي َفاَل َتْسَأْلنِي َعْن ََشْ   (﴾ ٧٠َقاَل َفإِِن اتَّ

قيام سّيدنا موسى كّله مظهر للرشيعة مظهر للعلامء؛ ألنَّ العلامء يقولون: ال 

علامء مهام كان  علم غري علمنا نحن، لو كانت والية لكنّا نحن أحقَّ هبا، فيا  
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سّيدنا   .فأنا أعلم منكم؛ ألنني رسول اهلل، انتقدوا مثلام أنتقد لكن انتقاد أديب.

سّيدنا اخلرض عنده خب، -اخلرض أخذ عليه العهود، »إذا صح أن اهلل باعثك«  

فقال له: فإن اتبعتني تكن أديًبا، فال تسألني عن يشء.. لكن هذه    -لكنّه جتاهل 

العهود ما أخذ هبا سّيدنا موسى، يظّن أكثرهم أن سّيدنا موسى أخذ هبا، ال مل 

أنَّ  أسايس  فرشط  أبًدا،  هبا  رّبام    يأخذ  ملذهب؛  ينتقد  ال  ينتقد،  موسى  سّيدنا 

 .املذهب الثاين صحيح

سّيدنا موسى كان ينتقد من حيث الرشيعة أي صورة الرشيعة، وكان   

موسى   سّيدنا  عقل  فطار  بالصورة،  الرشيعة  خالف  باحلقيقة،  اخلرض  سّيدنا 

حني خرق السفينة مع أنَّ أصحاهبا أركبومها جماًنا! فهو يعّلم اخلرض، واخلرض  

يعة ال يكون، فالوِل يعرفها كّلها، أما سّيدنا موسى فيعّلمنا أن ولًيا من غري رش

احلق:   قال  إلينا،  احلّي  من  رمز  والرشيعة  بالرشيعة،  العمل  ﴿َفَلنُْحيَِينَُّه  عليه 

.﴾ [ هذا للذي يطبق الرشيعة، بالصورة سّيدنا موسى 97]النحل:   َحَياةا َطيَِّبةا

آٍت يتعلَّم لكن باحلقيقة آٍت يعّلمنا، هكذا افهموا سّيدنا موسى، وضعها اهلل  

 ن قواعد حتى تصل إلينا، كل من مشى عليها سلم. يف القرآ

أهل السفينة مساكني، وأركبونا »  (﴾٧١﴿َقاَل َأَخَرْقَتَها لُِتْغِرَق َأْهَلَها )

ا )  دون أجرة فكيف خترقها؟ أي منكًرا! فقال له    (﴾ ٧١﴿َلَقْد ِجْئَت َشْيئاا إِْمرا

ا ) ﴿َقاَل َأمَلْ َأُقْل إِنََّك َلْن َتْسَتطِ   سيدنا اخلرض: ( َقاَل اَل ُتَؤاِخْذِِّن ٧٢يَع َمِعَي َصَْبا

( ا  ُعْْسا َأْمِري  ِمْن  ُتْرِهْقنِي  َواَل  َنِسيُت  ا  ٧3باَِم  ُغاَلما َلِقَيا  إَِذا  َحتَّى  َفاْنَطَلَقا   )

ا َزكِيَّةا بَِغْْيِ َنْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيئاا    قتله سيدنا اخلرض   َفَقَتَلُه﴾  ﴿َقاَل َأَقَتْلَت َنْفسا

َتْسَتطِيَع َمِعَي هذه أنكر من تلك    (﴾74)   اُنْكرا  َلْن  َك  َأُقْل َلَك إِنَّ َأمَلْ  ﴿َقاَل 

ا )    « *. هنا قال )لك( وهناك مل يقل )لك( للتأكيد (﴾٧٥َصَْبا

ٍء َبْعَدَها َفاَل ُتَصاِحْبنِي ) لو مل يقل هذا    (﴾ ٧٦﴿َقاَل إِْن َسَأْلُتَك َعْن ََشْ

أ  سأله  ولو  ألجابه،  موسى  سؤال  سّيدنا  َوَبْينَِك  لف  َبْينِي  فَِراُق  َهَذا  ﴿َقاَل 

ا ) َصَْبا َعَلْيِه  َتْسَتطِْع  مَلْ  َما  بَِتْأِويِل  اآلن    (﴾٧٨َسُأَنبُِّئَك  له سّيدنا اخلرض:  قال 

وأنا كذلك  فرعون،  باليّم حتى ختّلصك من  أّمك عندما وضعتك  أعّلمك: 
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السفينة من امللك حني رأوها معيبة   القبطي، خّلصُت  تركوها، وأنت قتلت 

لكي أخّلص األم    (1) -واحلقُّ أعلمه أن الغالم سيكون شقيًّا-وأنا قتلُت الغالم

ُت األم واألب أن هذا   واألب منه، وإّن ُعْمر الغالم انتهى فقتلته، بعدما خريَّ

بعلم اهلل سيكون شقًيا لو عاش، وخّلصه من الشقاوة، وخّلص  -   الغالم كذا 

تبع  يتزوجها رسول. ويأيت منها ولد يكون والديه من  بنًتا  تها، وإنه سيبدهلم 

... والقبطي أنت قتلته حتى    ، وهذه احلالة ال تتكرر ثانية ، فوافقا عىل قتلهنبيًّا

وأنا  أطعمونا،  وما  منهم  طلبنا  الثالثة:  أما  نعم،  قال:  اإلرسائييل؟  ختّلص 

الرمحن وأرجعه؛ سّمى ب  -هذه كرامة لسّيدنا اخلرض -مبعوث فأقمت اجلدار

كنـز،   اجلدار  حتت  ومعنوي.  ألّن  حيّس  من كنـز  األب  وضعه  الكنـز  وهذا 

عارش ظهر عند اهلل أمانًة، قال له: يا رّب، هذا الكنـز أمانة عندك لولد صالح 

يأيت  ينهدم  اجلدار  تركت  فإذا  قريًبا،  سيظهر  الصالح  والولد  صلبي!  من 

ملا موسى  يا  وأنت  الكنـز،  ويأخذ  شعيب  بعضهم،  لبنات  سقيَت  دون   (2)ذا 

مقابل؟ ثالثة أنت عملَتها! هذا كّله تعريف لنا، سّيدنا موسى أعىل، ويعلم 

 

التفسري: أوهلام: أنه كان بالغاً (  1) النبهان أحد قولني ذكرهتام كتب  ولكن كلمة   ما ذكره السيد 

البلوغ.   دون  كان  أنه  والثاين:  بشكل جيلِّ  القول  هذا  تسعف  ال  »قد   قالغالم  الشوكاين: 

استشكل بعض أهل العلم قتل اخلرض هلذا الغالم هبذه العلة، فقيل: إنه كان بالغاً وقد استحق 

معنى   ويكون  لذلك،  القتل  فاستحق  الطريق  يقطع  كان  وقيل  بكفره،  َأْن   َفَخِشينا﴿ذلك 

يف   فيقعا  له  ويتعصبا  عنه  يذبا  أن  األبوين  عىل  خاف  اخلرض  أن  َوُكْفرًا﴾  ُطْغياناً  ُيْرِهَقُهام 

املعصية، وقد يؤدي ذلك إىل الكفر واالرتداد. واحلاصل أنه ال إشكال يف قتل اخلرض له إذا  

ويمك اإلسالمية.  الرشيعة  تقتضيه  فيام  للطريق؛ هذا  قاطعاً  أو  كافرًا  بالغاً  يكون كان  أن  ن 

للخرض رشيعة من عند اهلل سبحانه تسوغ له ذلك. وأما إذا كان الغالم صبياً غري بالغ، فقيل:  

أبويه   يتسبب عن كفره إضالل  بالغاً لكان كافرًا  لو صار  أنه  له  اهلل  بإعالم  إن اخلرض علم 

قد جرى    وكفرمها، وهذا وإن كان ظاهر الرشيعة اإلسالمية يأباه؛ فإن قتل من ال ذنب له وال

عليه قلم التكليف خلشية أن يقع منه بعد بلوغه ما جيوز به قتله ال حيل يف الرشيعة املحمدية،  

ويف جواب السيد النبهان    .  359/  3اهـ فتح القدير ولكنه حل يف رشيعة أخرى، فال إشكال.

، وأن لطيفة روحية حيث بنيَّ أن الغالم تم ختليصه من الشقاوة مع بقاء والديه عىل صالحهام

القتل تم بعد استئذان الوالدين، وهذا يدل عىل إيامهنام من جهة، ومن جهة أخرى يدل عىل  

معرفتهام بسيدنا اخلرض. وهذه مما ينبغي أن تسجل بامء التب، فالرضر األشد يزال بالرضر  

املصلحة، عىل جلب  مقدم  املفسدة  ودرء  األخف    األخف،  تقدم  مفسدتان  تعارضت  وإذا 

األشد،   بسبب  لدفع  قتله  عدم  عىل  املرتتب  الرضر  من  أقل  الغالم  قتل  من  املنبثق  فالرضر 

ًة ِمْن ﴿: ونستخلص من قول العبد الصالح  حصول تلك املفاسد لألبوين؛ وشقائه أبدياً. َرمْحَ

 أن اهلل ال يسأل عن فعله بخالف ذلك يف خلقه.  َربَِّك َوَما َفَعْلتُُه َعْن َأْمِري﴾

 .  غريمها أهنام املشهور بني الناس أهنام بنتا سيدنا شعيب، ورجح آخرونبناء عىل ( 2)
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هذا كّله من    (﴾ ٨٢﴿َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري ) بذلك، وسّيدنا اخلرض بنيَّ قال له:  

 عند احلرضة اإلهلية. 

ا ):  هلالج لج قوله   (﴾  ٨3﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَننْيِ ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكْم ِمنُْه ِذْكرا

 ورسول.  نبي القرنني  ذوو  نبي. لقامن عندي: أنا

 

 

 



 

 سورة مريم 

ٍة )﴿َيا َُيَْيى ُخِذ  :  هلالج لجقوله   وأنت خذ القرآن وختّلْق    (﴾١٢اْلكَِتاَب بُِقوَّ

حمل  به فالشامل  ة،  القوَّ حمل  ليست  والشامل  اليمني،  حملها  القوة   ...

االستنجاءات والقاذروات وغريها، أما اليمني فهي حمل أخذ القرآن وتنفيذ  

 األوامر اإلهلية. 

ي إَِلْيِك بِِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساقِطْ :  هلالج لج قوله     (﴾ ٢٥َعَلْيِك ُرَطباا َجنِيًّا )  ﴿َوُهزِّ

لسيدتنا مريم، بعد ما جاءها سيدنا عيسى، يريد أن يأمرها باألخذ    قوله  

هلا:   قال  كبرًيا،  اليقيني  إيامهنا  وصار  قويت،  حني  إَِلْيِك  بالسبب  ي  ﴿َوُهزِّ

كام جاء يف  وكان يف غري أوان الرطب  بِِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساقِْط َعَلْيِك ُرَطباا َجنِيًّا﴾  

هتا   بالرمحن، وهزَّ الشجرة، والشجرة يابسة، وسمت  التفسري فلام جاءت إىل 

صارت تنزل عليها الرطب، من أجل أن تأكل، من أجل أن ترى العامل، تري  

ٍء املخلوقات   [. 20﴾]البقرة:َقِديرٌ ﴿إِنَّ اهللَ َعََل ُكلِّ ََشْ

يًّا ):  هلالج لجقوله  
َعلِ َمَكاناا  السامء  س  (﴾٥٧﴿َوَرَفْعنَاُه  إدريس رفعه يف  ّيدنا 

الرابعة...، أما سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص فرفعه مكانة ُعليا، يوجد مكان، ويوجد مكانة، 

 املكانة روح املكان، املكانة هي نور املكان.

عزوجل:   َبُعوا  قوله  َواتَّ اَلَة  الصَّ َأَضاُعوا  َخْلٌف  َبْعِدِهْم  ِمْن  ﴿َفَخَلَف 

َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن   مر    ]ويف حديث اإلرساء الطويل[ أنه   (﴾٥9َغيًّا )الشَّ

َعاَدْت َكاَم َكاَنت َواَل يُ عىل     فرتَّ قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلام رضخت 

تتثاقل   الَّذين  َهُؤاَلِء  َقاَل  جبئيل  َيا  َهُؤاَلِء  َما  َفَقاَل  ء  يَشْ َذلِك  من  َعنُْهم 

اَلة   الصَّ أو ال يصلوهنا وخصوًصا  ؤ ي  (1)  امْلَْكُتوَبةرؤوسهم َعن  خرون الصالة 

 صالة العشاء أو الصبح يصلوهنا قضاء. 

 

أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة يف حديث اإلرساء الطويل ومنه ما جاء يف املتن   (1)

. وذكر  1/252.وذكره هبذا اللفظ السيوطي يف اخلصائص الكبى  398-2/397أعاله.  

 . 7/200ح الباري دليل عىل حتسينه. فتح الباريابن حجر له يف فت
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ُل إاِلَّ بَِأْمِر  :  هلالج لج قوله   كثري من السحرة واجلامعة    (﴾ ٦٤َربَِّك )﴿َوَما َنَتنَزَّ

يشتغلون بتلك األعامل حيسب حاله رئيس هذا الفن، هو يعتقد حاله هكذا،  

يقول، واملالئكة   فالقرآن  له: اسحب كالمك،  قلت  املالئكة،  ينزل  هو  قال: 

ُل إاِلَّ بَِأْمِر َربَِّك﴾تقول:   ة وال  هؤالء ما أحد ينزهلم، ال تنزهلم كتاب  ﴿َوَما َنَتنَزَّ

 بخور وال يشء، سكت وخرس.

  ﴾(٧١) َمْقِضيًّا َحْتاما  َربَِّك  َعََل  َكانَ  َواِرُدَها﴿َوإِْن ِمنُْكْم إاِلَّ  : هلالج لج قوله 

ها  ألن اجلنة سقفُ   ؛ جهنمىل  عىل النار ع   أن نمرَّ   ال بدَّ نروح إىل اجلنة  حني  

،  جهنم  حملَّ كلها  السبع تصري    السبع واألرضني  الرمحن. والسمواتعرش  

    « *. يمؤمن فإن نورك يطفُئ هلب يا جزْ   :النارتقول   فحني نمرَّ عليها

ا ):  هلالج لجقوله   ْْحَِن َعْبدا َمَواِت َواْلَْرِض إاِلَّ آِِت الرَّ   (﴾ 93﴿إِن ُكلُّ َمن يِف السَّ

واألنبياء،   واملسلمون  والنصارى  واليهود  الكفار  عبيد،  الوجود  سّيدنا  كل 

، واملالئكة عبيد اهلل، وأنا عبد اهلل، وأنتم عبيد، كلنا عبيد هللحمّمد ملسو هيلع هللا ىلص عبد اهلل،  

 نحن نعتز بعبديتنا. 

 سورة طه

لَِتْشَقى )١طه )﴿:  هلالج لجقوله   اْلُقْرآَن  َعَلْيَك  َأْنَزْلنَا  َما  لنا  (﴾  ٢(  »فتح اهلل 

طريقني: طريًقا أمرنا أن نسري عليه، وطريًقا هنانا أن نسري عليه، فالطريق الذي  

العقل؛ ليدرك ذلك   أمرنا أن نسري عليه، فيه سعادتنا، وفيه راحتنا، وأعطانا 

تعاىل: لَِتْشَقى﴾﴿   قال  اْلُقْرآَن  َعَلْيَك  َأْنَزْلنَا  َما  لَتسعد    طه  القرآن  أنزل عليك 

ولُتسِعد، وَيسعد اإلنساُن إذا عمل بام يف القرآن؛ فيجب علينا أن نأمتر بام أمر  

هلل عنه، وسبب الشقاوة تْرك القانون اإلهلي وهو القرآن،  اهلل وننتهي عام هنى ا

البارحة أو قبلها جاءين مكتوب أن البطارقة واملطارنة والقساوسة ال يريدون  

أن يكون دين الدولة اإلسالم. قلت: هؤالء ما أجهلهم باهلل. ظنوا أن اإلسالم  



 165 سورة طه

 

 

يقول: هلل  ولكن  ْساَلِم  َغْْيَ  َيْبَتِغ  ﴿َوَمْن    لنا  ِمنْه﴾دِ اْْلِ ُيْقَبَل  َفَلْن  ]آل    يناا 

يَن ِعنَْد  [  85عمران: ْساَلُم﴾  اهللِ﴿إِنَّ الدِّ املرجع عند هلل   [19]آل عمران:  اْْلِ

نرصاين   هيودي  ملخلوقاته  القانون  هذا  وضع  من  هو  واخلالق  اإلسالم،  هو 

هذا  عىل  مشى  من  كل  غني،  فقري  قصري  طويل  عريب  تركي  أرمني  جمويس 

وأنت يا قسيس يا بطرك يا مطران كأنك تظن أن اإلسالم  القانون نجا ونجح.  

عبارة عن ذقن ولفة ]حلية وعاممة[ وصوم وصالة فقط. أين املعاملة؟ الدين  

 املعاملة. حسن املعاملة يدل عىل هلل تعاىل« *. 

):  هلالج لج قوله   اْسَتَوى  اْلَعْرِش  َعََل  ْْحَُن  مجع    (﴾٥﴿الرَّ )الرمحن(  اسم 

،  صفة اجلالل واجلامل، كأنه يقول: الرمحن هو القهار الصفتني بآن واحد؛ مجع  

باسم    و جتىّل  واملعاملة  العمل  عرش  عىل  جتىّل  حني  العاملني  رب  هلل  احلمد 

 ، الرمحن، ما جتىّل باسم املنتقم وال القهار، وإاّل ملا ترك أحًدا عىل األرض ألبّتة

ابنَِي﴾﴿إِنَّ اهللَ ُُيِبُّ  هذه نعمة، لذلك   تاب  إذا  اإلنسان  فإذا  [  222ة: ]البقر  التَّوَّ

 ( 1)  *.« احلق مهام كان يكون شكله، مهام يكون فسقه، مهام يكون كفره يقبله  

):  هلالج لج قوله   ََيَْشى  َأْو  ُر  َيَتَذكَّ ُه  َلَعلَّ َليِّناا  َقْوالا  َلُه  األخالق    (﴾٤٤﴿َفُقواَل 

﴿َفُقواَل َلُه َقْوالا  والرمحة نأخذها من القرآن، قال احلق لسّيدنا موسى وهارون:  

ُر َأْو ََيَْشى﴾ ُه َيَتَذكَّ ا حكوا معه كالًما ليِّنًا؛ نفعه عند الغرق ونطق    َليِّناا َلَعلَّ وحقًّ

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ الَِّذي ﴿ به وقال:   ائِيَل َوَأَنا ِمَن اَْلُْسلِِمنَي﴾ آَمنَْت بِِه َبنُ آَمنُْت َأنَّ   و إَِْسَ

[. أّما ُقبِل منه أم مل ُيقَبل؟ فهذا عائد إىل اهلل، أّما أن يقول شخٌص 90]يونس:  

 ما: فرعون ما آمن وما أسلم. فهو كافر؛ ألّنه خالف القرآن.

إِنَّاَم َصنَُعوا  :  هلالج لج قوله    َتْلَقْف َما َصنَُعوا  َيِمينَِك  َكْيُد َساِحٍر  ﴿َوَأْلِق َما يِف 

اِحُر َحْيُث َأَتى )  ون يقولون: لقفت احلبال والعص    (﴾ ٦9َواَل ُيْفلُِح السَّ املفرسِّ

 

قال ابن    133قريب من هذا تفسري أيب العباس املريس، انظر: ابن عطاء هلل، لطائف املنن  و  (1)

استوى عىل عرشه باسم الرمحن؛ ألن العرش حميط باملخلوقات قد وسعها، والرمحة    "القيم:  

تعاىل ﴿ قال  هلم، كام  واسعة  باخللق  ]األعراف:  ُكلَّ  َوِسَعْت  َوَرمْحَتِي  حميطة  ٍء﴾  [  156يَشْ

ويف   يشء،  كل  رمحته  وسعت  فلذلك  الصفات،  بأوسع  املخلوقات  أوسع  عىل  فاستوى 

»ملا قىض اهلل اخللق كتب يف كتاب    قال: قال رسول اهلل   الصحيح من حديث أيب هريرة  

»فهو عنده عىل العرش«. فهو عنده موضوع عىل العرش إن رمحتي تغلب غضبي« ويف لفظ  

 .. فاستواؤه عىل العرش باسم الرمحن ملصلحة خلقه أمجعني57مدارج السالكني 
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هذه   قلنا:  وهو    (1)   كذبة.بفمها!  الكذب،  تلقف  إنام  هلا،  صالح  ال 

السحر...]فالسحرة[ مل يصنعوا احلبال، ومل يصنعوا العص، ]لكنهم[ صنعوا  

﴿َسَحُروا   ]األعراف:  السحر  النَّاِس﴾.  موسى 116َأْعنُيَ  سّيدنا  فعصا   .]

 حق، فلقفت اإلفك والسحر، فلم ُتْبِق إاّل حبااًل وعصيًّا مشتَّتة عىل األرض.

﴿َقاُلوا َلْن ُنْؤثَِرَك َعََل َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيِّنَاِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض  :  هلالج لج قوله  

اَم َتقْ  ْنَيا ) َما َأْنَت َقاٍض إِنَّ َياَة الدُّ »نحن ال نرجع، وجدنا احلقَّ    (﴾ ٧٢ِِض َهِذِه اْْلَ

هنا، ونحن آمنا، أنت لست إهًلا، وال رًبا. أنت خملوق...فذبحهم، وصلبهم  

 وما رجعوا عن إيامهنم« *. 

بِّ ِزْدِِّن ِعْلاما ):  هلالج لج قوله   احلق يقول لسّيد الوجود الذي    (﴾١١٤﴿َوُقل رَّ

﴾رين علِم عْلم األولني واآلخ  بِّ ِزْدِِّن ِعْلاما »وليس زدين مااًل وثواًبا    ﴿َوُقل رَّ

ال   دائمة  والعلوم  الذات،  علم  هو  وهذا  بك،  علاًم  زدين  وجناًنا،  وحسنات 

لّلذي   ألبتة، وهذه  أبًدا  البزخ وال يف اآلخرة  الدنيا وال يف  وقوف هلا، ال يف 

أبًدا، وقبل التزكية  تزكت نفسه، واّلذي مل تتزكَّ نفسه ال يدخل يف هذه اآلية  

اللُدنِّية.   العلوم  تأتيه  ثّم  ثّم يرتقَّى،  أواًل،  نفسه  تتّطهر  باالبتالءات...  تطهري 

﴿ُكلَّ َيْوٍم ألن اهلل يقول:    ؛وال وقوف يف العلم، وال وقوف يف املعرفة مهام رقى

َشْأن﴾   يِف  اللطيفة شأن  29]الرمحن: ُهَو  اللحظات  يوم، كل حلظة من  [ كل 

، والشأن الثاين ما سبقه شأن مثله يف الوجود ألبتة، واهلل واسع عليم،  غري الشأن

علومه   حرج،  وال  ث  فحدِّ العليم  الواسع  عبَد  يصري  اإلنسان  يصل  وحني 

أدب   بمقدار  بل  الصادقني  بمقدار  بل  السائلني  بمقدار  تفيض  فياضة 

 الصادقني« *.  

ا )﴿َوَلَقْد َعِهْدَنا إََِل آَدَم ِمْن  :  هلالج لج قوله     (﴾ ١١٥َقْبُل َفنَِِسَ َومَلْ َنِجْد َلُه َعْزما

يشتغلون سئل   الكّمل  فأجاب:  معصوم؟  وهو  آدم  سّيدنا  ينسى  كيف   :

أكل من الشجرة؛ ألّنه أول خملوق من    باألعىل فينسون األدنى، سّيدنا آدم  

اإلنسان؛ وألّنه ال يعرف أن أحًدا يف الدنيا يكذب، مع أنه يدور يف فكره: أن  

 

 سبقت اإلشارة إىل مراد السيد بمثل هذا الكلمة.  (1)
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هكذا؟  اهلل إبليس  يأمره  فكيف  هناه  ََلَِن  ﴿   َلُكاَم  إِِّنِّ  النَّاِصِحنَي﴾ َوَقاَسَمُهاَم 

 [ فسّيدنا آدم أكل من الشجرة؛ ليكون بجوار ربِّه من اخلالدين. 21األعراف:]

الوجوه،  كل  من  كاملة  تامة  فطرة  فوجدته  املنام  يف  ال  اليقظة  يف  رأيته 

ع إىل اهلل تعاىل، وبكى وانكرس، مل يقل:  سّيدنا آدم اعرتف وأقّر بأنه عَص، رج 

﴿َفنَِِسَ َومَلْ َنِجْد  يشهد له يف القرآن الكريم بقوله    ما عصيت، مع أن احلق  

ا﴾   ما عزم عىل املخالفة أبًدا؛ ألّنه معصوم، فاملحب الطبيعي ال يمكن  َلُه َعْزما

ه  أن خيالف حمبوبه، فكيف باملحب الروحاين؟ فكيف باملعصوم، »فليس عند

استعداد للمخالفات أبًدا، لكن حتى ُيري إبليس مكانة آدم، ومن أجل تعليم  

 أوالده، إذا وقع منهم ذنب أال خيافوا، وأن عليهم الرجوع إىل اهلل فقط« *. 

َقبِل توبته، وجعله خليفة يف األرض، وهكذا يكون القوي،    واحلقُّ  

فليس القوي اّلذي ال تقع منه املخالفة، وإنام القوي اّلذي ال يرّص عىل املخالفة، 

فيعرتف أنه كان خمطًئا؛ وبه يبني أن عنده نوًرا قوًيا أدرك به رّس ذلك. وسّيدنا  

وقبل آدم أوادم! وبعد آدم  آدم املذكور يف القرآن الكريم من سبعة آالف سنة، 

 أوادم! وال يوجد برش إال عىل هذه األرض.

َنْحُن  :  هلالج لج قوله   ا  ِرْزقا َنْسَأُلَك  اَل  َعَلْيَها  َواْصَطَِبْ  اَلِة  بِالصَّ َأْهَلَك  ﴿َوْأُمْر 

»أي ألهل التقوى، قال ابن عباس ريض   (﴾ ١3٢َنْرُزُقَك َواْلَعاقَِبُة لِلتَّْقَوى ) 

َصدَّ  الذين  عنهام:  وَكاَن  اهلل  واتَّقْويِن.  واتبعوك  رُضٌّ   قوك  َأْهَلُه  َأَصاَب  إَِذا 

اَلِة َوَتاَل َهِذِه اآْلَيَة«     (1) *.َأَمَرُهْم بِالصَّ

 

 

 

والبيهقي يف شعب اإليامن، عبد اهلل    886أخرجه الطباين يف األوسط، َعْن َعبِْد اهللِ بِن َساَلٍم،    (1)

برقم،   املنثور    9705بن سالم،  الدر  السيوطي يف  اهليثمي: رواه 5/613وصححه  .وقال 

 . 7/67الطباين يف األوسط، ورجاله ثقات اهـ. انظر: جممع الزوائد، 



 

 سورة اْلنبياء 

ٌة إاِلَّ اهللُ َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن  :  هلالج لج قوله   َربِّ اْلَعْرِش َعامَّ    اهللِ﴿َلْو َكاَن فِيِهاَم آَِلَ

الوجود كله سري منظم وجود منظم، قابل للحساب؛ لذلك    (﴾٢٢َيِصُفوَن )

العلم الصحيح الرصيح   أنه يصري خسوف وكسوف، وذلك من  وصلوا إىل 

[ إذا مّن اهلل عىل أحٍد ما بقلب يشهد  38]يس:  ﴿َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيم﴾

هيأ   الذي  هو  الوجود،  واجب  إال  الوجود  يف  ما  اهلل،  إال  الوجود  يف  هلم؛  ما 

نا   فعملوا الصاروخ والقمر االصطناعي... هيودي نرصاين جمويس ال هيمنا، هتمُّ

أنه  تامة  داللة  تدل  املوجودة  اآليات  فهذه  اإلهلية،  الذات  عىل  الدالة  اآليات 

]أي: القمر الصناعي أو الصاروخ[يدور حول األرض، ثم يدور حول القمر،  

 كلها بمدة قليلة. ثم حول الزهرة، ثم بعدها يدور حول األفالك 

لوا عقولكم(﴾  ٢3﴿اَل ُيْسَأُل َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن )   :هلالج لج قوله    ال تشغِّ

علومكم   يبعثهم    (  1)   املعفنة،وال  آالف  ثالثة  تقفوا،  وال  فائتمروا  اهلل  أمركم 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقاتلون ثالثمئة ألف يف معركة مؤتة، هذا من وراء العقل، وهرب  

الكّفار وانترص املسلمون. هذا من صدقهم مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ... وال يشء يعجز  

 القدرة اإلهلية.  

َحيٍّ  :  هلالج لجقوله   ٍء  ََشْ ُكلَّ  اَلَْاِء  ِمَن  )﴿َوَجَعْلنَا  ُيْؤِمنُوَن  أهل    (﴾3٠َأَفاَل 

خيمِّ  املرض الوسواس  يزيلوا  أن  ]يمكنهم[  املاء  بكثرة  الوسواس  إزالة  نون 

 املوجود يف ذاهتم. بل يزيد وما ُيزيل. 

املاء،   ليس  واملزيل  املاء هو رمز،  أن  أن يعتقد  ُيزيل هو االعتقاد  الذي 

عل هو يزيل الوسواس، والقلب  ﴾ هذا اجل﴿َوَجَعْلنَا ِمَن اَلَْاءِ   وإنام رب املاء...

إذا اّتسخ ال يزول باملاء، وإنام يزول بالرجوع إىل اهلل. وهذا حيتاج إىل املعرفة  

مك الوسواس من أين دخل عليك،  جتلس بني يدْي عارف حتى يعّرفك ويفهِّ 

وجدناه   الذي  هذا  اجلهل،  من  دخل  الفقهاء  -فالوسواس  يقول  كام    - ال 

 

   ما يوافقهإال يقبل ال يعني: ال جتعلوا عقلكم حاكاًم عىل الرشع، ف (1)
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إما جهل يف علم الرشيعة أو نقص يف العقل.    الوسواس يكون بأحد شيئني:

بل الوسواس يأيت من اجلهل يف حقيقة الدين، حقيقة الرشيعة، أما أهل اهلل عىل  

 اإلطالق فليس عندهم وسواٌس، وال وهٌم ألبتة. 

) :  هلالج لج قوله   َينْطُِقوَن  َكاُنوا  إِْن  َفاْسَأُلوُهْم  َهَذا  َكبُِْيُهْم  َفَعَلُه  َبْل    (﴾ ٦3﴿َقاَل 

حني كرسَّ األصنام، والكبري ما كرسه، جاء بالفأس، وعلَّقه   سيدنا إبراهيم  

الكبري، قال:   يف  به  وجاءوا  عرفوه  عنه  سألوا  ملاذا    ﴿َفاْسَأُلوُهْم﴾وحني 

فعله هو اهلل،   ﴿َفَعَلُه﴾،وقْف عند    ﴿َبْل َفَعَلُه﴾تسألوين! اسألوهم، ثم قال:  

 ازي ال ينسب الفعَل لنفسه. اهلل فاعل حقيقي، سيدنا إبراهيم فاعل جم

َتُكْم إِْن ُكنُْتْم َفاِعلنَِي ):  هلالج لج قوله   وا آَِلَ ُقوُه َواْنُِّصُ ( ُقْلنَا َيا  ٦٨﴿َقاُلوا َحرِّ

ا َعََل إِْبَراِهيَم )  ا َوَساَلما أراد احلقُّ أن يعلِّم سيدنا جبائيل    (﴾٦9َناُر ُكوِِّن َبْردا

ذي ال يفهم شيًئا، أراد أن يعلِّمه مرتبة اإلنسان الكامل، ال اإلنسان الناقص ال

واملالئكة   اإلنسان.  ُيْؤَمُرون﴾مرتبة  َما  َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َما  اهللَ  َيْعُصوَن   ﴿الَ 

[، لكن الرؤية والذوق فوق... قال له: يا جبيل اذهب إىل عبدي  6]التحريم: 

ا، حتى وخلييل إبراهيم، هل يريد نجدًة، احلق عملها لكي تصل إلينا ونسمعه

يف املنجنيق، جاء   نفهم. فسيدنا جبيل رآهم، وهم ُينزلون سّيدنا إبراهيم  

حمموًما من القوة اإلهلية، قال له: يا خليل اهلل، ألك حاجة؟ قال: أّما لك فال، 

يريدون قتله،  -ما أحالها ما أبردها من كلمة، ما أمجلها، هذه يعرفها أهل اهلل  

ىل حبيبه، وصول بكّليته، هو معه بروحه عىل  هذا هو اجلرس، القتل للوصول إ

قال له: ما تريد أن تقول له أنت ؟، قال:    - الدوام، لكن جسمه ال بدَّ أن يصل

ا قال احلقُّ مبارشة:    (1).حسبي من سؤاِل علمه بحاِل ا َوَساَلما   ﴿َيا َناُر ُكوِِّن َبْردا

قال: السالمة التي وجدهتا يف صدري، والسالمة التي وجدهتا    َعََل إِْبَراِهيم﴾

جاؤوا،   النار  مهدت  فحني  قبل،  من  أعرفها  كنت  ما  ذّرايت  من  ذّرة  كّل  يف 

فوجدوا سيدنا إبراهيم قاعًدا، ولو كان يف رأس النمرود دماغ ألسلم، سّيدنا  
 

أن نقوهلا،    (1) فتنة، ال جيوز  النبهان: قوله: »حسبي من سؤاِل علمه بحاِل«، هذه  قال سيدي 

إبراهيم   افعلوا كام فعل سيدنا  الشيطان  أن يقول لكم  إبراهيم    إياكم   ، اصحوا، 

 .3/411كامل مع احلرضة اإلهلية عىل الدوام. انظر: اآللويس، السبد النبهان 
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رأوا  ، حني  جبيل واملالئكة عرفوا قدر اإلنسان من زمن سّيدنا إبراهيم  

   [4]التني: ﴿َلَقْد َخَلْقنَا اِْلنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويم﴾هذه احلالة وفهموا 

إِْبَراِهيم﴾ هلالج لج قوله   َعََل  ا  َوَساَلما ا  َبْردا ُكوِِّن  َناُر  َيا  ﴿ُقْلنَا  قراءتان:  فيه    : 

ــ فعل ماض،  ــ تبأ وهامـ  إبراهيم وإبراهام، إبراهام أعىل من إبراهيم، إبراهامـ 

 وإبراهيم حارض ... َمْن يريد أن هييم فرشط أسايٌس أن يتبأ. 

ْرَنا َمَع َداُووَد  :  هلالج لج قوله   ْمنَاَها ُسَلْياَمَن َوُكالًّ آَتْينَا ُحْكاما َوِعْلاما َوَسخَّ ﴿َفَفهَّ

َباَل  »النزاهة تعطي قوة فهم، وسيدنا    (﴾٧9ُيَسبِّْحَن َوالطَّْْيَ َوُكنَّا َفاِعلنَِي )  اْْلِ

ْمنَاَها ُسَلْياَمَن﴾سليامن نال هذه املرتبة، احلق يقول:   هذا من علم اللدين    ﴿َفَفهَّ

 علم اختصايص« *.  

»ما    (﴾٨٧اَلنَِِي )ُسْبَحاَنَك إِِّنِّ ُكنُْت ِمَن الظَّ اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت    ﴿َأنْ :  هلالج لج قوله  

يف   اليقني  تغذي  ا،  جدًّ ا  جدًّ بارد  نورها  نورها!  أبرد  ما  أحسنها!  ما  أمجلها! 

اإلنسان، فاحلق ما أنزهلا عن عبث، أنزهلا من أجل أن ننظر، وال نقول )أنا(.  

َأْنَت  فاألنبياء إذا وقع منهم يشء يعرتفون. سيدنا ذو النون قال:   إَِلَه إاِلَّ  ﴿اَل 

﴿ُسْبَحاَنَك﴾ ﴾ التوحيد،  َك إِِّنِّ ُكنُْت ِمَن الظَّاَلنَِِي﴾.﴿اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت ُسْبَحانَ 

الظَّاَلنَِِي﴾التنزيه   ِمَن  ُكنُْت  األنبياء    ﴿إِِّنِّ  اتبعوا  الصالة  -اعرتاف.  عليهم 

تتبعوا    -السالم  وال  ر.  مقدَّ تقولوا:  ال  ذنب  منكم  وقع  إذا  واعرتفوا،  َأقِّروا 

 نتيجته الطرد والبعد والرجم« *.   إبليس؛ فإبليس

):  هلالج لج قوله    لِّْلَعاَلنَِي  ةا  َرْْحَ إاِلَّ  َأْرَسْلنَاَك    قال:   مامطلًقا،    (﴾١٠٧﴿َوَما 

مثلام وليس للمؤمنني فقط.  ،  العرب  وال   النصارى  وال   لليهود  وال   للمسيحيني

يدخل فيها اإلنس  أّن اهلل رب العاملني، فإن سّيدنا حمّمًدا رسوَله رمحة للعاملني، 

واجلامد،   والنبات  واحليوان  وامللك  كل  واجلن  يف  سارية  رمحة  ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول 

 (1) يشء.

 

ا من هذا بناء عىل أن التعريف يف العاملني الستغراق عاشور يف تفسريه قريبً ذكر الطاهر ابن   (1)

وحيوان وملك  إنسان  من  العامل  اسم  عليه  يصدق  ما  والتنوير   .كل  التحرير  انظر: 

  .9/103.واآللويس، روح املعاين، 17/170



 

 سورة اْلج

ا النَّاُس إِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفإِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن  :  هلالج لج قوله   َ ﴿َيا َأْيُّ

َ َلُكْم َوُنقِ  َقٍة لِنَُبنيِّ َقٍة َوَغْْيِ ُُمَلَّ رُّ  ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُُمَلَّ

ى )يِف اْْلَْرَحاِم َما َنَشاءُ  »ليس كل نطفة يكون منها ولد،   (﴾٥ إََِل َأَجٍل ُمَسمًّ

فالنطفة قبل أن تدخل الرحم يتلقاها امللك، فيأخذها بيده، ويسأل اهلل تعاىل  

قيل:  وإن  البول،  ألقاها يف جمرى  َقٍة  خُمَلَّ َغرْيَ  كانت  فإن  َقٍة؟  خُمَلَّ َغرْيُ  أم  َقٌة  خُمَلَّ

َقٌة سأل عن العمر والرزق و  (1) ما شاهبه« *. خُمَلَّ

) :  هلالج لج قوله    َحْرٍف  َعََل  اهللَ  َيْعُبُد  َمْن  النَّاِس  هو    (﴾١١﴿َوِمَن  احلرف 

 الغرض.  

جِّ َيْأُتوَك ِرَجاالا َوَعََل ُكلِّ َضاِمٍر َيْأتنَِي ِمْن :  هلالج لج قوله   ْن يِف النَّاِس بِاْْلَ ﴿َوَأذِّ

صىل اهلل عليه وعىل  -إبراهيم    قال قتادة: ملا أمر اهلل  »  (﴾٢٧ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق ) 

أن يؤذن يف الناس باحلج نادى: يا أهيا الناس إن   -نبينا وعىل كل عبد مصطفى 

بيًتا فحجوه، هو الكعبة، يعني هذا بيت امللك. فاإلنسان العاقل    اهلل   بنى 

بل البيت؛  عينيه  بني  يضع  ال  شخص  عند  معزوًما  ًفا  مكلَّ يكون  يضع    حني 

بعينيه ربَّ البيت صاحَب البيت، والذي يأيت إىل البيت ألجل اجلنينة فيه، فهذا  

ما جاء إىل ربَّ البيت كام قال اهلل تعاىل: ابن آدم خلقت كل يشء لك فال تتعب،  

وخلقتك ألجيل فال تلعب، فبحقي عليك ال تشتغل بام خلقته لك عام خلقتك  

فاإلنسان يروح إىل البيت من أجل ربَّ البيت، من أجل أن يشهد ربَّ   (2)  .له

إىل   ينظر  اهلل ال  إن  فقط؛  يريد اجلسم  القلب ال  يريد  البيت  هذا ربُّ  البيت. 

مالبسكم إىل  أجسامكم وال  إىل  وال  فإذا    ،صوركم  قلوبكم،  يف  ينظر  ولكن 

فيه غريه مقته ووكله إىل   ألجل ذلك يطلب من اإلنسان حني   (3)   نفسه؛وجد 

 

: ﴿خُمَلََّقٍة َوَغرْيِ خُمَلََّقٍة﴾، برقم  َباُب َقْوِل اهللِ َعزَّ َوَج أخرجه البخاري، َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك،  (  1) لَّ

ِه َوكِتَاَبِة ِرْزقِِه َوَأَجلِِه َوَعَملِِه 318 ، ومسلم عنه أيًضا باب، َباُب َكيِْفيَِّة َخْلِق اآْلَدِميِّ يِف َبطِْن ُأمِّ

 . بلفظ مقارب.2646َوَشَقاَوتِِه َوَسَعاَدتِِه، برقم، 

أنه أثر إرسائييل، انظر رشح حديث »إن أغبط أوليائي« مطبوع ذكره ابن رجب احلنبيل، وبني  (  2)

 .2/749ضمن جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبيل، 

ِريِم ُظْلِم املُْْسلِِم، َوَخْذلِِه، َواْحتَِقاِرهِ ( 3)  ..2564، برقم ...أخرجه مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َباُب حَتْ
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يريد أن يذهب إىل احلجاز أن يتوب التوبة النصوحة، يؤدي املظامل إىل أهلها،  

ويستسمح إىل أن يكون قلبه طاهًرا. هناك احلقُّ يقول لسيدنا إبراهيم ولسيدنا  

َرا  ﴿َأْن  إسامعيل:   عِ َواْلَعاكِِفنَي  لِلطَّائِِفنَي  َبْيتَِي  َطهِّ كَّ ُجوِد﴾   َوالرُّ   السُّ

[. فإذا كان بيت احَلَجر يلزم أن يكون طاهًرا فكيف بالقلب الذي  125]البقرة:

فيه احلق؟ القلب الذي قال فيه اهلل سبحانه تعاىل: »ما وسعني أريض وال سامئي  

القلب الطاهر الذي ليس فيه حقد وال حسد    (1)  «املؤمنووسعني قلب عبدي  

 تة.بوال يشء من هذه األشياء أل

اجلسم   قلب  القلب  من  املراد  وليس  قلبنا،  يف  يكون  حتى  بجسم  ليس  احلق 

تعاىل:   اهلل  قال  كام  اإلهليُّ  الرس  هو  بل  الصنوبري؛  الَّ القلب  ُقُلوٌب  ْم  ﴿ََلُ

ِِبَا﴾ الفهم  179]األعراف:  َيْفَقُهوَن  حمل  هو  اإلهليُّ  الرسُّ  هو  القلب  فإًذا   ]

 « *. ... حمل الكامالت اإلهليِّ هو حمل املعرفة اإلهلية هو 

َأْلَقى  :  هلالج لج قوله   ََتَنَّى  إَِذا  إاِلَّ  َنبِيٍّ  َواَل  َرُسوٍل  ِمْن  َقْبلَِك  ِمْن  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَما 

َعلِيٌم   واهللُ  آَياتِِه  اهللُ  ُُيْكُِم  ُثمَّ  ْيَطاُن  الشَّ ُيْلِقي  َما  اهللُ  َفَينَْسُخ  ُأْمنِيَّتِِه  يِف  ْيَطاُن  الشَّ

ِذيَن يِف ُقُلوِِبِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة  ( لِيَ ٥٢َحكِيٌم )  ْيَطاُن فِْتنَةا لِلَّ ُيْلِقي الشَّ ْجَعَل َما 

 ( َبِعيٍد  ِشَقاٍق  َلِفي  الظَّاَلنَِِي  َوإِنَّ  ْم  املفرسين    (﴾ ٥3ُقُلوُِبُ بعض  زعمه  ما  إنَّ 

أن الشيطان ألقى عىل لسان النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو يقرأ  -استناًدا إىل حديث موضوع 

وإنام املعنى الصحيح املتبادر هو   (2)زعم باطل،-ِت الرشك والكفر  القرآن كلام

فأمنيته أصحابه،  اهلداية وألتباعه زيادة اإليامن  يتمنَّى جللسائه  أن كل رسول 

ما يلقي   اهللفالشيطان يلقي الشكوك يف روع أصحابه الذين هم أمنيته، فينسخ  

ويثبت   الشكوك  فتزول  آياته  معاين  قلوهبم  يف  وحيكم  روعهم  يف  الشيطان 

 

سناد َمْعُروف َعن النَّبِي إ، »َقاَل بعض احْلفاظ َهَذا َمْذُكور يِف االرسائيليات َولَيَْس لَُه أثر إهلي (1)

ال َفمن َقاَل: إن اهلل حيل الُْقُلوب َفَهَذا  إيامن يِب وحمبتي ومعرفتي وملسو هيلع هللا ىلص. َوَمْعنَاُه وسع قلبه اإل

 .135ركيش، الآللئ املنثورة،كفر من النََّصاَرى الَّذين خصوا َذلِك باملسيح َوحده«. انظر: الز

( قال الرازي عن روايات الغرانيق: »هذا رواية عامة املفرسين الظاهريني، أما أهل التحقيق 2)

ولكنه مل    .«واحتجوا عليه بالقرآن والسنة واملعقول  ،فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة

وانظر الردود عىل تلك .  23/237«. مفاتيح الغيب،    يفرس اآلية بام يدل عىل عصمة النبي  

. وابن عاشور، التحرير  177-9/164الرواية نقاًل وعقأًل وتصوًفا: اآللويس، روح املعاين،  

 . 306-17/303والتنوير، 
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وقال     (1) تنة الشيطان فإهنا تقع عىل املنافقني وعىل القاسية قلوهبم.اإليامن، أما ف

تعاىل:    أيًضا: قوله  يف  ون  املفرسِّ ُأْمنِيَّتِِه﴾  قال  شخصية ﴿يِف  إىل  وأرجعوها 

     (2)  ...«.الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أو العارف، والتحقيق خالف ذلك 

َا  :  هلالج لج قوله   يِف  َتْعَمى  اَل  ﴿َفإِْنَّ الَّتِي  اْلُقُلوُب  َتْعَمى  َوَلكِْن  اْْلَْبَصاُر 

 ( ُدوِر  بالنور  (﴾  ٤٦الصُّ    احلقَّ ألن  استعملوه،  فإذا منَّ اهلل تعاىل عليكم 

األشياء   به  ندرك  الظاهر:  نور  باطنًا.  ونوًرا  ظاهًرا،  نوًرا  نورين:  أعطانا 

واحلق   املعنوية،  الغيبية  األشياء  به  ندرك  الباطن:  ونور  املاّدية،  املحسوسة 

َا    الثاينسبحانه جعل   اأْلَْبَصاُر َتْعَمى  اَل اّلذي هو نور الغيب نور الباطن ﴿َفإهِنَّ

اْلُقلُ  َتْعَمى  التي تدرك اهلل، هذه التي تفهم  َوَلكِْن  ُدوِر﴾ هذه  الَّتِي يِف الصُّ وُب 

عن اهلل، هي التي ترى ليلة القدر وليلة املولد، وترى األولياء واألبدال، وترى  

، وترى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وترى املالئكة، ال عني البرص. فعني البرص شارك  احلق  

ان فقط، مل يقدر اجلنّي اإلنسان فيها الثوُر واحليوان، وعني البصرية عند اإلنس

أن يشاركه يف كامهلا، عنده منها لكْن ال كامهلا؛ ألّن اإلنسان صالح أن يكون  

 خليفة اهلل يف األرض، وهم ليسوا بصاحلني أن يكونوا خلفاء اهلل يف األرض. 

 

 

 

 

مقالته    (1) يف  نسيمي  ناظم  حممود  د.  نقله  ما  واملرشد  "هذا  العامل  العامل  النبهان  حممد  الشيخ 

 9وهي حمفوظة يف موقع الكلتاوبة عىل الشابكة. ص  "الكبري

. قال اإلمام القرطبي: »قال ابن عطية: وجاء عن ابن عباس أنه  1/417انظر: السيد النبهان،  (2)

﴾ وال حمدث. ذكره مسلمة بن القاسم َواَل َرُسوٍل  ْن َقبْلَِك ِمْن  كان يقرأ: ﴿َوَما َأْرَسْلنَا مِ  َنبِيٍّ

بن عبد اهلل، ورواه سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. قال مسلمة: فوجدنا املحدثني 

بالنبوة عباس  -معتصمني  ابن  قراءة  الغيب    -عىل  أنباء  من  عالية  بأمور  تكلموا  ألهنم 

باحلكمة   ونطقوا  بن خطرات،  كعمر  نطقوا،  فيام  وعصموا  تكلموا  فيام  فأصابوا  الباطنة 

اخلطاب يف قصة سارية وما تكلم به من الباهني العالية. قلت: وقد ذكر هذا اخلب أبو بكر  

األنباري يف كتاب الرد له، وقد حدثني أيب رمحه اهلل حدثنا عيل بن حرب حدثنا سفيان بن 

َواَل َرُسوٍل  عنهام أنه قرأ ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقبْلَِك ِمْن  عيينة عن عمرو عن ابن عباس ريض اهلل  

﴾ وال حمدث. قال أبو بكر: فهذا حديث ال يؤخذ به عىل أن ذلك   القرطبي،    ـقرآًنا. أهَنبِيٍّ

القرآن، ابن حجر.  80- 79/  12اجلامع ألحكام  احلافظ  ابن عباس  إىل  إسناده  . وصحح 

 . 7/51فتح الباري، 
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(﴾  ٢( الَِّذيَن ُهْم يِف َصاَلِِتِْم َخاِشُعوَن ) ١﴿َقْد َأْفَلَح اَلُْْؤِمنُوَن ) :هلالج لجقوله  

إن أكل    ،»أهل الصالة قسامن: عارف وغري عارف، فالعارف دائاًم يف صالة

أو نام أو رشب، أو قعد، وغري العارف مثل صالتنا يف اخلشوع، واخلشوع  

خرجت فإذا  وروح  جسم  له  اإلنسان  مثل  الصالة  هيمل    روح  الروح 

املنتنة، وكذلك الصالة هلا جسم وروح، جسمها   اإلنسان وخترج رائحته 

الركوع والسجود والقيام والقعود والقراءة، لكن روحها اخلشوع، وهو 

ُه َصاَلٌة َمْكُتوَبٌة   رُضُ مرتبة قلبية، وهو املراد، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمَن اْمِرٍئ ُمْسلٍِم حَتْ

ِمَن  ُشوَعَها  َوُخ ُوُضوَءَها  َفُيْحِسُن   َقْبَلَها  ملَِا  اَرًة  َكفَّ َكاَنْت  إاِلَّ  َوُرُكوَعَها 

ْهَر ُكلَُّه« ُنوِب َما مَلْ يأِت َكبرَِيًة َوَذلَِك الدَّ فالصغائر من الذنوب تكفرها    (1) الذُّ

ُجَل    إِنَّ الصالة، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »  ُه اَل َيُكوُن َلُه مِ َلُيَصيلِّ  الرَّ اَلَة، َوَلَعلَّ نْها إاِلَّ  الصَّ

ُسُدُسَها َأْو  ُسُبُعَها  َأْو  ُثُمنَُها  َأْو  ُتْسُعَها  َأْو  َها  من   (2) ُعرْشُ له يشء  ليس  أو   »

بعد ما ينتهي من صالته يرضهبا بوجهه؛ ألنه ما قبل منها    صالته، واحلق  

َنْفَسُه فيهام   ث  حُيَدِّ نيا  من  بيشٍء  شيًئا، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: » َمْن صىلَّ ركَعَتنْيِ مل  الدُّ

ذنبه من  تقدم  ما  َله  » (3) ُغِفَر  اثنتان  والدنيا  نيا،  تسبُّوا  ال  «  َمطيُة فنِْعَم  الدُّ

ز اجليش وهو يف الصالة، هذه كلها صالة يف  وسيدنا عمر ك(4)املؤِمن« ان جيهِّ

اهلل وباهلل وهلل، بل هي روح الصالة. أما أن يبيع ويشرتي ويروح ويعدُّ فهذه  
 

اَلةِ َعِقبَُه، برقم،  أخرجه مسلم عن َعْمِرو ْبِن َسِعيِد ْبِن الَْعاِص،( 1)  . 228َباُب َفْضِل الُْوُضوِء َوالصَّ

( أخرجه ابن حبان، عن عامر بن يارس باب ذِْكُر الْبَيَاِن بِأَنَّ املَْْرَء ُيكتب لَُه َبْعُض َصاَلتِِه إَِذا قرصَّ  2)

 . 1493 يِف الْبَْعِض اآْلَخِر برقم،

يِف  3) َوُهَو  ُمْرسال  َأْشيَم  بن  صَلة  َحِديث  من  املَُصنّف  يِف  شيبَة  أيب  اْبن  أخرجه  العراقي:  قال   )

يِسّ إاِلَّ  
ْنيَا« َوَزاد الطَّيَالِ ء من الدُّ ِحيَحنْيِ من َحِديث ُعثاَْمن بِِزَياَدة يِف َأوله دون َقْوله »بيَِشْ الصَّ

 .177 األسفار،املغني عن محل األسفار يف بَِخري. انظر:

ْنيَا، َعْن َعبِْد اهللِ ْبِن َمْسُعودٍ برقم،  4) ( أخرجه الطباين يف كتاب الدعاء، َباُب النَّْهِي َعْن َسبِّ الدُّ

ا َوَينُْجو ِمَن النَّ  (. ولفظه:2052) نََّة هِبَ ْنيَا َفنِْعَم َمطِيَُّة املُْْؤِمِن َعَليَْها، َيبُْلُغ اجْلَ  اِر« »اَل َتُسبُّوا الدُّ
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ليس عىل  (1) خطيئة« هي املمنوعة املذمومة، فحديث »حبُّ الدنيا رأُس كلِّ 

 ( 2) إطالقه« *. 

 

 

والبيهقي يف شعب اإليامن من طريقه من  1) الدنيا،  الدنيا يف ذم  ابن أيب  العراقي: أخرجه  قال   )

. انظر: آداب احلارث املحاسبي، يروى َعن ِعيَسى  ، وقال  1102مرساًل  رواية احلسن  

 . 136النفوس.

 .56ص ، انظر (2)



 

 سورة النور 

َأْنُفُسُهْم  :  هلالج لج قوله   إاِلَّ  ُشَهَداُء  ْم  ََلُ َيُكْن  َومَلْ  َأْزَواَجُهْم  َيْرُموَن  ﴿َوالَِّذيَن 

ُه ََلَِن  اِدقنَِي )َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاهللَِّ إِنَّ للنبي  احلقُّ بني ملا  (﴾٦الصَّ

اإل   ملسو هيلع هللا ىلص رأى    نسان أن  قال    عىلإذا  شهود  بأربعة  يأيت  أن  فعليه  رجاًل  زوجته 

يارسول اهلل أنا إذا رأيت شخًصا عىل امرأيت سأذهب    :سيدنا سعد بن عبادة

أربع قطع، كل واحد قطعت بأربعة شهود، واهلل ألقطعهام  آيت  فقال  احتى  ن، 

أنا أغري منه، وريب أغري إن سعًدا لغيور، وواهلل    ،انظروا إىل غرية سعد  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

  ا دً رأيت واح   :ع. قد يكون الرجل غري حمب لزوجته فيقولالرسول مرشِّ   مني.

امرأة  أو يكون أحب  الوسخني  تقع من اجلامعة  فيقتلها. وهذه  عىل زوجتي 

غريها. الرشيعة فوق الوجود كله ألبتة. الرشيعة ظاهرة واضحة عليه أن يأيت  

دين اإلسالم دين    بأربعة شهود حتى يقام عليها احلدود. وهذا هو الصحيح.

    (1) *.   اتباع ال دين تقليد«

ا َلُكْم َبْل  :  هلالج لج قوله   َسُبوُه َْشًّ ْفِك ُعْصَبٌة ِمنُْكْم اَل حَتْ ﴿إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاْْلِ

»قالوا: أول حبٍّ ظهر يف اإلسالم حبُّ سيدتنا عائشة    (﴾١١ُهَو َخْْيٌ َلُكْم ) 

   (2) قال.. قلت: كذبتم وربِّ الكعبة أنتم ومن ملسو هيلع هللا ىلصوحبُّ سيدنا الرسول 

اإلفك، واملحبُّ ولو حبًّا سيدتنا عائشة كانت   احلقُّ يف  فابتالها  تغار؛ 

طبيعًيا ال يمكن أن خيالف حمبوبه مهام كلف األمر! فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يمرُّ من  

ام الباب، ويسأل كيف تيكم؟ ويتم مشيه، فدّل هذا عىل أنه ليس كام قالوا.  قدَّ 

ارت  وحني بلغ سيدتنا عائشة أهنم حكوا عليها ذهبت منها تلك الغرية. فص
 

»َقاَل    ولفظه:  6846الغرية برقم  حديث سعد أخرجه البخاري عن املغرية بن شعبة، باب    (1)

يِْف َغرْيَ ُمْصِفٍح، َفبََلَغ َذلَِك النَّبِ  ْبتُُه بِالسَّ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ  َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة: لَْو َرَأْيُت َرُجاًل َمَع اْمَرَأيِت لَرَضَ

ةِ   ِمنْ َفَقاَل: َأَتْعَجبُوَن   مسلم عن املغرية   ه«. وأخرجِمنِّي.  َأْغرَيُ   َواهللُ  ِمنُْه،  َأْغرَيُ   أَلََنا   َسْعٍد،  َغرْيَ

 .1499برقم،،  اللعان كتابأيًضا، 

 سبقت اإلشارة إىل مراد السيد النبهان هبا.   (2)
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برأ  ترى حاهلا أدنى الناس، فاإلفك من أمجل ما وجد يف الوجود؛ أظهر اثنتني:  

يقول    ملسو هيلع هللا ىلص   الرسوَل   احلقُّ  ما كان حمبًّا هلا حبًّا طبيعيًّا، وال كان حمبًّا هلا كام  أنه 

ما كانت حمبًّة له حبًّا طبيعيًّا، وال كانت حمبًّة له كام يقول    -الناس، وهي كذلك  

 ( 1) « *. الناس

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَُيَْفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك  :  هلالج لج قوله   ﴿ُقْل لِْلُمْؤِمننَِي َيُغضُّ

ْم إِنَّ اهللَ َخبٌِْي باَِم َيْصنَُعوَن ) قال:   ﴿ُقْل لِْلُمْؤِمننَِي﴾»كام قال:    (﴾ 3٠َأْزَكى ََلُ

لرجال؛ ألن  مثلام يف الرجال يف النساء. والنساء أهمُّ من ا  ﴿ُقْل لِْلُمْؤِمنَاِت﴾

عقل الرجال من حيث هم أكمل وأقوى، وإن كان عقل بعض النساء أقوى 

الرجال، لكنه قليل، فاحلقُّ سبحانه وتعاىل قال:   لِْلُمْؤِمننَِي﴾من عقل    ﴿ُقْل 

مؤمن   َأْبَصاِرِهْم﴾  كل  ِمْن  وا  القيامة.  ﴿َيُغضُّ يوم  املسؤول  هو  البرص  ألن 

، شاّممني يشّمون برصه   واملالئكة عليهم السالم لــّمـا يموت امليت يشّمونه شاّمً

يدخل   كام  الشم،  من  يعرفونه  يشء،  كلَّ  ون  يشمُّ رجليه،  يشمون  وسمعه، 

فرائحة املخالفة أظهر بكثري    ،اإلنسان ملحلٍّ آكاًل بصاًل أو ثوًما أو ما شابه ذلك

من رائحته تلك عند أهل اهلل، عند أهل اللطافة، عند أهل الذوق، عند أهل  

ل كل  امل  يزان، فيدركون إدراًكا أقوى من الذي يدرك باحلواس اخلمس، فأوُّ

تعاىل:   اهلل  قال  َأْبَصاِرِهْم﴾يشء  ِمْن  وا  َيُغضُّ لِّْلُمْؤِمننَِي  من    ﴿ُقل  ويغضوا 

أسامعهم من كالمهم ومن مشيهم ومن بطشهم، هذا كله واحد؛ ألن احلق  

َواْلُفَؤادَ يقول:   َواْلَبَِّصَ  ْمَع  السَّ ﴾    ﴿إِنَّ  َمْسُؤوالا َعنُْه  َكاَن  ُأولـئَِك  ُكلُّ 

القيامة 36]اإلرساء:  يوم  غًدا  فاإلنسان  يشء،   وكل  واليد  الِرجل  وقل:   ]

 مسؤول عنه. 

﴿َوُقْل لِْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَُيَْفْظَن ُفُروَجُهنَّ  :  هلالج لج قوله  

ْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعََل ُجُيوِِبِنَّ َواَل  َواَل   ُيْبِديَن  ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمنَْها َوْلَيَْضِ

 مَجااًل ملاذا هتدرين مجالك وتكشفني  »أعطاِك اهلل  (﴾ 3١)   ِزينََتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ 

 

قارن بني هذا التحقيق وبني ما ذكره صاحب التأويالت النجمية ونقله عنه البوسوي رمحهام    (1)

وعال. التأويالت النجمية   اسًعا بني التحقيقني. فسبحان الوهاب جلَّ شاهلل تعاىل فستجد بوًنا  

 .6/129. وروح البيان،4/309-310
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وجهك لزيد؟ وأغرب ما يكون يقول لك: غطاء الوجه ليس رشعيًّا، إن كان  

 هذا صحيًحا فلامذا قال سيدنا الشافعي: الوجه عورة؟ ألنه حمل اجلامل.  

العراق، والنساء جمموع  يف بيت   اتأنا سألتهم يف نفيس حني كنت يف 

قلت هلم: مجال املرأة يكون يف يدهيا أم يف رجليها؟ أنا   (1)   -اهلل يرمحه-الشيخ  

خصوًصا أعمل هكذا، كلهم قالوا: بوجهها. إذن ملا كشفتم عن الوجه مادام 

بوجهها، واهلل قال لكم: خبئوا مجالكم إال الوجه والكفني فقط يف الصالة، وال  

إلبرة أبدًا  جيوز يف غري الصالة أن يظهر منها يشء ال كبري وال صغري وال خرم ا

 خارج الصالة كّلها عورة أْي: لألجانب غري املحارم.  ،أبداً 

هناك ُعْميان يأتون إىل البيوت فيقرؤون القرآن، يقرؤون ختمة، يقرؤون  

كذا، فيتساهلون معهم، هذا ال جيوز أبًدا، املرأة ال جيوز أن تنظر إليه ولو كان  

إىل البيت مرة،    رسولهو أعمى، هو أعمى بالنسبة له، وليس لِك؟ دخل ال

نساء   من  واثنتان  القرآن،  يقرأ  األعمى  مكتوم  أم  بن  اهلل  عبد  سيدنا  فوجد 

خمالف     والرسول  -موجودتان   الرسول يشء  عن  يسكت  كان  ما 

»َأَفَعْمَياَواِن   -للرشيعة قال:  أعمى،  هو  اهلل  رسول  يا  قالوا:  هذا؟  ما  قال: 

ما ريض بذلك بل حّرم حني قالوا له:    فأخرجه عندئذ. فالرسول  (2) «؟َأْنُتاَم 

يا رسول اهلل إن هذا أعمى؛ ألن املرأة كلها عورة من أوهلا إىل آخرها، حتى  

صوهتا عورة. فهناك بعض النساء قليالت احلياء، صوهتن يصل إىل اجلريان  

قاق إىل احلارة، هذه قليلة حياء، وأكثر قلييل احلياء   يف النار، مهام عملْت  إىل الزُّ

 من خري، فأصل اخلري أن حتفظ نفسها، حتفظ ذاهتا« *.  

ُتْفلُِحوَن﴾  اهللِ إََِل  َوُتوُبوا  ﴿ ُكْم  َلَعلَّ اَلُْْؤِمنُوَن  َه  َأيُّ ا  لسان  »  َْجِيعا التوبة يف 

أيْ   ،الرجوع  :العرب تاب  مذموًما يف   ،رجع  :ويقال:  عام كان  وهي رجوع 
 

الفياض  (1) حممد  سنة    الشيخ  تويف  السيد  1391الكبييس  كتاب  يف  ترمجته  انظر  هـ. 

 . 287-1/276النبهان،

َجاِل، برقم،(  2) ،  2778أخرجه الرتمذي عن أم سلمة، باُب َما َجاَء يِف اْحتَِجاِب النَِّساِء ِمَن الرِّ

صحيح َحَسٌن  َحِديٌث  »َهَذا  عنه  وَ "وقال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوِل  ِعنَْد  َكاَنْت  َا  َأهنَّ ولفظه:  َميُْموَنَة  . 

، َفَقاَل َقالَْت: َفبَيْنَا َنْحُن ِعنَْدُه َأْقبََل اْبُن ُأمِّ َمْكتُوٍم َفَدَخَل َعَليِْه َوَذلَِك َبْعَد َما ُأِمْرَنا بِاحِلَجاِب 

َنا َواَل   َيْعِرُفنَا؟  َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْحتَِجبَا ِمنُْه«، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ َألَيَْس ُهَو َأْعَمى اَل ُيبْرِصُ

انِِه«  . َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَفَعْميَاَواِن َأْنتُاَم َألَْستاَُم ُتبْرِصَ
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حممود ما هو  إىل  أبقال  .  الرشع  قاق    و األستاذ  الدِّ ثالثة    :عيّل  عىل  التوبة 

األوبة  وآخرها  اإلنابة،  وأوسطها  التوبة،  هلا  أوَّ القاسم    .اقسام:  أبو  وقال 

، ومن تاب  توبةفكلُّ ما تاب خلوف العقوبة فهو صاحب  هلل:  القشريي رمحه  

إنابة،  طمعً  صاحب  َفُهَو  الثواب  يِف  للرغبة  ا  ال  لألمر  مراعاة  تاب  وال ومن 

 . وهذه توبة األنبياء بة.فهو صاحب أوْ أي ال خلوف وال لطمع رهبة ل

َأْيًضا: التوبة صفة    قال و  قدوا أن األنبياء يعملون خمالفة،تال تعانتبهوا.  

، قال  ا َا اَلُْْؤِمنُونَ   اهللَِوُتوُبوا إََِل  ﴿:  تعاىلهلل  امْلُْؤِمننِيَ ا َأْيُّ   [. 31]النور:    ﴾َْجِيعا

  [. 33]ق:    ﴾ َوَجاَء بَِقْلٍب ُمنِيٍب ﴿صفة األولياء واملقربني، َقاَل تعاِل:    واإلنابة

تعاِل َقاَل  واملرسلني،  األنبياء  صفة  اْلَعْبُد  ﴿:  واألوبة  اٌب نِْعَم  َأوَّ ُه    ﴾ إِنَّ

رجَّ [.  44]ص: من  اع،  أْي:  العوام  توبة  اهلل:  رمحه  املرصي  النون  ذو  وقال 

 . الغفلة« *الذنوب، وتوبة اخلواص من 

) :  هلالج لج قوله   َواْْلَْرِض  َمَواِت  السَّ ُنوُر  نوًرا ال  »  (﴾3٥﴿اهللُ  نفسه  ى  سمَّ

ًرا، بل هو نور، إذا رفعت النور فال يشء يِضء، والوجود كله ظلٌّ هلذا   منوِّ

البعض    .النور. ال يوجد نور وال يشء يف الوجود سواه، هكذا اعتقادنا باهلل  

ر. هذا ليس بصحيح ألبتة، بنوره ُوجدت السموات واألرضون،  يقول: منوِّ

رضون...وال يوجد نور يشبه نوره، وأقرب شبه ولوال نوره فال ساموات وال أ 

إىل نوره نور قلب العارف؛ هذا أقرب شبه لذاك النور، ولكن ال نسبة بينهام؛  

له   وليس  له جهة،  ليس  اإلهلية  املعرفة  نور  ولكن  وذاك خملوق،  هذا خالق، 

 (1)  *.شكل كذلك« 

ِذْكِر    :هلالج لج قوله   َعْن  َبْيٌع  َواَل  اَرٌة  َِتَ ُتْلِهيِهْم  اَل  اَلِة    اهللِ﴿ِرَجاٌل  الصَّ َوإَِقاِم 

ا َتَتَقلَُّب فِيِه اْلُقُلوُب َواْْلَْبَصاُر )  َكاِة ََيَاُفوَن َيْوما هؤالء رجال  (﴾  3٧َوإِيَتاِء الزَّ

َعَلْيهِ ﴿ِرَجاٌل  الباطن. والظاهر:   َعاَهُدوا اهللَ  َما  [.  23]األحزاب:  ﴾  َصَدُقوا 

بِِسياَمُهْم﴾﴿َوَعََل  واحلد:   ُكالًّ  َيْعِرُفوَن  ِرَجاٌل  [  46]األعراف:    اْْلَْعَراِف 

 

 ، لرازيوانظر: ا   64-:59مشكاة األنوار صكأنه مستقى من كالم اإلمام الغزاِل يف كتابه،    (1)

الغيب احلسن  385-384/  23،مفاتيح  بالكالم  وسمه  ثم  الغزاِل،  كالم  نقل  حيث   .

 . املستطاب إال أنه محل كالمه عىل املعنى املجازي للنور
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ْن  ﴿ يعرفون ما بداخل كل واحد. واملطلع:   ﴾ يِف  َوَأذِّ جِّ َيْأُتوَك ِرَجاالا  النَّاِس بِاْْلَ

لباطن له  [ هؤالء أربعة، والظاهر له ظواهر ال يعلمها إالّ اهلل، وا27]احلج:  

بواطن؛ ألّنه كالم اهلل، ال كالم عبد اهلل، كالم اخلالق البارئ البديع العامل العليم  

العاّلم الفّعال املطلق. هذا هو القرآن، عىل قدر ما عندك من الصفاء والنـزاهة  

واللطف تفهم القرآن، وخترج مفاهيم القرآن، تنـزل يف البحر املحيط فتخرج  

 الكنوز واجلواهر. 

ا َفاَم َلُه ِمْن ُنوٍر ):  هلالج لجقوله   العلم وحده    (﴾٤٠﴿َوَمْن مَلْ جَيَْعِل اهللُ َلُه ُنورا

العلَم نور   ال يكفي، قبل العلم ال بدَّ أن يطلع يشء اسمه نور...إذا مل يسبق 

اّلذي   العلم  املحلُّ  يقبل  حتى  املحلَّ  وينظِّف وهيّيئ  ر  فيطهِّ القلب  يدخل يف 

، قال عليه الصالة والسالم: »َمِن اْزَداَد  عًدا عن اهلل  جاءه فهو بعيد؛ يزداد بُ 

العلم وحده ال يكفي، ولو كان ف   (1)   اهلل«ِعْلاًم َومَلْ َيْزَدْد ُهًدى، فقد ازداد ُبْعًدا عن  

أما صاحب النور فيشعر باملدد اإلهلي عليه آنيًّا وكل حلظة  يكفي لكفى إبليس.  

 أعىل. 

َقْد  :  هلالج لج قوله   َوَتْسبِيَحُه )﴿ُكلٌّ  الوجود كّله يسّبح،    (﴾ ٤١َعلَِم َصاَلَتُه 

 كّل يشء يسّبح، واملعجزة سامع التسبيح. 

 

 

. َوَرَوى اْبن حبَان 5887أخرجه الديلمي يف الفردوس عن عيل بن أيب طالب بنحوه. برقم    (1)

ْنيَا حرًصا مل َيْزَدْد من   يِف َرْوَضة الُْعَقاَلء َمْوُقوًفا َعىَل احْلسن: »من اْزَداَد علام ثمَّ اْزَداَد َعىَل الدُّ

َعَفاء من َحِديث َعيّل: »من اْزَداَد بِاهلل علاًم ثمَّ  اهلل إاِلَّ بعًدا« َوَرَوى َأُبو الَْفتْح اأْلَْزدِّي يِف الضُّ

 .72اْزَداَد للدنيا حبًا اْزَداَد اهلل َعَليِْه َغضبًا« املغني عن محل األسفار،



 

 سورة الفرقان

ِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعََل    :هلالج لج قوله   ْْحَ اْْلَْرِض َهْوناا َوإَِذا َخاَطَبُهُم  ﴿َوِعَباُد الرَّ

ا ) َقاُلوا َساَلما اِهُلوَن  اثنان، والداخل اثنان، إما أن يكون   (﴾٦3اْْلَ »اجلاهل 

عندك عرفان وفهم وقوة، وإما ال، فإذا مل يكن عندك يشء مما تقدم فقل: سالم 

ن  وامش، وإال فادخل وقل: عليكم السالم تقمعه قمًعا رغاًم عن أنفه، إذا كا

والعلامء إن جهل أحد عنده طلب، وإذا مل يكن عنده طلب فال فائدة منه أبًدا. 

عليهم ال جيهلون عليه، يعني إذا كان هو جاهاًل ال تكن أنت جاهاًل، اتركه  

وامش. وإذا سبَّك إنسان أو اغتابك أو عرّيك فعليك باحللم، ففيه النجاة يف  

احرتا يف  يزاد  فألنه  احلال  يف  أما  جزيل  الدارين،  اآلخرة  يف  يزيد  وهو  مه، 

َك  اْمُرٌؤ  إِِن  »   الثواب، وقد قال عليه الصالة والسالم: َ بام فيك فال تعريه ِبام  َعريَّ

   (1)  *.« هو فيه

ا    :هلالج لج قوله   َصاِْلا َعَمالا  َوَعِمَل  َوآَمَن  َتاَب  َمْن  اهللُ  ﴿إاِلَّ  ُل  ُيَبدِّ َفُأوَلئَِك 

ا َرِحياما ) َوَكاَن اهللُ َغُفورا العبد عَماًل غري    (﴾٧٠َسيَِّئاِِتِْم َحَسنَاٍت  »إذا عِمل 

تاب   ثم  ابنَِي﴾حسن عن قصد  التَّوَّ ُُيِبُّ  اهللَ  له،  222]البقرة:  ﴿إِنَّ  يغفره   ]

بفعلها خم أنه  بباله  املعصية، ومل خيطر  فعل  الذي  ذاك  لكن  اهلل  يمسحه،  الف 

تعاىل كام حصل مع سيدنا آدم عليه الصالة والسالم. فهو ممن يبدل اهلل سيئاهتم  

تعاىل«   اهلل  إىل  والرجوع  التوبة  برشط  حُيَبُّ    (2)   *.حسنات  اإلله  هذا  واهللِ 

 

ص   1182باب االحتباء برقم    عن سليم بن جابر اهلجيمي  أخرجه البخاري يف األدب املفرد  (1)

ٍء 896، وابن حبان يف صحيحه، برقم  403 َك بيَِشْ َ . واحلديث صحيح. ولفظه »َوإِِن اْمُرٌؤ َعريَّ

ٍء َتْعَلُمُه فيه، َدْعُه َيُكن  ُه بيَِشْ ْ  لََك«.َوَأْجُرُه  َعَليِْه، َوَبالُُه َيْعَلُمُه فِيَك، َفاَل ُتَعريِّ

مل أجده يف كالم املفرسين، فالتبديل إما يف    بني قصد املخالفة وعدمه  لهذا التفريق يف التبدي  (2)

بتبديل يف اآلخرة حيث   الطبي، وإما  الصالح ورجحه  العمل  السيئ  العمل  بإبدال  الدنيا 

. »تفسري املاتريدي، 312-19/311تبدل السيئات حسنات انظر: الطبي، جامع البيان،  

. وابن  330/  3، وابن اجلوزي، زاد املسري،221/  4وابن عطية، املحرر الوجيز،  45/  8

 .50-1/49. واآللويس، روح املعاين،127/ 6كثري، تفسري القرآن العظيم، 
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ا النَّاُس َأْنُتُم  حقيقًة، ونحن بحاجة إليه، وهو الغني عنّا  َ   اهللِ اْلُفَقَراُء إََِل ﴿َيا َأْيُّ

ِميُد  وهلذا أحبُّوا الصحابة أمجعني صغرَيهم    [.15﴾ ]فاطر:واهللُ ُهَو اْلَغنِيُّ اْْلَ

وكبريهم؛ ألهنم كانوا مظهًرا للقرآن كّلهم، وإذا وقع منهم خطأ فليس عن  

فقول احلق   َسيَِّئاِِتِ :  قصد،  اهللُ  ُل  َحَسنَاٍت﴾.﴿ُيَبدِّ ما    ْم  عىل  أولُّ  تصُدق 

 .الصحابة 

 سورة الشعراء 

َياطنُِي )َعىَل  ُأَنبُِّئُكْم  َهْل  : ﴿هلالج لج قوله   ُل الشَّ اٍك  221َمْن َتنَزَّ ُل َعىَل ُكلِّ َأفَّ ( َتنَزَّ

(﴾ الشيطان ليس هو من يأيت، أنتم تأتون به بنص القرآن الذي ما 222َأثِيٍم ) 

هو أفَّاك، ما هو كذاب، وال عنده ذنوب ال جيرؤ أن يأيت الشيطان ]إليه[ أبًدا؛ 

نَا  ألنه حيرتق من نوره. واملالئكة كذلك أنتم تأت  اهللُون هبا. ﴿إِنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربُّ

ُل  اْسَتَقاُموا  ُثمَّ   ]فصلت:  َعَلْيِهُم  َتَتنَزَّ الذين 30امْلَاَلئَِكُة﴾  عىل  من؟  عىل   ]

  استقاموا. فإذا مل يستقم اإلنسان ال تنزل عليه املالئكة« *.

 

 

 سورة النمل

ْنِس َوالطَّْْيِ َفُهْم ُيوَزُعوَن :  هلالج لج قوله   نِّ َواْْلِ ﴿َوُحرِشَ لُِسَلْياَمَن ُجنُوُدُه ِمَن اْْلِ

ا النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساكِنَُكْم  ١٧) َ ( َحتَّى إَِذا َأَتْوا َعََل َواِد النَّْمِل َقاَلْت َنْمَلٌة َياأ َْيُّ

ا ١٨َيْشُعُروَن )  اَل َُيْطَِمنَُّكْم ُسَلْياَمُن َوُجنُوُدُه َوُهْم اَل  ا ِمْن َقْوَِلَ َم َضاِحكا ( َفَتَبسَّ

َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت َعَِلَّ َوَعََل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل 

نَي ) اِْلِ تَِك يِف ِعَباِدَك الصَّ ا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي بَِرْْحَ سيدنا  » حني مرّ  (﴾١9َصاِْلا
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فهم عليها   النمل  اذهبوا    يَّ أ سليامن عىل وادي  النمل:  تتكلمه مع  ﴿اَل  يشء 

َيْشُعُروَن﴾   اَل  َوُهْم  َوُجنُوُدُه  ُسَلْياَمُن  سليامن َُيْطَِمنَُّكْم  سيدنا  غرُي  سمع  ما 

فضحك. هذا فهم إهلي يضعه يف قلب اإلنسان، ما يف ُبعد وال قرب، وليس  

يكون   أن  هكذا  رشًطا  ليس  هذا  مقطعة.  حروف  أو  مقطعة  أصوات  مثلنا، 

اة« *.   ...هذه يدركها الذي قلبه طاهر، ونْفسه مزكًّ

ْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِبنَِي :  هلالج لجقوله   َد الطَّْْيَ َفَقاَل َما ِِلَ اَل َأَرى اَْلُ ﴿َوَتَفقَّ

ا َأْو َْلَْذَبَحنَّهُ ٢٠) َبنَُّه َعَذاباا َشِديدا حني    (﴾٢١َأْو َلَيْأتَِينِّي بُِسْلَطاٍن ُمبنٍِي )  ( َْلَُعذِّ

َهّدد سيدنا سليامن اهُلدُهد ووصل إليه توحوح له، ووقع يف األرض، وكرس 

بني   اهلل ووقويف  يدي  بني  انظر وقوفك  اهلل  نبي  يا  له:  قال  ثم  وذيله،  جناحه 

 يديك؟ ما بقي عند سيدنا سليامن أّي يشء أبدًا ]أْي من هتديده وغضبه[.

َمَقاِمَك  :  هلالج لج قوله   ِمْن  َتُقوَم  َأْن  َقْبَل  بِِه  آتِيَك  َأَنا  نِّ  اْْلِ ِمَن  ِعْفِريٌت  ﴿َقاَل 

 .مقام احلكم ست ساعات (﴾39َوإِِّنِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمنٌي )

َأن  :  هلالج لج قوله   َقْبَل  بِِه  آتِيَك  َأَنا  اْلكَِتاِب  َن  مِّ ِعْلٌم  ِعنَدُه  الَِّذي  َيْرَتدَّ  ﴿َقاَل 

( َطْرُفَك  برصك.    (﴾٤٠إَِلْيَك  ارتداد  طرفك:  قبل  وإنام  يرتّد،  حتى  وليس 

ألبتة،  الطرف!   أبًدا  العرش قبل االرتداد، ال زمن  فُخلِق  فام رأى إال وأمامه 

أمام سليامن خلًقا جديًدا، ما أتى به إثباًتا بل خلًقا جديًدا... كان خلقه أمًرا 

يف النَفس األول خاّلق هلذا العرش يف اليمن،   اهلل  إهلًيا بدون زمن، وإنام هو  

النَفس اآلخر خاّلق له يف   الكتاب،    (1)   القدس،ويف  الذي عنده علم من  هذا 

 

أقوال، وكلها      (1)  املسألة حسبام ظهر ِل ثالثة  الكتاب،  يف  الذي عنده علم من  فتكون  بدعاء 

األول: أعدم العرش يف اليمن  كرامة لوِل ومعجزة لنبي وبرهاًنا عىل قدرة القادر جل وعال:

وأوجد يف القدس، والثاين: نقل نقاًل كاماًل من اليمن إىل القدس، والثالث وسط بني القولني  

وهو قول السيد النبهان: أنه خلق خلًقا جديًدا يف القدس كام هو خملوق يف اليمن يف نفس  

القصة:    واحد.   »ويف  السمعاين:  فساخ  عند  األرض  اهلل  خرق  اهلل  دعا  ملا  أنه  قال  عرشها، 

العرش يف األرض، وظهر عند رسير سليامن، وكانت املسافة مقدار شهرين، وقال بعضهم:  

. إن اهلل تعاىل أعدم ذلك العرش، وأوجد مثله عىل هيئته عند سليامن، والقول األول أوىل«

( السمعاين«  البيان  100/  4تفسري  و6/350وروح  »إن .  رسه:  س  قدِّ األكب  الشيخ  قال 

آصف ترصف يف عني العرش فأعدمه يف موضعه وأوجده عند سليامن من حيث ال يشعر  

أحد بذلك إال من عرف اخللق اجلديد احلاصل يف كل آن، وكان زمان وجوده عني زمان  
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الكتاب،   الذي عنده علم  َقِدير﴾فكيف  ٍء  ََشْ َعََل ُكلِّ  اهللَ  [.  1]فاطر:  ﴿إِنَّ 

ف بالعرش  أتى  سليامن  سيدنا  رجُل  هو  الذي  آصف  كان  إذا  كيف  »وقالوا: 

 سيدنا سليامن؟ وهذا صحيح« *.

ْن جُيِيُب اَلُْْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه ) :  هلالج لج قوله   إذا أردت أن تطلب من   (﴾٦٢﴿َأمَّ

اهلل فال بدَّ أن تكون عندك نّية وقلب وقشعريرة وخضوع وذل وانكسار، وإذا  

اّلذي   الوقت  ويف  تريد  ما  يعطيك  ذايت  حقيقي  خاشع  بقلب  اهلل  من  طلبت 

ْن جُيِيُب اَلُْْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه﴾تريد، هذا دعاء املضطر   فدعاء املضطر: يدعو    ﴿َأمَّ

بك  أي  بذاته  ويف اهلل  الداعي  يريده  ما  ويعطيه  جييبه  سبحانه  فاهلل  ذّراته...  ل 

فاهلل   متيقظ،  وقلُبه  بلسانه،  اهلل  يدعو  املتيقظ:  ودعاء  يريده.  اّلذي  الوقت 

يريده   اّلذي  الوقت  ويف  سبحانه  يريده  ما  ويعطيه  دعوته  جييب  سبحانه 

ال   سبحانه  فاهلل  غافل،  وقلبه  بلسانه،  يدعو  الغافل:  ودعاء  جييب  سبحانه. 

 .دعاءه ولو دعاه ستني سنة أو أكثر

 

 

عدمه وكل منهام يف آن وكان عني قول آصف عني الفعل يف الزمان فإن القول من الكامل  

بمنزلة كن من اهلل تعاىل. ومسألة حصول العرش من أشكل املسائل إال عند من عرف ما  

اهـ   له أرض وال خرقها«.  العرش مسافة وال زويت  قطع  فام  واإلعدام  اإلجياد  ذكرناه من 

. واقترص الشيخ علوان عىل قول الشيخ األكب، 10/200ملخًصا. اآللويس، روح املعاين،  

ثم يقول األلويس: وما ذكره من أنه كان باإلعدام واإلجياد مما   2/64،  انظر: الفواتح اإلهلية

جيوز عندي وإن مل أقل بتجدد اجلواهر جتدد األعراض عند األشعري إال أنه خالف ظاهر  

اآلية وكونه أعدم هناك وأوجد هنا وإن كان مما جيوز يف القدرة اإلهلية إال أن العالمة اآللويس  

 .  واهلل أعلم بحقيقة األمر إذ ال نصَّ 10/200آلية. روح املعاين،  قال عنه هو خالف ظاهر ا

هلل تعاىل. ويف كل منها تظهر قدرة من عنده علم من  اعىل أي منها وإن مل تكن مستبعدة عن  

وبالنسبة لكونه خلق خلًقا    هلل القدير عىل كل يشء.االكتاب فكيف بسيدنا سليامن املرسل من  

الشيخ رأي  فهو  سليامن  أمام  الشعراين،   آخر  انظر:  دائاًم.  خالق  فاهلل  املعجزات  يف  األكب 

ويقول الشيخ أبو احلسن اخلرقاين: هلل عباد، منهم من يميش إىل   .1/368اليواقيت واجلواهر

مكة رشفها اهلل تعاىل وتقدس ويرجع يف ثالثة أيام، ومنهم يف يوم واحد وليلة واحدة، ومنهم  

 595لعطار، فريد الدين، تذكرة األولياء، ص يف يوم، ومنهم قبل ارتداد البرص. ا
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 سورة القصص

﴿َفَلامَّ َأَتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاطِِئ اْلَواِد اْْلَْيَمِن يِف اْلُبْقَعِة اَْلَُباَرَكِة ِمَن  :  هلالج لج قوله  

َجَرِة َأْن َيا ُموَسى إِِّنِّ َأَنا اهللُ َربُّ اْلَعاَلنََِي ) »ُكلِّم سيدنا موسى من  (﴾  3٠الشَّ

كالم وراء حجاب يف هذه احلالة، وإالَّ فسيدنا موسى له أطوار كثرية يسمع  

فنوره   سول نوره غري نورنا،  احلق من دون واسطة؛ ألنَّه قوي ورسول، والرَّ

َم اهللُ ُموَسى  أصيل، ونورنا فرعي، وفرق كثري بني األصيل وبني الفرعي   ﴿َوَكلَّ

﴿ُنوِدَي ِمْن َشاطِئ الوادي اْلْيَمِن يف    :هلالج لج [. وأما قوله  164﴾ ]النساء:َتْكلِياما 

فهذه مرتبة أخرى غري املرتبة السابقة. فالوحي    ّشجرة﴾ الُبْقَعة اَلباركة ِمن ال

 ليس شكاًل واحًدا، بل مراتب طويلة وكثرية تْتبع التَّجيّل« *. 

نَّ اهللَ َْيِْدي َمن َيَشاء َوُهَو َأْعَلُم  :  هلالج لجقوله  
﴿إِنََّك الَ َِتِْدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلكِ

هذه يقوهلا اهلل عن اّلذين أنتم  احلق حيكي عن األشقياء...  (﴾.٥٦بِاَْلُْهَتِدين ) 

هون لكم فقال فيهم:   اٍط ُمْسَتِقيٍم  ﴿َوإِنََّك  تالحقوهنم، أما املتوجِّ َلَتْهِدي إََِل ِِصَ

اِط اهلل...﴾    واآليتان من قبيل التحقيق والترشيع. [ » 53-52]الشورى:ِِصَ

والذي ال يعرف الترشيع والتحقيق يبقى جاهاًل يف والصادق وغري الصادق.  

 القرآن ويف السنة« *. 

اِْلِخَرَة  :  هلالج لجقوله   اَر  الدَّ اهللُ  آَتاَك  فِياَم  ِمَن  َواَل  ﴿َواْبَتِغ  َنِصيَبَك  َتنَْس 

ْنَيا ) التي تذهب معك وتصحبك. أما    (﴾٧٧الدُّ »أي من الصدقات. وهي 

 *.    املالبس فتتشقق وتبىل، والطعام فيفنى«

):  هلالج لج قوله   َوْجَهُه  إاِلَّ  َهالٌِك  ٍء  ََشْ وهو    (﴾٨٨﴿ُكلُّ  اليشء  وجه  أي: 

 ء... ال يبقى إاّل الباقي. حقيقة اليش 
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 سورة العنكبوت 

غنيٌّ ما له جسم، ال حيتاج إىل    (﴾٦﴿إِنَّ اهللَ َلَغنِيٌّ َعِن اْلَعاَلنَِي ):  هلالج لج قوله  

خالق   اهلل  ألن  جهة؛  إىل  أو  الزمان  حملٍّ  وخالق  املحالت  وخالق  اجلهات 

م. فهذا  »وما هو بحاجة إليها.    واملكان. فمن يقول: إن اهلل يف السامء هو جمسِّ

 غري صحيح، فاهلل نور السموات واألرض« *.   

ا لِلنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها إاِلَّ اْلَعاَلُِوَن ):  هلالج لج قوله   ُِبَ  (﴾ ٤3﴿َوتِْلَك اْْلَْمَثاُل َنَْضِ

وليس املراد من األمثال املثل، وإنام رّس املثل، نريد أن نصعد إىل السطح فنحتاج  

وهكذا   لذاته،  مراًدا  وليس  السطح،  إىل  للوصول  وسيلة  فالدرج  درج،  إىل 

يقول:   احلق  لذلك  اهلل؛  مرادنا  أبواِِبَا﴾ نحن،  ِمن  الُبُيوَت    ﴿َوأُتوا 

م 189]البقرة: وال  فكركم  من  وال  عقلكم  من  وليس  من  [  وال  خميلتكم  ن 

 عندكم وال من إحياء الشيطان.

 ( اْلَعاَلُِوَن  إاِلَّ  َيْعِقُلَها  باهلل،   (﴾٤3﴿َوَما  العاملون  إاّل  يعرفها  ال  هذه 

والعاملون: أهل اخلشية وليس أهل املاّديات، هؤالء ال يفهمون إاّل أن ينتهي  

تشّكوا ال  حتى  تأيت  القرآنية  واآليات  املاّدة،  ويأخذوا  وال    الشهر  القرآن،  يف 

العلم من أجل  اّلذي دخل بصنعة  العامِلِ  القرآن، بل نشّك يف  تشّكوا يف رب 

ذلك يفهم  وال  يشعر  ال  هذا  املنكرسة   والعاملِ »  .املاّدة،  عند  »أنا  كرسة.  حتته 

العامل هو صاحب االنكسار عىل الدوام؛ ألجل ذلك يرى  (1)  أجيل«قلوهبم من 

   « *. اهلل عىل الدوام

اَلَة َتنَْهى  :  هلالج لج قوله    اَلَة إِنَّ الصَّ ﴿اْتُل َما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمَن اْلكَِتاِب َوَأقِِم الصَّ

  »الصالة:   (﴾ ٤٥َتْصنَُعوَن )َأْكََبُ َواهللُ َيْعَلُم َما    اهللَِوَلِذْكُر  َعِن اْلَفْحَشاِء َواَْلُنَْكِر  

  ناهية   الصالة  تغدو   فحني  َأْكَبُ﴾  اهللِ  َوَلِذْكرُ ﴿  والربِّ   العبد  بني  ما  الِصلة  هي

  من   أكب   لنا  اهلل  وذكر  مالئكته.  عند   اهلل   يذكرنا   واملنكر  الفحشاء   عن  صاحبها

 

قال يف املقاصد ذكره يف البداية للغزاِل، وقال القاري عقبه: وال خيفى أن الكالم يف هذا املقام (  1)

الغاية. قلت ومتامه   ، وال أصل هلام يف املرفوع.  "وأنا عند املندرسة قلوهبم ألجيل    " مل يبلغ 

 .1/203انظر: العجلوين، كشف اخلفا، 
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  ائيل وميك  جبيل مثل: الكبار  اهلائمني املالئكة   عند هناك يذكرنا  ألنه له؛ ذكرنا 

  والتلميذ،   األستاذ  مثل:  اخلالق   العامل  وهو   لنا،  مدح  لنا   اهلل  فذكر  وإرسافيل،

  فهذا   تلميذه   مدح   إذا   األستاذ   ولكن   عادي،  يشء  فهو   أستاذه   مدح   إذا   فالتلميذ 

 « *.  َأْكَبُ   اهللِ َوَلِذْكرُ ﴿  اآلية  معنى هو   وهذا وعبده،   اهلل وهكذا  عال. يشء

(﴾  ٦9﴿َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا َوإِنَّ اهللَ َلَََع اَلُْْحِسننَِي ):  هلالج لجقوله  

باألعامل   املجاهدة  صاحب  إليه  يصل  والذي  الطريق،  إىل  توصل  املجاهدة 

املرشد   لدى  ويكون  حلظة.  يف  املحبة  صاحب  يناله  الطوال  والسنني  الشاّقة 

باملج يشتغل  أحدمها  الثاين  اثنان:  فإنَّ  باملحبة،  قلبه  مشغول  وآخر  اهدات، 

يسبق األول بأعامل القلب من املحّبة والتعلق بآالف السنني، فصاحب املحبة 

هناية طريق أهل املجاهدة بداية طريق أهل  و  ..طّيار، وصاحب املجاهدة سّيار.

 .املحبة

 سورة الروم 

َلُكْم  ﴿:  هلالج لج قوله   َأْن َخَلَق  آَياتِِه  إَِلْيَها  َوِمْن  ا لَِتْسُكنُوا  َأْزَواجا َأْنُفِسُكْم  ِمْن 

( ُروَن  َيَتَفكَّ لَِقْوٍم  َِلَياٍت  َذلَِك  يِف  إِنَّ  ةا  َوَرْْحَ ةا  َمَودَّ َبْينَُكْم  »املرأة    (﴾٢١َوَجَعَل 

أول ما خلق اهلل  »ألن اهلل جعل املودة واملحبة فيهام هكذا« *.    ؛حتبُّ زوجها

آدم    ،الكامل  اإلنسانُ  السالم-وهو سيدنا  من ضلعه    احلقُّ ثم أخرج    -عليه 

األعوج  األيرس   الصغري  هذا الذي  القصري  األيرس  الضلع  هذا  الشهوة    فيه 

 .  ، وصّوره بصورة حواء، وجعل حواء بصورة سيدنا آدماليشء

من اإلنسانفحواء  من  جزء  نفسها،    ،؟  من  وجود  ماهلا  ماهلا وحواء 

  - عليه السالم -سيدتنا حواء أمنا جزء من زوجها سيدنا آدم  فوجود من ذاهتا،  

عليها حين  آدم  سيدنا  املرأة  و،  لذلك  بالكم - لذلك  تعطون  كنتم  حني    -إذا 

يكون عنده أكل، وأبوها غني، ال أال  كاد  ي فقري وهذا الرجل  ، وتّزوج رجاًل ت
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فقراء  وأوالدها  فقري  وزوجها  فقرية  هي  ولو  لزوجها  متيل  بل  ألبيها  ،  متيل 

تروهنا  ها عند أهلها، هذه تعندها نومتها عند زوجها وأوالدها أحب من نوم ف

ليست جزًءا من  و  ،ألن املرأة جزء من الرجل؛  ، هذا أصلها األصيلوتعرفوهنا

 « *.  األب

يِن َحنِيًفا ﴿:  هلالج لج قوله   الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها   اهللِفِْطَرَت  َفَأقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

ْلِق   خِلَ َتْبِديَل  )  اهللِاَل  َيْعَلُموَن  اَل  النَّاِس  َأْكَثَر  نَّ 
َوَلكِ اْلَقيُِّم  يُن  الدِّ (﴾  30َذلَِك 

الشقاوة   بل  أصلية،  شقاوة  هناك  وليست  واإلسالم،  التوحيد  هي  الفطرة 

َأْو  ُكلُّ  عارضة »قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َدانِِه  َفَأَبَواُه هُيَوِّ الِفْطَرِة  َعىَل  ُيوَلُد  َمْوُلوٍد 

َسانِِه« ُيَمجِّ َأْو  انِِه،  َ أحد    (1)   ُينَرصِّ تعتقدوا يوجد  وا عليها  -ال  نصُّ ما  ال    -هذه 

تعتقدوا أنه يوجد  أحد عىل وجه األرض ما عنده نور ال هيودي وال نرصاين  

الفطرة اإلسالمية، ثم   وال جمويس وال شيطاين وال إنساين، كلهم ولدوا عىل 

بعدها يتلقى من أمه من أبيه من معلمه من أستاذه من رفيقه، فيتعلم السفاالت  

   «*.    والكفريَّات

امْلُْؤِمننِي )هلالج لجقوله   َنرْصُ  َعَلْينَا  ا  َحقًّ إيامًنا، وخِذ   (﴾47: ﴿َوَكاَن  »هاِت 

 « *.  وجد إيامن ال يوجد نرصالنرص، فإن مل ي

 سورة لقامن

َتَرْوهَنَا َوَأْلَقى يِف اأْلَْرِض َرَوايِسَ  هلالج لج قوله   َمَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد  : ﴿َخَلَق السَّ

وكبها كلها واقفة من    واتهذه السم إذا كانت  نقول  »(﴾  10َأْن مَتِيَد بُِكْم )

 فكيف اخلالق؟ فاخلالق أعظم.غري عمد، 

  ﴾ اجلبال. أول ما خلق الدنيا خلق  :  الراويس﴿َوَأْلَقى يِف اأْلَْرِض َرَوايِسَ

األرض من غري روايس، من غري جبال، فامدت؛ ألن األرض موضوعة عىل  

 

 .سبق خترجيه( 1)
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املاء، حتى عرشه كان عىل املاء، ثم ملّا رضب هلا املسامري وهي اجلبال، اجلبال  

مَتِيَد   ﴿َأْن  متيد.  بقيت  وما  وقفت  فتلزق،  بالدفة  يرضب  الذي  املسامر  مثل 

م، لئال هتتز فيكم. واجلبل مثل ما ترونه فوق، هو كذلك  بُِكْم﴾ لئال متيد بك 

 ( 1) حتت« *. وقال أيًضا: هم أهل اهلل روايس األرض وعَمد السامء.

َخْلُق  هلالج لجقوله   )  اهللِ: ﴿َهَذا  ُدونِِه  ِمن  الَِّذيَن  َخَلَق  َماَذا  ال    (﴾11َفَأُرويِن 

ا؛ ألن باطنه عامر يمكن ألحٍد من أهل اهلل أالَّ يكون مجياًل، ولو أسود حبشيًّ 

باهلل، هذا الباطن يمدُّ الظاهر، املمد للظاهر هو الرسيرة والباطن... فالرسول 

بأتمِّ وأكمل من حيث الظاهر والباطن، أما من حيث الباطن   ملسو هيلع هللا ىلص خلقه اهلل  

ل ما خلق اهلل    (2)  «جابرما َخَلَق اهلل نوُر نبيك يا    أوُل فهو خاتم النبيني، و » أوَّ

جسمه الرشيف كام يفهم البعض، من نوره خلق األنوار واملالئكة  ، ال  هنور

يشء.  وكل  والعرش  واألنبياء  التقوى  ي دركه؟  يمن  و  والرسل  أهل  دركه 

 « *. األوىل ال الثالثة 

أكمُل ما يف الوجود؛ ألنه  -يعني: الصورة الظاهرية -ومن حيث اخللق  

وأنظف  وأكمل  أمجل  يكون  أن  بدَّ  الناس، وال  وتأتيه  الوفود  مع  جيتمع  ملسو هيلع هللا ىلص 

  :وأتقى وأورع وألطف بكل معنى الكلمة، قال البوصريي  

 النسم فهو الذي تمَّ معناه وصورته          ثم اصطفاه حبيبــــــــًا بارئ 

ه عن رشيك يف حماسنه           فجوهر احلسن فيه غري منقسم   منزَّ

ومن متام اإليامن به ملسو هيلع هللا ىلص اإليامن بأنَّ اهلل جعل بدنه الرشيف عىل وجه مل يظهر  

قبله وال بعده خلق آدمي مثله ألبتة، ما ُوِجد أحد يف السامء وال يف األرض له  

   .عينه وال يديه ألبتةجسم مثل جسم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وال فمه وال أنفه وال 

ْكَمَة َأِن اْشُكْر  :  هلالج لجقوله   اَم َيْشُكُر    هللِ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُلْقاَمَن اْْلِ َوَمْن َيْشُكْر َفإِنَّ

  القرنني   ذو و  نبي. لقامن عندي:  أنا »  (﴾١٢لِنَْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ اهللَ َغنِيٌّ َْحِيٌد )

 ورسول.  نبي

 

الوجود قائم عىل الذاتيني، ليس عىل كل األولياء، األولياء وقال مرة أخرى يف لقاء خاص:    (1)

السموات  عمد  هم  فقط،  ...  الذاتيون  يظن  ؛  ال  الذايت  وجودً لألن  أنفسه  يقولون:  ا  لبتة، 

 . يقاس به ذنب وجودك ذنب ال

 . ( تقدم خترجيه2)
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ُه َوْهناا َعََل َوْهٍن َوفَِصاُلُه يِف :  هلالج لج قوله   َلْتُه ُأمُّ نَساَن بَِوالَِدْيِه َْحَ ْينَا اْْلِ ﴿َوَوصَّ

اهلل يقول لإلنسان: اشكرين  »  (﴾١٤َعاَمنْيِ َأِن اْشُكْر ِِل َولَِوالَِدْيَك إَِِلَّ اَلَِْصُْي ) 

نَساَن بَِوالَِديْ واشكر أمك وأباك، واألم أكثر   ْينَا اْْلِ األم هلا زيادة؛   ِه﴾،﴿َوَوصَّ

ه ثالث مرات، وخيدم أباه مرة   ليخدم اإلنسان أّمه أكثر من أبيه يعني خيدم أمَّ

هم حيبُّون   واحدة، إال أن املحبة ليست بيد اإلنسان، فبعض الناس ال حيبون أمَّ

األب، فهذا يدلُّ أن األب أتقى يعني يعبد أكثر، ال مانع من ذلك، لكن اخلدمة 

ُه َوْهناا َعََل  ألن احلق يقول:    لألم قبل األب؛ َلْتُه ُأمُّ نَساَن بَِوالَِدْيِه َْحَ ْينَا اْْلِ ﴿َوَوصَّ

ُه َوْهناا َعََل َوْهٍن﴾ َلْتُه ُأمُّ فالولد البار يلزمه أن خيدم »  َوْهٍن﴾ فاْلب ما ْحله ﴿َْحَ

إذا ماتت متوت شهيدة    -والدته؛ ألهنا محلته وهنًا عىل وهن ثم حني والدته 

يف اجلهاد يف سبيل اهلل« *. محلته فترتك األكالت الطيبات والسهرات من كأهنا  

أن  إّما  يولد  أن  بعد  ثم  بطنها..  من  خيرج  الذي  الولد  األستاذ  حرضة  أجل 

يرضهبا أو يسّبها. تبني أنه من أهل النار إذا مل يتب؛ ألّن رىض الوالدة برىض  

ابنها، ورشط أسا فالوالدة إذا كانت راضية عن  الوالدة  الرب،  يس أن تكون 

، وهنَّ ال  األعاقلة ال جمنونة، فبعض   مهات جمنونات، االبن خيدمهنَّ ويعطيهنَّ

جمانني آباء  وبعض  األمهات  فهؤالء  دائاًم،  عليه  ويدعني  إَِِلَّ  ﴿   .يرتضني 

 »هيددنا اهلل، غًدا ترجعون إِلَّ أبني لكم األعامل« *.  اَلَِْصُْي﴾

َلَصْوُت   :هلالج لج قوله   اْْلَْصَواِت  َأْنَكَر  إِنَّ  َصْوتَِك  ِمْن  ﴿َواْغُضْض 

ِمْي  صوًتا عالًيا، بل فارغ ال معنى فيه وال نور.  املعنىليس (﴾ ١9)اْْلَ

بَِغْْيِ ِعْلٍم َوالَ    اهللِ ﴿َمن جُيَاِدُل يِف    هؤالء اجلهال﴾  : ﴿َوِمَن النَّاسِ هلالج لجقوله  

نِْي ) ى َوالَ كَِتاٍب مُّ   (﴾.٢٠ُهدا

  باملخالفات. ليس (﴾٢٢﴿َوَمن ُيْسلِْم َوْجَهُه إََِل اهلل ): هلالج لج قوله 

َخْلُقُكمْ :  هلالج لج قوله    ا  َكنَْفٍس َواِحَدٍة إِنَّ اهللَ  ﴾ كلكم  ﴿مَّ إاِلَّ  َبْعُثُكْم  ﴿َوالَ 

 بصري بام تعملون، فأين تطريون؟ يسمع ما تقولون، (﴾  ٢٨َسِميٌع َبِصْي )

 

 



 

 سورة السجدة

»تبارك وأمل تنزيل يعني السجدة، يلزم أن يقرأمها الواحد كل يوم بعد  

  ( 1)  َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن اَل َينَاُم َحتَّى َيْقَرَأ امل َتنِْزيُل، َوَتَباَركَ  العشاء. وعن جابر  

 كان مواظًبا عليها« *. 

 سورة اْلحزاب

كل إنسان ليس    (﴾٤َقْلَبنْيِ يِف َجْوفِِه )﴿َما َجَعَل اهللُ لَِرُجٍل ِمْن  :  هلالج لج قوله  

له إال قلب واحد، يتوّجه جلهة واحدة؛ لذلك ال يقدر اإلنسان أن يساوي بني  

اآلخرة ال يقدر أن يتوّجه للدنيا، وإذا توّجه   إَلالدنيا واآلخرة، فاّلذي يتوّجه  

االثنت علم  اهلل  إىل  توجه  وإذا  اآلخرة،  إىل  يتوّجه  أن  يقدر  ال  ألّنه  للدنيا  ني؛ 

 مأمور.  

وقال أيًضا: لنا قلب واحد، ويف القلب حبٌّ واحد وهو حبُّ اهلل، وحبُّنا 

لرسول اهلل عني حبِّنا هلل، وحبُّنا ألهل اهلل عني حبِّنا هلل، وحبُّنا لألولياء عني  

هلل   َِلَياٍت ﴿حبِّنا  َذلَِك  يِف  إِنَّ  اْْلُُكِل  يِف  َبْعٍض  َعََل  َبْعَضَها  ُل  لَِقْوٍم    َوُنَفضِّ

 [ وإذا نفيت الوالية نفيت النبّوة نفيت الربوبية.4الرعد: َيْعِقُلوَن﴾ ] 

  واهللُ من باٍب أوىل. (﴾٦﴿النَّبِيُّ َأْوََل بِاَْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم ): هلالج لج قوله 

ُنوٍح  :  هلالج لج قوله   َوِمْن  َوِمنَْك  ِميَثاَقُهْم  النَّبِيِّنَي  ِمَن  َأَخْذَنا  َوإِْبَراِهيَم  ﴿َوإِْذ 

ا َغلِيظاا )   كّلها بالروح.  (﴾٧َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوَأَخْذَنا ِمنُْهْم ِميَثاقا

) :  هلالج لج قوله   ِصْدقِِهْم  َعْن  اِدقنَِي  الصَّ يظهرهم    (﴾ ٨﴿لَِيْسَأَل  »حتى 

 بالوجود؛ ألهنم صدقوا مع اهلل يف الدنيا ويف اآلخرة، وهناك سيميزهم..« *.  

 

 . واحلديث صحيح. 2891أخرجه الرتمذي َعنْه، َباُب َما َجاَء يِف َفْضِل ُسوَرةِ املُْلِك برقم، (1)
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العهد الذي أخذه    (﴾ ٢3َجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَ َعَلْيه )﴿رِ :  هلالج لج قوله  

[، نفّذوه هنا يف هذا  172]األعراف:  بَِربُِّكْم﴾ َأَلْسُت ﴿اهلل منهم من يوم قال:  

وفعلهم صدق، وحاهلم    ،العامل الدنيوي، إذن هؤالء الصادقون قوهلم صدق

احلرضة   عن  مطرود  ضعيف  فالكذاب  كذابني؛  يصريون  ال  هؤالء  صدق. 

 اإلهلية.  

ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلكِْن  :  هلالج لج قوله   َم  َوَخاتَ   اهللَِرُسوَل  ﴿َما َكاَن ُُمَمَّ

( َعلِياما  ٍء  بُِكلِّ ََشْ َوَكاَن اهللُ  أْي:   (﴾٤٠النَّبِيِّنَي  نبيٌّ وال عكس،  »كلُّ رسول 

  ، قويٌّ الرسول  قد الم.  من  عرف وجهل  من  عرف  نبيٍّ رسول،  وليس كل 

والنبيُّ ليس بتلك القوة. النبيُّ يوحى إليه بنفسه، ولكن ال يبلغ اآلخر. ما عنده  

الر بخالف  االستعداد،  االستعدادذلك  ذلك  فعنده  النَّبِيِّنَي    سول  ﴿َوَخاَتَم 

 ( َعلِياما  ٍء  ََشْ بُِكلِّ  اهللُ  جامًعا  (﴾  ٤٠َوَكاَن  صاحبها  يكون  أن  بدَّ  ال  اخلْتِميَّة 

؛ألجل ذلك كان دينه هو الدين اجلامع  مانًعا،  وهذه ال يقدر عليها إال حممد

اب، ومنهم: من مل جيب،  العام دين األمة املحمدية أمة الدعوة، منهم: من أج 

ْساَلِم  َغْْيَ  َيْبَتِغ  َوَمْن  ﴿ لكن ما بقي اآلن هيودي، وال نرصاين أبًدا   ِديناا َفَلْن  اْْلِ

يَن﴾  ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف اِْلِخَرِة ِمَن   اَِسِ تتومهوا دينكم    [ وال85آل عمران:]اْْلَ

فهموا   ما  عليهم  دخلت  الناس  من  كثري  دينكم.  غري  دين  ال  ألنه  أحسن؛ 

اآليات القرآنية، ما يف دين ال صغري وال كبري. الدين وحَده بقي للخاتم وهو  

حممد   عنه  ضلَّ  َفَهَدى﴾  مؤيد،  َضاالًّ  ]فهداك[ 7]الضحى:﴿َوَوَجَدَك   .]  

مَجََعت   اجلمع،  هي  واخلتمية:  لني  للختمية،  واألوَّ والرسل  األنبياء  كل 

وال    ﴿َخاَتَم النَّبِيِّنَي﴾ وكان    (1)  «جابر ما َخَلَق اهلل نوُر نبيك يا    أوُل »  واآلخرين

حممد إال  القوة  وهذه  االستعداد  هذا  عنده  مجعها  ،     أحد  ما  فالكامالت 

، بل الكامالت عنه ظهرت؛ ألجل ذلك الذي يأخذ القلب فيه ليس  الرسول  

شجاعته، أو صدقه، أو أمانته وغريها، بل كانت عنده عادية طبيعية تظهر منه  

 

 ( تقدم خترجيه.  1)
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ويقيم، يتكلف  خرًيا  يعمل  أن  أراد  إذا  أحدنا  اآلن  أبًدا،  تكلف   أما   بدون 

 « *.  دون تكلف أبًدا فيعمل الرسول 

ا )﴿َيا  :  هلالج لج قوله   ا َكثِْيا ا الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا اهللَ ِذْكرا َ سأل أحد    (﴾.٤١َأْيُّ

اإلسالم،   رشائع  عيّل  كثرت  اهلل  رسول  يا  قائاًل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  الصحابة 

فأوصني بأمر أدرك به ما فاتني وأوجز، فقال: »اَل َيَزاُل لَِساُنَك َرْطًبا ِمْن ِذْكِر  

وال   «(1) اهلل الصالة  ِعنَْد وقال عليه  َوَأْزَكاَها  َأْعاَملُِكْم،  بَِخرْيِ  ُأَنبُِّئُكْم  »َأاَل  سالم: 

َهِب َوالَوِرِق، َوَخرْيٍ  َملِيكُِكْم، َوَأْرَفِعَها يِف َدَرَجاتُِكْم َوَخرْيٍ َلُكْم ِمْن إِْنَفاِق الذَّ

ُبوا   وَيرْضِ َأْعنَاَقُهْم  ُبوا  َفَترْضِ ُكْم  َعُدوَّ َتْلَقْوا  َأْن  ِمْن  َبىَل. َلُكْم  َقاُلوا:  أعناَقُكم؟ 

فال مدخل عىل اهلل إاّل من باب الذكر، فالواجب عىل   (2) َتَعاىَل«.  اهللَِقاَل: ِذْكُر  

العبد أن يستغرق فيه أوقاته؛ ألن الذكر منشور الوالية، وال بدَّ منه يف البداية  

والنهاية، ولكنَّ الذاكرين خيتلفون، فمنهم من يذكر اهلل مع الغفلة، ومنهم من 

أسكته ومنهم من  احلضور،  مع  يذكر  من  اليقظة، ومنهم  مع  احلضور   يذكر 

والشهود عن الذكر، وههنا يسكت اللسان، وينتقل الذكر إىل اجَلنان، فيصري  

ذكر اللسان غفلة يف حق أهل هذا املقام؛ ألن حقيقة الذكر عند هؤالء القوم 

: ﴿َواْذُكِر اْسَم َربَِّك  هلالج لج هو االنقطاع إىل املذكور وعن كل يشء سواه لقوله  

 [ . 80ملزمل: َوَتَبتَّْل إَِلْيِه َتْبتِياًل﴾ ]ا

﴿إِنَّ َذلُِكْم َكاَن ُيْؤِذي النَّبِيَّ َفَيْسَتْحيِي ِمنُْكْم واهللُ اَل َيْسَتْحيِي    :هلالج لجقوله  

 ( قِّ  اْْلَ الرسول  »(﴾  ٥3ِمَن  هكذا    كان  البيت،  بنت  من  حياء  أشد 

ا    الرسول جدًّ ا  جدًّ يستحي  كان  عنه  يدافع  اهلل  لوال  رأسه،  يرفع  يقدر  ال 

ا  « *.  جدًّ

ا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا    اهللَ﴿إِنَّ  :  هلالج لج قوله   َ َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعََل النَّبِيِّ َيا َأْيُّ

 ( َتْسلِياما  َوَسلُِّموا  احلقيقة    (﴾٥٦َعَلْيِه  لرتى  استعداد  عندك  يكون  أن  بدَّ  ال 

املحّمدية، فاحلقُّ ومالئكته يصّلون عىل هذه احلرضة، فهل يصّلون عىل غائب 

 

 تقدم خترجيه. ( 1)

 تقدم خترجيه.  (2)
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ني؛ ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص َأماَمنا وإماُمنا وشيخنُا وروحنُا، أم حارض؟ وخصَّ املؤمن

، واهلل إن صدقتم ليمشنّي معكم يف الطريق، اصدقوا معه  وهو الكلُّ يف الكلِّ

 فقط.  

ُيْدننَِي :  هلالج لج قوله   اَْلُْؤِمننَِي  َونَِساِء  َوَبنَاتَِك  ِْلَْزَواِجَك  ُقْل  النَّبِيُّ  ا  َ ﴿َياَأْيُّ

ا َرِحياما َجاَلبِيبِ َعَلْيِهنَّ ِمْن   ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اهللُ َغُفورا ُيْعَرْفَن َفاَل  َأْن  َأْدَنى  ِهنَّ َذلَِك 

»احلق سبحانه وتعاىل أمرنا بطول الثوب، أنا رأيت ثوب الصحابيات   (﴾٥9)

أقرب ما يكون للفاّلحات، ثوهبا يميش وراءها عىل الرتاب، ألنه قبل ما كانت 

جه رجلها ال مانع، لكن قبل ما كان تلبس جوارب، اآلن تلبس جراب إىل و

 هناك جوارب.

يقول لك: حجاب رشعي. ذاك   (1) .! عني تطقهقال: الوجه ليس عورة

املرأة  فيف الصالة. نحن ال نتكلم عن احلجاب يف الصالة.     يعنياسمه رشعي  

خارج الصالة ال جيوز أن يبني منها يشء ال كبري وال صغري وال مقدار خرم 

أبًدا أبًدا ال جيوز، خارج الصالة كله عورة، وإال لو كان ُيرى منها يشء    ،إبرة

 لكان عرفوا سيدتنا عائشة... ملَّا محلوها ما عرفوها؛ ألهنا مسدلة. 

إذن   كثري  مليح  بوجهها.  يقول:  برجليها؟  أم  بيدهيا  زينتها؟  أين  املرأة 

 . بوجهها، الوجه أليس فتنة؟ فتنة املرأة كلها كائنة يف وجهها

- أنا ملا كنت يف احلجاز سنة واحد وأربعني هجرية رأيت األندنوسيني  

أغنياء وكلهم  أندنوسيني،  اسمهم  صار  اآلن  اجلاوة،  اسمهم  كان    - هؤالء 

أندنوسيات البسات من رأسهن إال عينيهن، حمل العينني فقط، ومن رأسهن  

العني، وإذا  لألرض كله مسدول، ما يبني يشء أبًدا، ال كبري وال صغري إال حمل  

حطت نظارًة ال يبني حتى بؤبؤ عينيها، وال تقدرين أن تري مقدار ذرة أبًدا،  

هو  حيبها، وهكذا...هذا  اهلل  هذه  مرسورة،  هذه  مبسوطة،  هذه  اإلسالم، 

 إليها الشيطان.  يأيتواملالئكة حتبها، وهذه ال  

احلجاب هو اجللباب، واحلقُّ ما ريَض أن نحط اجللباب عىل رأسنا، وال  

يؤولون   صاروا  واآلن  اجلالبيب.  وننزل  أيًضا،  وصدرنا  بل  فقط،  وجهنا 
 

 ال يراد هبا حقيقتها واملراد به ذم ترصف من يقول: الوجه ليس عورة. (1)
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حسب شهواهتم اخلبيثة اخلائنة، لذلك ما رأينا منهم وال واحًدا فهامن أبًدا أبًدا  

تعطون طريًقا للشيطان  أبًدا. وهكذا يا أوالدي نحن حتت األمر اإلهلي، ملاذا  

من أجل إيِّ يشء؟ من أجل أوروبا؟ أوروبا خملوقة، نحن   فتلبسون القصري؟

 « *.  نقول لكم: خذوا عن اخلالق عن العامل العليم العالم

َباِل َفَأَبنْيَ َأْن  :  هلالج لج قوله   َمَواِت َواْْلَْرِض َواْْلِ ﴿إِنَّا َعَرْضنَا اْْلََماَنَة َعََل السَّ

ا َجُهوالا )َُيِْمْلنََها   ُه َكاَن َظُلوما ْنَساُن إِنَّ َلَها اْْلِ األمانة    (﴾٧٢َوَأْشَفْقَن ِمنَْها َوَْحَ

بلسان العموم هي التكاليف الرشعية، وأما بلسان احلقيقة فهي اخلالفة، وقد  

محلها اإلنسان من ظلمه وجهله، وكان عليه أن ينتظر األمر، وال يقبلها بمجرد  

الفة أو الوظيفة واإلمارة بالعرض وكَلُه اهلل إليها  العرض، وكل من يقبل اخل

وكان   عليها،  اهلل  أعانه  األمر  ويمتثل  األمر  ورود  ينتظر  من  وأما  هبا،  فابُتيل 

 حمفوًظا، فالكامل ينتظر حتى يأتيه األمر.

 سورة سبأ 

ُكور ) :  هلالج لجقوله   ْن ِعَباِدَي الشَّ قال سيدي النبهان عن   (﴾١3﴿َوَقلِيٌل مِّ

 . [24]ص:  ﴿َوَقلِيٌل َما ُهْم﴾ هؤالء القليل:

 سورة فاطر 

الُِح  :  هلالج لج قوله   الصَّ َواْلَعَمُل  الطَّيُِّب  اْلَكلُِم  َيْصَعُد  )﴿إَِلْيِه    (﴾ ١٠َيْرَفُعُه 

طويل،   لسانه  لكن  قوامون،  صوامون  ويقومون؛  يصومون  الناس  »كثري 

يغتاب أو ينمُّ أو ُيفسد دلَّ عىل أن أعامله ما كانت مقبولة، لو كان أعامله مقبولة 

لكانت مرفوعة إىل اهلل، فالعمل الصالح ُيرفع إىل اهلل. وهذه عالمة فإذا رأيتم  



ان فَ رْ العِ  ُق ارِ وَ بَ   196 

 

عىل الناس، أو يغتاب أو ينم   من يصوم ويصيل ولكن لسانه بذيء دائاًم يتكلم 

دلَّل عىل أن أعامله كلها ما هي مقبولة، لو كان أعامهلا مقبولة الطَّهر؛ الطَّهر 

لسانه واطَّهر سمعه وبرصه.  وكثري من يقع يف شك من هذا اليشء سواء أكان  

  10يف الطريق ]أي السري والسلوك[ أم كان يف غري الطريق. صار له يف الطريق  

أو   أو    15سنني  أو    20سنة  أعامله   30سنة  تبني  ما هو عليه،  سنة وهو عىل 

ر   تطهَّ ر برصه،  تطهَّ لسانه،  ر  تطهَّ كان  مقبولة  أعامله  كان  لو  بمقبولة،  ليست 

 سمعه إىل آخره« *.   

َا النَّاُس ﴿:  هلالج لجقوله   اْلُفَقَراُء إََِل اهلل واهللُ  ﴿لكل املخلوقات    ﴾َيا َأْيُّ َأْنُتُم 

ِميُد   ال يوجد غني حممود غريه، ما عند اهلل إاّل اخلري؛ ألّنه    ﴾١٥)ُهَو اْلَغنِيُّ اْْلَ

وهذه حتتاج إىل ذوق، الفقر يف الكالم   حكيم، واحلكيم يضع األشياء يف حمّلها.

ا، ذلَّنا ذاًل حقيقًيا،  ال يفيد، نحن نذوق فقرنا ذوًقا حقيقًيا، ضعَفنا ضعًفا حقيقيً 

أنفسنا أهل الفقر، واحلقَّ هو أهل الغنى، نرى أنفَسنا ضعفاء، واحلقَّ هو   ىنر

العزَّ   القادر، نرى ونشهد يف آن واحد  ، نرى أنفسنا عجزًة، واحلقَّ هو  القويَّ

السائد له، والذلَّ لنا، الذلُّ نذوقه ذوًقا ال نصْل إليه بكثرة صومنا وصالتنا أو  

  فحني   فقري،  ذاته  بحد  اليشء  ألن  ، ال بدَّ أن نذوقه؛نا ومطالعتنا، ال واهللِبعلم 

   أصلنا. إىل نرجع اهلل  إىل  فقراء نكون

هناك عبارة يأيت هبا العلامء من ألف سنة أو من أكثر من ألف سنة من » 

الغنى أكمل   -وهم خمتلفون فيها، وخالفهم ما كان بمحله    بعد الرسول  

يقوم بحقوقه الذي  الغنى  فقر؟  الفقر؟ أي غنى وأي  أم  اهلل سبحانه   .وأعىل 

ا الفقُر  والفقُر  يضعه يف حمله،  أن  وأمره  بالغنى،  أمره  اهلل  وتعاىل  إىل  لصحيح 

 اختلفوا هل الغنيُّ الشاكر خري أم الفقري الصابر؟  -سبحانه وتعاىل 

كالم  بنصِّ  أبًدا؛  بصحيح  ليس  هذا  الشاكر.  الغنيَّ  يرجحون  األكثر 

اإلهلية   َأْنُتُم  احلرضة  النَّاُس  ا  َ َأْيُّ إََِل  ﴿َيا  وطاملا    [.15]فاطر:    ﴾اهللِاْلُفَقَراُء 

هو أكمل الكاملني فال خيتار لنفسه إال أعىل املقامات، هو الذي    الرسول
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اختار الفقر حني سأله سيدنا جبيل قال: أختار الفقر، وهكذا اختار أن يكون 

  الغنى هلل سبحانه وتعاىل. وباالتفاق عند أهل اهلل الفقري الصابر.   (1)   عبًدا فقرًيا

السلو  حق  اهلل  إىل  السالك  هو:  الصابر  فقري  والفقري  هذا  حقيقًة  السالك  ك، 

حلكمته ال يطلب من اهلل ما يريده، بل يقف أمام احلرضة اإلهلية عىل أنه    وصابر

 فقري إىل اهلل احلكيم حلكمته ال ليعطيه« *.  

اخلشية أكب وألطف   (﴾٢٨ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمء )   اهللَ﴿إِنَّاَم ََيَْشى :  هلالج لج قوله  

وأشد من اخلشوع بام ال يقاس، أهل الفهم واملعرفة هم أهل اخلشية. »ألهّنم  

ازدادوا به معرفة فال يغيب عنهم حلظة، إذا مشوا هياهبم من يراهم من بعيد،  

اهلل   أولياء  أحبهم؛ ألهّنم  َُيَْزُنوَن﴾ وإذا خالطهم  ُهْم  َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف   ﴿اَل 

عن   واخلشوع  [.62]يونس:   أْي:  والسكون،  والصفاء  الصدق  عن  خيرج 

االطمئنان والسكون يف العبادة. أّما اخلشية فهي وصف للعاملنِي أهل اخلشية... 

فاخلشية مرتبة العلامء باهلل، واخلشوع مرتبة العبادة. اخلشية هي الرسَّ املوجود  

]ال املعاش  فعامل  عامل؛  كل  يناله  ال  احلقيقي، وهذا  العلم  الراتب  يف  أو  وظيفة 

الشهري[ ال يناله. اخلشوع مدده من احلرضة اإلهلية ال من اجلسم فقط، أصله 

 .باملخالفات«من الذل واالنكسار وأكثر ما يكون من االعرتاف 

  

 سورة يس 

كِيِم )١﴿يس ):  هلالج لج قوله   ما دام القرآن حكياًم فالباعث (﴾  ٢( َواْلُقْرآِن اْْلَ

 حكيم واملبعوث ملسو هيلع هللا ىلص حكيم.

 

حديث ختيري النبي بني أن يكون نبيًّا عبًدا أو نبيًّا رسواًل، واختياره أن يكون نبيًّا عبًدا. أخرجه  (  1)

الكبري   املعجم  ابن عباس يف  الفتح مشعر  10/288الطباين عن  له يف  ابن حجر  وذكر    .

 .6/308بحسنه. انظر: فتح الباري
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اْلَعلِيِم ) :  هلالج لج قوله   اْلَعِزيِز  َتْقِديُر  ا َذلَِك  ََلَ َلُِْسَتَقرٍّ  ِري  ََتْ ْمُس  (  3٨﴿َوالشَّ

ْرَناُه َمنَاِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم )َواْلَقَمَر  ا  39َقدَّ ْمُس َينَْبِغي ََلَ ( اَل الشَّ

ْيُل َسابُِق النََّهاِر وَ     (﴾٤٠ُكلٌّ يِف َفَلٍك َيْسَبُحوَن )َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ

  غري   بالشتاء  خاًصا   طلوًعا  تطلع  الشمس  جعل  وتعاىل  سبحانه  اهلل

  ليل   غري  الصيف  ليل  كذلك..  والنهار   خاًصا،  والليل  خاًصا،  والقمر  الصيف،

 حاله   عىل  يشء  كل  واألرض..  والسامء  الشتاء،  هنار  غري  الصيف  هنار   الشتاء،

  سيقع   أنه  خاصة  حسابات  بواسطة  يشعرون   فلكال  علامء  إنّ   حتى  منّظم،

ر   منّظم   يشء  هو   إذن   وخسوف،  كسوف   اّلذي   هذا   تشهدون،   كام  حُمْكم  مقدَّ

  وال   كلمة  وال  ملحة  وال  ذرة   توجد  ال ف   بالغة...  بحكمة  حكيم  فّعال   حكيم   فعله 

﴿َوَما :  هلالج لج قوله    ركف  صدفة  . كلمةوقدر  بقضاء  يشء   كل  بالتقدير،  إال  نفس

( ُمبنٌِي  َوُقْرآٌن  ِذْكٌر  إاِلَّ  ُهَو  إِْن  َلُه  َينَْبِغي  َوَما  ْعَر  الشِّ ْمنَاُه  اهلل  (﴾  ٦9َعلَّ »جعل 

َلُه﴾   سيدنا حممًدا أميًّا، وخصوًصا أنه ال ينطق بالشعر، بل َينَْبِغي  فإذا    ﴿َوَما 

 جاء بالشعر به أتى به مكسوًرا حتى ال ُيتَّهم« *.  

ُمبنٌِي ﴿َأَومَلْ  :  هلالج لج قوله   َخِصيٌم  ُهَو  َفإَِذا  ُنْطَفٍة  ِمْن  َخَلْقنَاُه  َأنَّا  ْنَساُن  اْْلِ َيَر 

َب َلنَا َمَثالا َوَنِِسَ َخْلَقُه َقاَل َمْن ُُيِْي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم )٧٧) ( ُقْل  ٧٨( َوَْضَ

َعلِيمٌ  َخْلٍق  بُِكلِّ  َوُهَو  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َأْنَشَأَها  الَِّذي  يِيَها  بعدما خلقه من    (﴾٧9)   ُُيْ

اهلل،   خصم  الكافر  صار  بصرًيا،  سميًعا،  مفكًرا،  عاقاًل،  إنساًنا  وسّواه  نطفة 

هلل. خملوق  أنه  حاله  ونيس  مثاًل،  هلل  اآلن   فرضب  أما  شيًئا،  كان  ما  مرة  أول 

 »يا حممد« *.  ﴿ُقْل﴾ .فعظام تفسخت مثل الطحني

اَم َأْمُرُه إَِذا  :  هلالج لج قوله   يقول    (﴾٨٢َأَراَد َشْيئاا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن )﴿إِنَّ

يف   كان  بعدما  صاحًلا،  فيصري  صاحًلا  كن  فيكون.  كن  الظلمة    عامللليشء: 

 والغفلة والفسق جعله احلقُّ وليًّا من أوليائه.

هذا العامل  منه  املخلوقات التي خلقها اهلل تعاىل: قسم خلقه بأمره )كن(  

  اليشء   يعني   تضاد،  يديه   وكلتا  بيمينه، وآدم بكلتا يديه.كله، وشجرة طوبى  

  اليشء   مجع  اهلل  خليفة  آدم  سيدنا  قليل...   الوجود  يف  يفهموهنا  الذين  هذه  وضّده،
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  هكذا،   وخليفته  هكذا،  واْلنسان  هكذا،  وآدم  وباسط،   قابض  فاهلل  وضّده،

  وهناه   اإليامن،ب  أمره  وكفر،  إيامن  الشيئان:  عنده  وهناه،  أمره  وضّده،  لليشء  جامعٌ 

  املوفَّق   كل  فاملوفَّق  للكفر،  استعداد  وعنده   لإليامن،  استعداد  عنده  الكفر؛  عن

 اهلل.  كالم يطيع   الذي

 

 

 سورة الصافات 

»ال تظنوا أنتم العاملني،    (﴾9٦﴿واهللُ َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلون ) :  هلالج لج قوله  

 ﴿ للعمل  وفقكم  من  هو  خلقكم  الذي  اهلل   اهللِ بِ إاِلَّ  َتْوفِيِقي  َوَما  بل 

[« *. خلقكم وخلق عملكم، خلقنا من طني، خلقنا من  88]هود: َعَلْيِه﴾

من قرد، أدنى من ذلك ما رأت عيني،   -لكن ال كام يقولون-ساللة، خلقنا  

النّية فقط،    -قالوا: أصله من قرد   لنا  فالقّوة والعمل له، كل يشء هلل، نحن 

نأمتر   أمرنا  بتحقيق األعامل،  مرتبطة  بل  بكثرة األعامل،  مرتبطة  فالقضية غري 

وهنانا ننتهي. والنّية نكتسبها من شيئني: أواًل: إذا حاسبنا أنفسنا وطّهْرناها ال  

اَها﴾ ]الشمس:  يبقى عندنا إاّل الكامالت، واحلق يقول: ﴿َقْد َأْفَلَح مَ  [.  9ْن َزكَّ

عني. -وهو من مجلة العناية اإلهلية-ثانًيا:      أن نجالس أهل اهلل ال املدَّ

ْعَي َقاَل َيا ُبنَيَّ إِِّنِّ َأَرى يِف اَلَْنَاِم َأِّنِّ َأْذَبُحَك َفاْنُظْر  : هلالج لج قوله  ﴿َفَلامَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ

ابِِريَن ) َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما  (﴾ ١٠٢ُتْؤَمُر َسَتِجُدِِّن إِْن َشاَء اهللُ ِمَن الصَّ

له    باملنام سيذبحه، قال  ابنه؛ ألنه رأى  يذبح  أن  أراد  إبراهيم  ملا سيدنا 

إسامعيل:   ِمَن  سيدنا  اهللُ  َشاَء  إِْن  َسَتِجُدِِّن  ُتْؤَمُر  َما  اْفَعْل  َأَبِت  َيا  ﴿َقاَل 

ابِِريَن﴾ قال له: يا أيب طاملا اهلل أمرك نفذ أوامر ربك ال تتطلع عيّل أنا. هذا    الصَّ

كان مريًدا ال تلميًذا، التلميذ سيدنا موسى لسيدنا اخلرض، »املريد املشهور يف  

عليهم   إبراهيم  سّيدنا  هو  الكامل  املرشد  والشيخ  إسامعيل،  سّيدنا  األنبياء 
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َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِِّن إِْن َشاَء    ﴿َقاَل َيا  السالم، حني بلَّغه أنني سأذبحك:

ابِِريَن﴾  يشء كّتفنـِي وأتقِن   صار املريد يعّلم أباه، قال له: أول كلِّ اهللُ ِمَن الصَّ

عيّل!   والشفقة  احلنّو  يأخذك  ال  حتى  األرض  إىل  وجهي  واجعل  التكتيف، 

ن أشبه الناس بسّيدنا  سّيدنا إبراهيم اخلليل كا  -فجاء سّيدنا إبراهيم بالسكني  

مسك السكني وسّمى باسم الرمحن    -حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص، هو املرتبة الثانية يف الوجود  

وصار يذبح...إذا يأيت بكل سكاكني الدنيا ال تذبح؛ ال يوجد إذن إهلي! حتى 

تفهموا كيف يكون املريدون مع مشاخيهم، فهكذا املريدون، حيّز وحيّز وحيّز.  

ة! ساكت ساكن مستغرق بأدبه بقلبه الطاهر، وأبوه  وال يقول له: أوجعتني ألبتّ 

 يذبح.  

ضجت املالئكة، مالئكة السموات ضجت بالبكاء والعويل. يا رب. يا  

رب. ما لكم يا عبيدي؟  من الذي ضججهم؟ هو الذي ضججهم، لكن عمل 

عبيدي؟   لكم  ما  هلم:  قال  العارف.  جتاهل  يسمونه  هذا  خب،  له  ليس  حاله 

يبك ابن احلبيب يريد حبيبك احلبيب أن يذبحه، والسكني  قالوا: إسامعيل حب

ال تقطع.  يا رب أنت دبرها. قال هلم: إذن يلزمه فدية نفديه، تفدونه بكبش؟ 

 . أنزل له كبشًا من اجلنة وذبحه بمحله، وسيدنا إسامعيل بقي حياً 

وهذا تعملونه اآلن يف كل يوم عيد الكبري الضحية، يسموهنا أضحية،   

أجل من  إسامعيل    هذه  سيدنا  نفدي  جد أن  جدنا،  إسامعيل  سيدنا   .

ذلك    الرسول   ألجل  عربية؛  وأمه  عربيًا  كان  إسامعيل  سيدنا  عريب،  ألنه 

الصدقات،   كل  من  أفضل  منها،  أفضل  يشء  يوجد  ال  العيد  يوم  األضحية 

الفداء لسيدنا   نية  التي تنزل يف  الدم  والذي هيم ليس حلمها؛ الذي هيم نقطة 

؛ ألجل ذلك عىل اإلنسان عىل    كون فديناه لسيدنا إسامعيل    إسامعيل  

يويف   استدان  إذا  حاله  يعرف  إذا  معه،  ليس  كان  ولو  يشرتي  يقدر  ما  قدر 

وعند   الشافعية،  عند  العائلة  يف  واحد  ويذبح  مؤكدة،  سنة  ألهنا  فْليسَتدْن؛ 

  فطاملا قدم ماله  احلنفية: األضحية واجبة، هذه فداء كبش عن إسامعيل  

كان   فإذا  يفديه،  فاهلل سوف  القيامة  يوم  إىل  وفداه  إسامعيل  لسيدنا  من حمبته 
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يشء  يصيبه  ال  كله  يشء  يصيبها  سوف  امرأته  أو  يشء  يصيبه  سوف  الولد 

 إكرامًا هلذا الفداء الذي حطه وهو ذبح الكبش« *. 

ابِِريَن﴾ الصَّ ِمَن  اهللُ  َشاَء  إِْن  من   ﴿َسَتِجُدِِّن  هي  أمه،  من  الصب    أخذ 

اإلهلية   فاملرتبة  إسامعيل،  منها  فجاء  فها،  رشَّ الصب،  يف  الكامالت  هات  األمَّ

حتكم عىل الشخص، هي التي تفصل، ما هلا ارتباط بكون الشخص امرأة أو  

وليس  إسامعيل  سّيدنا  يف  ظهرت  واملريدية  الصب،  مظهر  فيها  كان  رجاًل، 

، هذا جاء منه سّيدنا  احلق    التلميذية، كان إسامعيل أديًبا مع أبيه مريًدا، تربية

، سّيدنا إسامعيل رسُّ أمه، أّمه صبت، ووضعها سّيدنا إبراهيم    إسامعيل

إذن ال يضيعنا، هذا   نعم، قالت:  قال:  أمرك هبذا؟  آهلل  املحل قالت:  يف هذا 

صب، الصب أواًل، وبعده االستسالم، واالستسالم والدة الصب، الصب مرتبة  

 واإلسالم قسامن: نصفه صب، ونصفه شكر.أوىل، هذه قوة، 

حني    »سيدنا جبيل   (﴾١٦٤َمْعُلوٌم )َمَقاٌم  َلُه  ﴿َوَما ِمنَّا إاِلَّ  :  هلالج لج قوله  

يوم املعراج، ووصل إىل سدرة املنتهى وقف، فقال له    كان مع سيدنا حممد  

يا  الرسول   أخي  يا  قال:  خليله؟  اخلليل  يرتك  أههنا  جبيل!  يا  أخي  يا   :

الحرتقت  أنملٍة  مقدار  معك  مشيُت  لو  واهلل  هنا    (1)   حممد،  ألنه  النور؛  من 

استعدادي. لكلٍّ له مقام معلوم، فكل واحد من املالئكة له مقام إال اإلنسان  

 الذي هو خليفة اهلل« *.  

 سورة ص 

ْكِر ) :  هلالج لج قوله   عىل عيني ص، األصح أنَّ قوله   (﴾١﴿ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّ

 هو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.  ﴿ص﴾: هلالج لج 

 

رة يف كتب السادة الصوفية رمحهم مل أجد أحًدا من علامء احلديث صححه، وهو مذكور بكث  (1)

 اهلل تعاىل.
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ُمَباَرٌك  :  هلالج لج قوله   إَِلْيَك  َأْنَزْلنَاُه  ُروا  ﴿كَِتاٌب  بَّ َر  آَياتِِه  لَِيدَّ ُأوُلو  َولَِيَتَذكَّ

( النُّهى ُأوُلو  »(﴾  ٢9اْْلَْلَباِب  أصحاب  القلوب  أصحاب  هم  اأْلَْلَباِب 

أصحاب اللطافة واللطف، فهؤالء يدركون ويفهمون البكات وجيمعوهنا؛  

مالئة   ُمَوّزعة  إىل آخرها. والبكات  أوهلا  البكات كلَّها من  القرآن مجع  ألن 

القرآن،   ويرتِّلون  القرآن،  معاين  يتدبَّرون  الذين  عليها  وحيصل  الوجود، 

أهل    ويتفهمون فيسألون  يأتون  بل  هيملوهنا،  ال  يفهموهنا  ال  والتي  القرآن، 

َأْهُل   ُهْم  اْلُقْرآِن،  »َأْهُل  القرآن  ُتهُ   اهللِالفهم أهل  البدَّ من السؤال    (1)   «.َوَخاصَّ

 عن معنى اآلية« *.  

اَلِْْحراَب ):  هلالج لج قوله   ُروا  َتَسوَّ إِْذ  ْصِم  اْْلَ َنَبُأ  َأتاَك  إِْذ  ٢١﴿َوَهْل  َدَخُلوا  ( 

ْف َخْصامِن َبغى َبْعُضنا َعَل َبْعٍض َفاْحُكْم َبْينَنا   َعَل داُوَد َفَفِزَع ِمنُْهْم قاُلوا ال َُتَ

 ( اِط  الِّصِّ َسواِء  إَِل  َواْهِدنا  ُتْشطِْط  َوال  قِّ  تِْسٌع ٢٢بِاْْلَ َلُه  َأِخي  َهَذا  إِنَّ   )

طاِب )َوتِْسُعوَن َنْعَجةا َوِِلَ َنْعَجٌة واِحَدٌة َفقاَل أَ  ِِّن يِف اْْلِ ( قاَل  ٢3ْكِفْلنِيها َوَعزَّ

َبْعُضُهْم   َلَيْبِغي  َلطاِء  اْْلُ ِمَن  ا  َكثِْيا َوإِنَّ  نِعاِجِه  إَِل  َنْعَجتَِك  بُِسؤاِل  َظَلَمَك  َلَقْد 

اِْلاِت َوَقلِيٌل َما ُهْم َوَظنَّ داُوُد َأنَّام   َفَتنَّاُه  َعَل َبْعٍض إاَِلّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

( َوَأناَب  ا  عا
راكِ َوَخرَّ  ُه  َربَّ َلُزْلفى  ٢٤َفاْسَتْغَفَر  ِعنَْدنا  َلُه  َوإِنَّ  ذلَِك  َلُه  (َفَغَفْرنا 

   (﴾ ٢٥َوُحْسَن َمآٍب )

واِحَدٌة﴾  َنْعَجٌة  َوِِلَ  َنْعَجةا  َوتِْسُعوَن  تِْسٌع  َلُه  َأِخي  َهَذا  يوجد   ﴿إِنَّ  »ال 

فكلُّه إطالًقا،  نعجة  ليذبحوا سيدنا  تسع وتسعون  اختالق، هؤالء جاؤوا؛  ا 

املحراب تسوروا  فاالثنان  كثريين،  -داوود،  داوود  سيدنا  قبل  قاتلني  كانوا 

كان األنبياء كثريين يف بني إرسائيل، مثل  ، وقتلوا يف يوم من األيام سبعني نبيًّا

اآلن  الطرق  يذبحوه، فوجدوه سهران، وعنده    -مشايخ  أن  يريدون  تسوروا 

، فحني فوجئوا هبذا اختلقوا أهنم جاؤوا مستفتني، فتوى بنصف  مجاعة وقوة

نعجة وال  الليل!   وتسعون  تسع  ال  أبًدا؛  حقيقة  ماهلا  واختالق،  كذب  كلُّها 

أبًدا، من خوفهم من سيدنا داوود، وعنده   بقر  نسوان وال غنم وال معز وال 

ر م  ن حتت، وسيدنا  رجاله قالوا ما قالوا؛ ألن املالئكة تتنزل من فوق، ال تتسوَّ
 

 . تقدم خترجيه (1)
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ثلًثا العبادة، وثلًثا للحكم،  داوود كانت تغلب عليه العبادة، قسم أوقاته ثالًثا:  

مخسة ستة:  وثلًثا للنوم لنفسه، فظنوا أن ليس عنده أحد يف هذا الوقت. فهذه  

سيدنا داوود وسيدنا سليامن ]مع اخليل[ وسيدنا يوسف ]مع زليخا[ والسحرة  

 وقضايا كثرية، كلُّها ماهلا حقيقة ألبتة« *.   ،مع سيدنا موسى 

اٌب ) :  هلالج لجقوله   ُه َأوَّ رَجاع    :أي  (﴾3٠﴿َوَوَهْبنا لِداُوَد ُسَلياْمَن نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ

ياُد )﴿ افِناُت اْْلِ ْْيِ  3١إِْذ ُعِرَض َعَلْيِه بِاْلَعَِشِّ الصَّ ( َفقاَل إِِّنِّ َأْحَبْبُت ُحبَّ اْْلَ

جاِب )َعْن ِذْكِر َرِبِّ  وِق 3٢ َحتَّى َتواَرْت بِاْْلِ ا بِالسُّ ( ُردُّوها َعَِلَّ َفَطِفَق َمْسحا

ا ُثمَّ َأناَب ) 33َواْْلَْعناِق )     (﴾3٤( َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْيامَن َوَأْلَقْينا َعَل ُكْرِسيِِّه َجَسدا

ياُد﴾  افِناُت اْْلِ ض أنه أراد أن »سبب العر ﴿إِْذ ُعِرَض َعَلْيِه بِاْلَعَِشِّ الصَّ

كلَّها   أهنا  له  فتبني  خيَّاهلا.  تؤذي  ال  حتى  للسباق  صاحلة  غري  فيها  هل  يرى 

﴿َفقاَل إِِّنِّ َأْحَبْبُت    صاحلات، إذ بلحظة جرْين كالبق فغابت يف األفق فلم ُتَر.

جاِب﴾   بِاْْلِ َتواَرْت  َحتَّى  َرِبِّ  ِذْكِر  َعْن  ْْيِ  اْْلَ اخليل.  ُحبَّ  حّب  اخلري:  حبَّ 

وحبي هلا ال من عند نفيس بل عن قول ريب؛ ألهنا آلة للجهاد، وسبب أن تكون  

وحروف اجلر تتناوب عن   - كلمة اهلل هي العليا، فحبُّه للخيل كان من عند ربه

عنده    -ضهابع تكن  مل  إذ  وفاتته؛  العرص،  صالة  يف  كان  أنه  صحيًحا  فليس 

أصاًل   اخلمس  َواْْلَْعناِق﴾ الصلوات  وِق  بِالسُّ ا  َمْسحا َفَطِفَق  َعَِلَّ    ﴿ُردُّوها 

يف   ﴾الضمري  عِلَّ وا    ﴿ردُّوها  ردُّ أي  الشمس.  عىل  وليس  اخليل،  عىل  يعود 

ا  ﴿َفَطِفَق   .اخليل وِق   َمْسحا هذه من عادة اخليال حني يركب    ﴾ناِق َواْْلَعْ   بِالسُّ

اخليل ويريد السباق ال بدَّ من أن يضع يده عىل رقبتها إىل يدها من حتت، البدَّ  

قطع   أنه  أتوا  أين  فمن  اهلل،  سبيل  يف  اجلهاد  أجل  من  وخصوًصا  ذلك.  من 

الرؤوس واألرجل، فليست هي املكلَّفة بل سيدنا سليامن، وكل ما جاء عن  

 ( 1)«.ذلك أنه انقطع عن ذكر ربه ليس له أساس من الصحةقطع الرؤوس، وك 

ْيطاُن بِنُْصٍب  :  هلالج لجقوله   نَِي الشَّ ُه َأِّنِّ َمسَّ َأيُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ ﴿َواْذُكْر َعْبَدنا 

( َوَوَهْبنا َلُه َأْهَلُه  ٤٢( اْرُكْض بِِرْجلَِك َهَذا ُمْغَتَسٌل باِرٌد َوَْشاٌب )٤١َوَعذاٍب )
 

 . 10ذكرها. د. نسيمي بشكل واضح وخمترص. ص (1)
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ةا ِمنَّا َوِذْكرى ِْلُوِِل اْْلَْلباِب ) ْب  (  ٤3َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرْْحَ َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثاا َفاْْضِ

اٌب ) ُه َأوَّ ا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ نَْث إِنَّا َوَجْدناُه صابِرا »قصة سيدنا أيوب   (﴾٤٤بِِه َوال حَتْ

ٍر. هذا ال   ُمنَفِّ الدود! هذا كلُّه كذب؛ فاألنبياء ال يصابون بمرض  وأنه أكله 

 يمكن أبًدا. هذه من اإلرسائيليات« *.  

ِمْن طنٍِي )﴿:  هلالج لجقوله   ا  َبرَشا َخالٌِق  إِِّنِّ  لِْلَماَلئَِكِة  َربَُّك  َقاَل  َفإَِذا  ٧١إِْذ   )

ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن ) ُهْم  ٧٢َسوَّ ( َفَسَجَد اَْلَاَلئَِكُة ُكلُّ

( اْلَكافِرِ ٧3َأْْجَُعوَن  ِمَن  َوَكاَن  اْسَتْكََبَ  إِْبلِيَس  إاِلَّ  َما ٧٤يَن )(  َياإِْبلِيُس  َقاَل   )

َت َأْم ُكنَْت ِمَن اْلَعالنَِي ) ( َقاَل َأَنا ٧٥َمنََعَك َأْن َتْسُجَد َلَِا َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكََبْ

( َقاَل َفاْخُرْج ِمنَْها َفإِنََّك َرِجيٌم  ٧٦َخْْيٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي )

يِن )( وَ ٧٧) ْيُتُه﴾٧٨إِنَّ َعَلْيَك َلْعنَتِي إََِل َيْوِم الدِّ سته    (﴾ ﴿َفإَِذا َسوَّ يعني هندَّ

 .بقوله: كن ﴿َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي﴾وعملت جسمه 

كثري من الناس أنَّ الروح جسم حني يموت خترج منه. هذا الظن  يظن   

وح هي القائمة  إلينا، »فالر ليس بصحيح، بل هي عبارة عن وجهة الربِّ  

باجلسم، واجلسم مثل الثوب ال حول له وال طول، فإذا عزل اهلل الروح عن  

تدبري اجلسم أي مات، لكن انتبهوا فاملوت ليس ضد احلياة، فاملوت عبارة عن 

عزل الروح عن تدبري اجلسم املعروف من قيام وقعود وذهاب وإياب وأكل  

ول مات بل بقي حيًّا، ولكن مل  ورشب، مثل إذا عزل املحافظ عن وظيفته ال نق

له تلك السلطة السابقة، وكذلك   إذاتبق  الروح، فاحلكم    اجلسم  عزلت عنه 

 للروح ال للجسم« *.  

وِحي﴾  ﴿ِمن أي من عامل األمر، وعامل األمر ُخلق قبل عامل اخَلْلق بألفي    رُّ

سنة، ويدرك عاملَ األمر أهُل اللطافة أهُل النور أهُل املحاسبة، أهُل املجانسة،  

املجانِس قبل املجالِس؛ ألن اإلنسان إذا جالس أهل اهلل يفهم عىل مقداره فقط،  

ا؛ يعلم ماذا    وإذا كان جمانَِسهم يعني بينه وبينهم نسبة، فهذا الذي يستفيد حقًّ

﴿َفَقُعوا  يتكلم به أهل اهلل قبل أن يتكلموا؛ ألنه جمانس، وهكذا شأن املجانسة.  

َساِجِديَن﴾ آدم سجود احرتام وتعظيم، ال سجود   َلُه  لسّيدنا  السجود  وكان 
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الروح فاسجدوا، فالسجود قبل   فِيِه  َوَنَفْخُت  ْيُتُه أي خلصته  »َفإَِذا َسوَّ عبادة 

، لكن بعد نفخ الروح  ن أمر، فنحن   ﴿َفَقُعوا﴾فخ الروح ال جيوز، وال يصحُّ

 .ساجدون ألمر اهلل

يف    وآخذة  غريه،  من  أحسن  حاله  ظانًّا  معجبًا  حسد  حني  فالشيطان 

العالني   املالئكة األرضيني ال  أنه هو رئيس  قبله  -دماغه  املالئكة  أمره، وأمر 

ِِلَدمَ ُقْلنَا  ﴿َوإِْذ   اْسُجُدوا  ]البقرة:لِْلَماَلئَِكِة   ﴾34  .* هو«  أوىل  باب  فمن   ،]

[ فأول حسد ظهر ظهر  34]البقرة    َن اْلَكافِِريَن﴾َواْسَتْكََبَ َوَكاَن مِ َأَبى ﴿ لكنه 

َمنََعَك  َما  ﴿ يعني يا من تلبَّس عليه األمر:    ﴿َياإِْبلِيُس﴾عىل إبليس، سأله اهلل :  

﴾ أنا اّلذي قلت لك: اسجد للمعّظم عندي اّلذي    َأْن َتْسُجَد َلَِا َخَلْقُت بَِيَديَّ

له   ملاذا مل تسجد  اْلَعالنَِي﴾ ﴿َأْس هو خليفتي يف األرض،  ِمَن  ُكنَْت  َأْم  َت    َتْكََبْ

حمبون  75]ص:   اإلهلية،  احلرضة  يف  هائمون  مالئكة  هؤالء  والعالون   ]

ما   احلقُّ  إبليس،  بوجود  وال  آدم  سيدنا  بوجود  خب  عندهم  ما  عاشقون، 

لألمر،   بصاحني  هم  ما  فيهم،  يأمر  ماذا  ِمنُْه﴾أمرهم،  َخْْيٌ  َأَنا  ألنك    ﴿َقاَل 

قال: أنا خلقتك من نار، وأنا خلقته من  ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنٍِي﴾  ﴿َخَلْقَتنِي  

طني، وأنا أقول لك اسجد له، فمن اآلمر هو أم أنا؟ قال: ال يليق، واحلكمة 

 . ال تقتِض هكذا

[ يعني من املحجوبني.  34]البقرة    َواْسَتْكََبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن﴾َأَبى  ﴿

ا لطافة  أن  معنويةفتبني  لطافة  ليست  يّدعيها  التي  الَّ   لشيطان  ُقُلوٌب  ْم  ﴿ََلُ

، أْي نوٌر أْي معنًى  179]األعراف:َيْفَقُهوَن ِِبَا﴾   [ لو كان عنده قلب، أْي رسٌّ

يسجد   اهلل،  ألمر  يسجد  ألنه  عبادة؛  أكب  له  وكانت  وسجد،  ذلك  ألدرك 

 .لآلمر

االثنني و اهلل سبحانه رمى  أن  فينا  اإلهلية  الرمحة  وإبليس -من  آدم    - أي 

فالرسل خلقهم احلقُّ رمحة، فسيدنا آدم أكل من الشجرة، وبعدما أكل منها 

إهلًيا  قانوًنا  وعملها  وبكى،  وانذل  وانكرس  وأناب  تاب  عَص،  أنه  واعتقد 

الفة يعمل مثلام وقواعد نسري عليها وطريًقا مستقياًم، إذا وقعت من أحدكم خم
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الشيطان كان عاملًا، ولكن ما كان عنده  »و عمل أبوه، يتوب ويبكي وينكرس.

ه العلم إىل نفسه. ردَّ العلم لنفسه. وهذا    (﴾٧٦﴿َقاَل َأَنا َخْْيٌ ِمنُْه )  أدب؛ لردِّ

يدل عىل أنه ما عنده أدب. واألدب هو الروح، هو املعنى، هو النور اإلهلي،  

قيقة. إذا أردت أن تعرف أهل النار من أهل اجلنة،  هو الذي يكشف عن احل

 فأهل اجلنة هم أهل األدب، وأهل النار هم أهل الوقاحة، ما عندهم أدب أبًدا«  

 سورة الزمر 

ِه ) :  هلالج لج قوله   َح اهللُ َصْدَرُه لِْْلِْساَلِم َفُهَو َعََل ُنوٍر ِمْن َربِّ   (﴾ ٢٢﴿َأَفَمْن َْشَ

  ويدركها،   األشياء  له  تنكشف  نور  عنده  الذيو  .عىل فهم وذوق وعىل حقيقة 

  قلبه   ينرشح  أن  النور:  رشح  وعالمة  .حملها  يف  ويضعها  األرسار،  ويدرك

  وال   للدنيا  قيمة  عنده  يبقى  ال  ذلك  ألجل  اهلل؛  إىل  إال  يتوجه  فال   لإلسالم،

 للمثوبات. 

َيارِ  حبُّ  وما َيارا  سكن  َمنْ  ُحبُّ  ولكن                    قلبي َشَغْفنَ  الدِّ  الدِّ

ُْم َميُِّتوَن ): هلالج لج قوله  »املوت البدَّ منه، هذا كامل،    (﴾3٠﴿إِنََّك َميٌِّت َوإِْنَّ

أو كثيف إىل مكان عاٍل   أو ظلامين  واملوت: عبارة عن مرور من مكان ضيق 

املوت  ماتوا  اهلل  وأهل  اجلرس.  هو  واملوت  احلقيقي،  املوت  هو  هذا  لطيف، 

و»موتوا قبل أن    (1)   اْنَتَبُهوا«املعنوي، قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »النَّاُس نَِياٌم، َفإَِذا َماُتوا  

املوت   (2)   «وتوامت األربع:  املوتات  ماتوا  اهلل  أهل  إىل  والسالكون  والصحابة 

يمكن   وال  األسود.  واملوت  األمحر،  واملوت  األخرض،  واملوت  األبيض، 

 

قال احلافظ العراقي: مل َأِجدُه َمْرُفوًعا، َوإِنَّاَم يعزى إىَِل َعيّل بن أيب َطالب. انظر: املغني عن محل    (1)

 . 1358األسفار، 

ابن حجر  (2) الصوفية، واملعنى موتوا   هو غري  :قال احلافظ  القاري هو من كالم  ثابت، وقال 

كشف   انظر:  احلقيقي.  باملوت  اضطراًرا  متوتوا  أن  قبل  الشهوات  برتك  اختياًرا 

 . 2/291اخلفا،
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اهلل   يعرف  أن  املوتات    لإلنسان  يموت  منه، (1)  األربعةحتى  البدَّ  وهذا   ،

إياها    هلالج لج ويكون بواسطة االبتالءات والتكاليف، وهناك أناس يعطيهم احلق  

 هكذا« *. 

) :  هلالج لج قوله   َعْبَدُه  بَِكاٍف  اهللُ  يف   (﴾3٦﴿َأَلْيَس  أحًدا  يكفي  اهلل  غري  ال 

»فسّيدنا   فقط.  واهلواء  والرشب  بالطعام  ليس  عبده،  كاف  واهلل  الوجود، 

الريح واجلن وغريمها، قال: هذا من فضل    سليامن   له  احلق  ر  حني سخَّ

ريب، قال: يا رب، طاملا أنت سخرت ِل من عندك، ائذن ِل أطعم العامل هناًرا،  

الربوبية، ما هي عمل  ة  قال له: يا عبدي، هذه ليس هي وظيفتك، هذه مهمَّ

 . ع ويروي هو اهللشبِ كثري وقليل، فالذي يُ 

هو أراد، واحلق جعله يطلب هذا الطلب حتى    قال: يا رب، ائذن ِل،  

ونعرفها، إلينا  نفهم    يصل  حتى  األنبياء  مع  وعال  جل  احلقِّ  شأن  وهكذا 

بيوم  واحدة  أكلة  اجعلها  هناًرا  تغذهيم  أن  تريد  طاملا  عبدي  يا  إذن  احلقيقة. 

واحد، قال له: افتح آذانك وخذ لك شهرين ثالثة حتى جتمع لتعطي، صار  

واجلن واألشياء التي سخرها له يف الب والبحر واجلو إىل يوم   جيمع، أمر الريح

املوعد، فبعث اهلل دويبة من البحر جاءت سليامن وقالت، بلغني اليوم أنَّ رزقي  

اذهبي فهناك يشء كثري،  أين هو، قال: روحي  عندك؟ قال: نعم، قالت له: 

فتح وكب  كيل من أين تريدين، راحت أكلت كل ما مجعه من أوله إىل آخره،  

عادت إليه قالت: يا نبي اهلل، والذي أرسلك باحلق ما    ،املعدة حتى ال تشبع

 جعت مثل هذا النهار« *.  

):  هلالج لجقوله   َخالِِدين  َفاْدُخُلوَها  منه،    (﴾٧3﴿طِْبُتْم  خروج  ال  دخول 

  كدخول اإلنسان يف املعرفة ]اإلهلية[ال خروج منها ال يف الدنيا وال يف اآلخرة. 

 »واجلنة طيِّبة، وال يمكن أن يدخل اجلنة إال الطيبون« *.  

 

واملوتات األربع هي للموت اإلرادي ال اإلجباري االضطراري، وهي عىل الرتتيب اآليت:   (1)

األ املوت  ثّم  اجلوع،  وهو  األبيض  املرقعات،  املوت  لبس  وهو  الكل،  أسهل  خرض، وهذا 

لكنها نظيفة، ثم املوت األمحر: وهو خمالفة النفس، ثم املوت األسود، وهو حتّمل األذى. وهو  

ها. بترصف من كتاب السيد النبهان.،  . 93-2/92أشدها وأمرُّ



 

 سورة غافر 

ْنِب  ٢اْلَعِزيِز اْلَعلِيِم )   اهللِ( َتنِْزيُل اْلكَِتاِب ِمَن  ١﴿حم ):  هلالج لج قوله   ( َغافِِر الذَّ

»عن    (﴾3َوَقابِِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو إَِلْيِه اَلَِْصُْي )

- قال: كنت مع مصعب بن الزبري يف سواد الكوفة    -رمحه اهلل -ثابت البناين  

الكوفة ُأصيلِّ   -قرى  حائًطا  التمرحائط  -فدخلت  بستان  فافتتحت    - يعني 

فإذا رجل خلفي عىل   ﴿اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو إَِلْيِه اَلَِْصُْي﴾املؤمن، حتى بلغت    ﴿حم﴾

إذا قلت   ْنِب﴾ بغلة شهباء، عليه مقطعات يامنية، فقال :  الذَّ يا    ﴿َغافِِر  فقل: 

وب اقبل  فقل: يا قابل الت  ﴿َوَقابِِل التَّْوِب﴾غافر الذنب اغفر ذنبي، وإذا قلت:  

قل: يا شديد العقاب ال تعاقبني، فإذا    ﴿َشِديِد اْلِعَقاِب﴾،توبتي، وإذا قلت:  

فقل: يا ذا الطول تطول عيل منك برمحتك، قال: فالتفُت  ﴿ِذي الطَّْوِل﴾  قلت 

الباب   إىل  قال: فرجعت  أحًدا،  أر  الكرم -فلم  يعني  البستان  اجلنينة،    - باب 

يامنية؟ قالوا: ما رأينا أحًدا، وكانوا   فقلت: هل مرَّ بكم رجل عليه مقطعات

 يرون أنه إلياس. 

قلنا لكم: هناك اثنان اآلن أحياء، واحد اسمه اخلرض، وهذا عىل املياه،  

وواحد اسمه سيدنا إلياس، وهذا عىل الب، وهؤالء جيتمعون مع أهل اهلل. وال  

[ جيتمعون مع الناس الذين سوف يتكلمون  « *. ] أي يفشون الرسَّ

ءٌ ِمنُْهْم    اهللِ  َعََل   ََيَْفى  اَل   ﴿َيْوَم ُهْم َباِرُزونَ :  هلالج لجله  قو    هللَِلَِِن اَْلُْلُك اْلَيْوَم    ََشْ

اِر ) ء َمَعه، َوُهَو اآْلن عىل َما َعَلْيِه َكاَن«  (﴾١٦اْلَواِحِد اْلَقهَّ   ( 1)  »َكاَن اهلل َواَل يَشْ

  وال   سامء  وال  قمر  وال  شمس  ال  أحد  يبقى  فال  اخللق  يموت  حني  القيامة  فيوم

﴿َلَِِن   ينادي:  أحد  وال  جن  وال  ملك  وال  إنس  وال  حجر  وال  شجر  وال  أرض

اْلَيْوَم﴾ اْلَيْوَم﴾  جييبه   أحد  فال  ؟اَْلُْلُك  اَْلُْلُك  اَْلُْلُك   جييبه،  أحد  ال  ؟﴿َلَِِن    ﴿َلَِِن 

اِر﴾.  هللِ﴿  بنفسه:  ه نفس  جييب   هو   ؟اْلَيْوَم﴾ وبعد ذلك خيلق اهلل  »   اْلَواِحِد اْلَقهَّ

 أهل اجلنة وأهل النار وأهل السموات واألرضني« *. 
 

 تقدم خترجيه.  (1)
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ُكُم اْدُعوِِّن َأْسَتِجْب َلُكْم ):  هلالج لجقوله   »الّداعي هو، ال   (﴾٦٠﴿َوَقاَل َربُّ

نحن، لكن الدعاء ال يكون نفسانًيا غرضًيا. إذا أردت أن تطلب من اهلل فال بدَّ  

ما يريد    كوانكسار فيعطي أن تكون عندك نّية وقلب وقشعريرة وخضوع وذل  

ويف الوقت الذي يريد، وإذا طلبت من اهلل بقلب خاشع حقيقيٍّ ذايتٍّ يعطيك  

تريد، اّلذي  الوقت  ويف  تريد  املضطر    ما  دعاء  ْن  هذا  إَِذا  ﴿َأمَّ اَلُْْضَطرَّ  جُيِيُب 

واللسان  62]النمل:    َدَعاُه﴾ غافل،  والقلب  بلسانكم،  تدعونه  ودعاء   .]

يكذب، لن يعطيكم ولو بقيتم تدعونه مائة سنة؛ ألّنكم مل تدعوه؛ ألّن القلب  

 هو املركز، وما له خب.  

عون أهنم: يْد  . كيف هذا؟ أهكذا اإلله؟  عونه وال يعطيهم»هناك من يدَّ

اخلالئق  رب  إهلي  هكذا،  ليس  إهلي  أنا  أعبده،  ال  هذا  إهلكم  أنا  واهلل  قلت: 

 أمجعني، طلبت واحًدا أعطاين ماليني مملينة، أعطاين كل يشء. 

كل مرة آيت هبذه القضية، حتى تدخل -حكيت لكم عن واحد بزمانه  

داخاًل يف طلب العلم    عن رجل حيٍّ يرزق، كنت  -بعقلكم، ويفهم هذا اليشء

بحاجة  لست  أنا  للوظيفة،  داخاًل  لست  بصدق،  للعلم  داخل  وأنا  حديًثا، 

للوظيفة، قالوا ِل: انظر هذا الشيخ. قلت له: أي يشء به؟ قالوا ِل: هذا عامل 

ووِل. قلت: يا ليت أكون شعرة يف جسده. راحت سنة، عرشة، عرشين سنة، 

حل إذ هو يأيت، أنا أعمل مذاكرة، هذا من ثالثني سنة، فيوم من األيام وأنا بم 

منذ زمان طويل    قال: يا أستاذ! واهللِ    (1)   الفرين،كثرة ما انبسط وانرس َفَلت معه  

أطلب من اهلل وال يعطيني. أعطوا بالكم! هنا الدقة التي أعطيتها من أجل أن  

أجذبه، لتقوم عليه احلجة. قلت له: صار لك زمان تطلب من اهلل وال يعطيك؟  

قال: إْي. قلت له: أنت ملاذا تطلب من واحد فقري؟ قال: اهلل فقري؟ قلت له: 

هو الذي قال: طلب وما أعطاه، إهلي أنا غني أغنى  معلوم. إهله ال إهلي أنا، إهله  

معلوم   له:  قلت  فقري؟  اهلل  قال:  هو.  إهله  لكن  غني،  وإهلكم  إهلي  األغنياء، 

تطلب وما عنده، لو كان عنده ألعطاك. قال: شيخي إّي يشء تقول؟  قلت  
 

 مل يعد يضبط كالمه. ومعناها  ،عبارة شائعة يف حلب (1)
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له: أقول: إهلك فقري. املقصد؛ اهلل ما هو فقري لكن بخيل، عنده لريات كثرية  

إهلك لكن   لك:  أقول  أقول؟  يشء  إي  تقول؟  يشء  إّي  يعطيك.  ال  بخيل 

بخيل، أقول بالعريب الفصيح. بعدها قلنا له: يا أخي ما هو بخيل، لكن ما هو  

قادر أن يوصل لك طلبيَّتك. قال: إّي يشء تقول؟ قلت له: إّي يشء أعمل 

ن يوصل لك؟ طلع كذاًبا. طاملا اهلل إهله الذي يطلب منه غني وكريم وقادر أ 

 « *.  فلامذا مل يعطه؟ تبني أنه كَّذاب ،له

ْ َنْقُصْص َعَلْيَك )   :هلالج لج قوله   ن ملَّ ن َقَصْصنَا َعَلْيَك َوِمنُْهم مَّ   (﴾ ٧٨﴿وِمنُْهم مَّ

أي يف القرآن، ولكن اهلل أخبه بجميع األنبياء واألمم. وجيب أن تعرف أن من  

ويعرفهم   الرسول،  يعرفهم  بل  القرآن،  يف  ُيذكروا  مل  من  واألمم  األنبياء 

 العارف.

ال ختّمنوا أول ما خلق اهلل آدم، آدم البارحة ذو سبعة آالف  وقال أيًضا:  

م موجودون، والرسل موجودون، قال  أواد  (1) سنة، فمن مائة ألف كنتليون سنة

ْ َنْقُصْص َعَلْيَك﴾. يف القرآن:  ن ملَّ ن َقَصْصنَا َعَلْيَك َوِمنُْهم مَّ  ﴿ِمنُْهم مَّ

 سورة فصلت 

ْم َعَلْينَا َقاُلوا َأنَطَقنَا اهللُ  الكفار    ﴿َوَقاُلوا﴾:  هلالج لج قوله   ُلوِدِهْم مِلَ َشِهدتُّ ﴿ِْلُ

ٍء ) كل يشء بنص القرآن ينطق، ولكن كل واحد  (﴾  ٢١الَِّذي َأنَطَق ُكلَّ ََشْ

والثور  الثور،  الفرس، والفرس غري  نطق  احلية غري  فنطق  ينطق عىل حسبه. 

لوزغ[، وأبو بريص  غري اجلمل، واجلمل غري النملة، والنملة غري أبو بريص]ا

غري الشقرقة ]الضفدع[ ويدركها من ال حجاب له، ولكن من النعمة الكبى  

. فاجلامدات كلُّها   أن اهلل حجب عنا سامع نطقهم حتى ال ننشغل هبا عن اهلل

مل يكونوا    تتكلم، والضعيف من يطلب سامعها؛ ألن أصحاب رسول اهلل  

 

 صفًرا.  30صفًرا وقيل  21صفًرا. سنكنتليون  18عدد حسايب  (1)
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كاألع  منهم:  القليل  إال  املعجزات  يطلب  يطلبون  وال  ذلك...  غري  أو  راب 

 الكرامة إال ضعيف اإليامن ضعيف الشخصية.  

من سبعة عرش عاًما تقريًبا   - اهلل يرمحه-بيَّنا لكم عن الشيخ ذي الِفَقار  

أو أكثر أو أقل، كنُت يف لبنان يف ِسرْي، جاء يزورنا شيٌخ هناك اسمه ذو الفقار  

ة يف الشام ويف لبنان، هو كردي، كان شيخ الطريقة النقشبندي  -رمحة اهلل عليه-

جاء وعمره ثامنون أو مخس وثامنون سنة، قال ِل: يا ولدي أريد أن أحكي لك  

حكاية، قلت له: تفضل )ما كان بوجهي شعر أبيض( قال: يوم من األيام أنا  

ماٍش بالطريق وإذ نبتة تناديني: يا ذا الفقار. قلت: نعم. قالت: اقطفني؛ أنا يفَّ  

للداء   ما الرس  بمجرد  الداء  العشبة، هذا  يا ولدي قطفُت هذه  قال:  الفالين. 

أحطها عليه يطيب رأًسا ]فوًرا[ قال: يا ولدي حكيُت، أنا حكيُت ما بقيُت  

 أرى العشبة، وال بقيُت أعرفها، وال بقيْت تناديني، وال تتكلم معي.

وأنا    يبكي  هو  النساء،  مثل  ويبكي  يبكي  حكى،  لكونه  منه؛  زعلْت 

نك عىل رس نبتة عشبة    أضحك، أضحك أريد أن أقول له: إي شيخي، اهلل أمَّ

نت، كيف يؤمنك عىل غريها؟ يبكي ملاذا؟ قال ِل: ابني    مريض صغرية ما تأمَّ

يف ذاك املرض وما بقيُت أراها وال أعرفها؟ ما قلت له؛ ألنني رأيته رجاًل ذا  

 هيئة، ما أمكنني أتكلم معه« *. 

ُل َعَلْيِهُم اَْلَاَلئَِكُة َأالَّ  ﴿إِنَّ  :  هلالج لجقوله   الَِّذيَن َقاُلوا َربُّنَا اهللُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ

نَِّة الَّتِي ُكنُتْم ُتوَعُدون )  وا بِاْْلَ َزُنوا َوَأْبرِشُ اُفوا َوالَ حَتْ   (﴾ ﴿ُثمَّ اْسَتَقاُموا﴾ 3٠َُتَ

ئكة، وال تكّلم مدًدا بكالم  ، وإذا أحد ما نـزلت عليه املال استقاموا عىل أوامر اهلل

 ( 1)   شيخه وعلومه، فهو ليس مستقياًم كام هو املراد، واملالئكة تنـزل عىل اإلنسان

واالستقامة هي الكرامة، بل عني الكرامة، أما من رضب حاله بالشيش وهو 

يستفيد،   فال  يزين  أو  أو يرشب مخرة  أو ال يصيل  كّذاب  أو  احلشيش  يرشب 

  استقام.فاالستفادة حتصل إذا 
 

كيف قال اإلمام الغزاِل بنـزوله عىل النبّي دون الوِل؟ فقال: هذا أول أمره، أي: إن  سئل    (1)

 .1/519اإلمام الغزاِل قال ذلك يف بداية أمره. اآللويس، السيد النبهان 
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»وهنا يظهر سؤال عن املؤمن غري املستقيم كتارك الصالة، كيف رشب 

انتهت،   املعجزات  أن  فاجلواب  حيرتق؟  ومل  الناَر  دخل  أو  يمت،  ومل  السمَّ 

وبقيت الكرامات والكرامة حاملة املعجزة، ومل ترضه؛ ألنه مأذون من شيخه  

ممكوًرا فيه ومستدرًجا؛  الصادق كسيدي أمحد الرفاعي، ولكن يبقى الشخص  

ى له كرامة؛ ألن الكرامة احلقيقية عند أهل اهلل هي   ألنه غري مستقيم، وال ُتسمَّ

االستقامة، فال يعرتفون أن فالًنا عمل كرامة من رضب الشيش أو بلع الزجاج  

مستقيم هو  هل  إليه  ينظرون  فهم  النار،  يف  دخل  نقي    أو  تقي  يصيل  يصوم 

قول: هذه كرامة. وإن قالوا: ال، نقول هلم: إًذا هذا  صالح؟ فإن قالوا: نعم. ن

 استدراج، وهذا مكر. لو كانت كرامة ألكرمه اهلل بالصالة وما شابه ذلك. 

ال تنخدعوا. بعض الناس قالوا: ما الفرق بني الكرامة أو املعجزة وبني   

السحر؟ هذه مثل بعضها بعًضا؟ صحيح شكلها واحد، لكن جرت عادة اهلل 

الفسقة الكفرة.. والفرق بني الكرامة واملعجزة  السحر يكو  ن عىل يد الفجرة 

ى هبا ويظهرها، والكرامة جيب   يتحدَّ أن  النبي  فاملعجزة جيب عىل  التحدي، 

ال    ةعىل الوِل أن خيفيها ال أن يظهرها إال عند رضورة أو إذٍن، أو حال غالب

 يكون فيها اختيار، أو لتقوية يقني بعض املريدين« *.  

َعظِيٍم  :  هلالج لج قوله   َحظٍّ  ُذو  إاِلَّ  اَها  ُيَلقَّ َوَما  وا  َصََبُ الَِّذيَن  إاِلَّ  اَها  ُيَلقَّ ﴿َوَما 

ال بدَّ من الصب، واّلذي ما عنده استعداد للصب ما عنده كيان عند  (﴾  3٥)

ا. »ال شخصية مثل شخصية الرسول    دُّ احلرضة اإلهلية، هذا يع  إنساًنا عاديًّ

تصغر دوهنا الشخصيات، يأتيه أبو جهل فيطؤه برجله، ويضع عليه األذى،  

ه  وال ينبس ببنت شفة، ويذهب أبو جهل إىل بيته، وبعد وقت قصري يمرُّ عمُّ

محزة من الصيد، وكان مرشًكا، فتقول له خادمة عبد اهلل بن جدعان: أنت أبو 

؟ قالت:  بعينك  هذا، فقال هلا: هل رأيت  ؟يف زمانك  وابن أخيك هيان  ،عامرة

أبو جهل، فقال أهتني  سمعت   وبأذين  رأيت،بعيني   ، فذهب إىل احلرم حيث 

ا كبرًيا، فقامت مجاعته لينرصوه فقال هلم:   ه شجًّ ابن أخي وأنا عىل دينه، فشجَّ

أنا اعتديت عىل ابن أخيه أبا عامرة، احلقُّ معه  وأسلم محزة بعد ذلك،    .دعوا 
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بعُد عىل االعت السبب يف ذلك  داء عىل رسول اهلل  وما جتارس أحد  ، وكان 

وا﴾الصب.  اَها إاِلَّ الَِّذيَن َصََبُ كل اخلري يف الصب، بل واهلل ما رأيت  ﴿َوَما ُيَلقَّ

   . *الصب« اخلري إال يف 

ْيَطاِن َنْزٌغ  :  هلالج لج قوله   ا َينَْزَغنََّك ِمَن الشَّ إذا خطر    (﴾3٦)  اهللَِفاْسَتِعْذ بِ ﴿َوإِمَّ

الشيطان   من  باهلل  أعوذ  قل:  ولكن  الشيطان،  يلعن  اهلل  تقل:  ال  خاطر  لك 

الرجيم، مثل الكلب إذا رضبته يعّوي، وكلَّام ترضبه أكثر يعوي أكثر، وكذلك  

 ر.      إذا قلت: اهلل يلعن الشيطان يزيد أكث

َكاٍن َبِعيد ):  هلالج لجقوله     وليس   ،وصفك  هذا  (﴾٤٤﴿ُأْوَلئَِك ُينَاَدْوَن ِمن مَّ

  ما  عقلية،  قياسات  نعمل  فال  بالسبب  نأخذ  أن  وعلينا  مفتوح،  الباب  وصفهم،

 ألف،   ثالثمئة   يقاتلون  آالف  ثالثة   راحوا  باجلهاد   ملسو هيلع هللا ىلص   أمرهم  أبًدا،   وظيفتنا  هذه 

 منهم.  وأرجل وأحكم هبا  أعلم ملسو هيلع هللا ىلص سول الر وظيفتهم،  العقلية[ ]القياسات ما

َعِمَل  :  هلالج لجقوله   ا  ﴿َمْن  َفَعَلْيَها﴾ َصاِْلا َأَساَء  َوَمْن  يعمل    َفلِنَْفِسِه  »الذي 

ٍم  اخلري يعود نفعه له، والذي يعمل الرش بعود رضره عليه.   بَِظالَّ َربَُّك  ﴿َوَما 

 »كلهم عبيده« *.  (﴾ ٤٦)لِْلَعبِيِد 

ُه :  هلالج لج قوله   َأنَّ ْم  ََلُ  َ َيَتَبنيَّ َحتَّى  َأنُفِسِهْم  َويِف  يِف اِلَفاِق  آَياتِنَا  ﴿َسنُِرْيِْم 

( قُّ  القرآن،  (﴾.  ٥3اْْلَ بنصِّ  سامء،  لسابع  يصعدون  شيًئا،  تستبعدوا  ال 

واآلخر   أنفسهم،  يف  يرونه  وال  فقط،  اآلفاق  يف  يرونه  قسم  قسامن:  وهؤالء 

 أما غري العارف فيشهد يف اآلفاق فقط.  العارف، يرى الوجود كلَّه يف نفسه،

لــّمـا أسمع ُصنِع قمر اصطناعي، يصري عندي فرح عظيم لعلهم    »وأنا

عامل   أمريكا  يف  املايض  العام  للتوحيد،  وصلوا  منهم  البعض  نعم  يطَّلعون، 

لتوحيد، عرف أنه ال اثنان يف الوجود، أنا أقول إذا  له الفيزياء بالفيزياء أوصلتْ 

واحد نائم يقول: ال اثنان«. »وقد أخبت إخواننا يف اخلرسوية عن التلفزيون  

األوىل   السامء  وإىل  القمر  إىل  العلامء  وسيصل  سنة،  بعرشين  يظهر  أن  قبل 

إىل  سيصلون  سنة،  مائتي  بعد  وهذا  السابعة،  السامء  وحتى  والثالثة   والثانية 
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، قال اهلل تعاىل:   ﴿َسنُِرْيِْم آَياتِنَا يِف اِلَفاِق َويِف  سابع سامء بنصِّ القرآن، وال بدَّ

،﴾ قُّ اْْلَ ُه  َأنَّ ْم  ََلُ  َ َيَتَبنيَّ َحتَّى  السابعة،    َأنُفِسِهْم  السامء  يتجاوزوا  لن  أهّنم  إاّل 

 ومنهم من سوف يؤمنون ويتوبون حتى يعرفوا الفّعال املطلق هو اهلل؛ فليس 

والبرص   السمع  فيك  جعل  ثّم  نطفة،  من  خلقك  الذي  من  أقوى  الصاروخ 

 ( 1).والعقل والفكر واملخّيلة« *

 سورة الشورى 

ِميُع اْلَبِصُْي ) :  هلالج لج قوله   ٌء َوُهَو السَّ   له   إنسان كل  (﴾ ١١﴿َلْيَس َكِمْثلِِه ََشْ

  غريه؛   نفس  وال  نفسه  ال   نَفس،  مثل  نَفس  ال  نَفس،  ألف  وعرشون  أربعة  يوم  كل

ٌء﴾﴿  قال:  اهلل  ألن   إنسان   يوجد  ال  جوهر،  عقد  يشء  كل  ألنّ   َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

 شبه.  يوجد لكن ذرة، مثل ذرة   وال األرض، وجه عىل إنسان مثل

 العمل.(﴾ ٢٠َحْرثِِه )يِف َلُه َنِزْد  اِْلِخَرِة  َحْرَث ُيِريُد  َكاَن َمْن ﴿ : هلالج لج قوله 

ُه    اهللِ﴿َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعََل  :  هلالج لج قوله   إِنَّ

( الظَّاَلنَِِي  ُُيِبُّ  القرآن    (﴾ ٤٠اَل  يف  آيتهم  اإلحسان،  بمرتبة  الصوفية 

يَِّئَة﴾  ﴿َوَيْدَرُءوَن   َسنَِة السَّ   [ أنت ]غري الصويف[ آيتك يف القرآن 22الرعد:  ]بِاْْلَ

 ﴿َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها﴾. 

) :  هلالج لج قوله   ْسَتِقيم  مُّ اٍط  إََِل ِِصَ َلَتْهِدي  اهلل، عند    (﴾٥٢﴿َوإِنََّك  رصاط 

ال بعيد وال قريب، أنت الزمان وأنت املكان، أنت تولد الزمان، وأنت   أهل اهلل

تقّدس   أنت  زمانك،  الزمان  وجتعل  نزهًيا،  املكان  جتعل  أنت  املكان،  تولد 

 

م  1967يف مذاكرة خاصة للعلامء بحلب سنة    يقول الشيخ هشام اآللويس: سمعته منه    (1)

. وله كالم آخر عن استرشاف  1/390قبل وصول العلامء إىل القمر بسنتني(.  السيد النبهان  

 .393-3/387. 390-1/387املستقبل. انظر: السيد النبهان 
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س، وبتقديسك   الزمان، وتقدس املكان، تقّدس كل يشء؛ ألنك تقدس املقدَّ

سك األشياء. س ُتقدِّ  للمقدَّ

 سورة الزخرف

َفاِسِقنَي ):  هلالج لجقوله   ا  َقْوما َكاُنوا  ُْم  إِْنَّ َفَأَطاُعوُه  َقْوَمُه  (﴾  ٥٤﴿َفاْسَتَخفَّ 

بل فّسقهم قبل    ،حني أراد فرعون أن يّدعي الربوبية ما قدر أن يّدعيها رأًسا

بالفسق   أدخلهم  أي  يشء،  ا كل  َقْوما َكاُنوا  ُْم  إِْنَّ َفَأَطاُعوُه  َقْوَمُه  ﴿َفاْسَتَخفَّ 

ْق  فلاّم    َفاِسِقنَي﴾ فّسقهم صاروا حتت األمر، وما بقي هلم وجود أبًدا ألبّتة )َفرِّ

منا؛   وبناتنا  وأوالدنا  يأخذون زوجاتنا  التلفزيون  أهل  هؤالء  َتُسْد(. كذلك 

حرام  يردعهم،  أحد  وال  َفالة،  والسَّ الدنيئة  واملحبات  الغراميات  يعّلموهنم 

د اإلنسان من داخله  حالل كيفام اتفق! وال يوجد رادع يردع، وإذا ما كان عن

رادع يردعه: ضمرُيه، قلُبه؛ ذهب وراح هباًء منثوًرا! العاقل ال ُيدخل تلفزيوًنا  

يف بيته، لو كان التلفزيون يف العلم والكامالت والدروس ال يوجد أمجل منه! 

 وأنا لو وجدت فيه خرًيا الستعملته.

َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ  ﴿َيْوَمئٍِذ  صحاب  يعني األ  ﴿اْلخالء﴾:  هلالج لج قوله  

  جبن،   عن  ال   إليه  حيسنون  إليهم  أساء  واحد  لو   صفاء،]هؤالء[    (﴾٦٧اَْلُتَِّقني ) 

كانت    ورجولة.  قوة  عن  وإنام  يتكلمون.  وال  ينمون  وال  يغتابون  ال  هؤالء 

عجوز غنية كثرًيا، والناس تقبل عليها، وحني افتقرت وأفلست ما بقي أحد 

عليها   كان كرمي يسلِّم  لــّمـا  أصحايب  أكثر  ما  قالت:  اليها،  أحد جييء  وال 

﴿إاِلَّ   دبس، وما أقل أصحايب لــّمـا كرمي يبس. أنا ما وجدت إال أحباب اهلل.

ا، هم بمجرد ما تراهم يردونك    (﴾٦٧اَْلُتَِّقني ) ا، هم الناس حقًّ هم املتقون حقًّ

للوِل عالمة؟   اهلل هل  يا رسول  قالوا:  اهلل.  ما عالمته؟  إىل  قالوا:  نعم.  قال: 
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وليست التقوى األوىل وال التقوى الثانية، وإنام التقوى    (1)   .اهللقال: إذا ُرئي ذكر  

و  الثالثة عوام،  والثانية  األوىل  التقوى  فأهل  غري،  ال  وى  السِّ األوىل  تقوى  يف 

النفس غري مهّذبة غري مؤّدبة، وكّل مْن نفسُه غري مهّذبة   بغضبة من  والثانية 

فاملتعبد اجلاهل والورع والعامل يف    الغضبات ال يبقى عنده يشء؛ ينقلع قلًعا...

التقوى الثانية، العارف باهلل يف التقوى الثالثة، الرسل عىل اإلطالق يقولون: يا 

املوجوداِت،   سّلْم  وإنام  له،  سّلْم  وليس  سّلْم،  سالم  يا  سّلْم،  سّلْم سالم 

 أحباَبك، سّلْم عبيدك. 

 

 

ْساَمَء بِنِْت َيِزيَد، َباُب َمْن اَل ُيْؤَبُه لَُه ـ ولفظه، »َأاَل مل أجده هبذا اللفظ وأخرجه ابن ماجه َعْن أَ ( 1)

َعزَّ  اهللُ  ُذكَِر  ُرُءوا،  إَِذا  الَِّذيَن  »ِخيَاُرُكُم  َقاَل:  اهللِ  َرُسوَل  َيا  َبىَل،  َقالُوا:  بِِخيَاِرُكْم؟«،    ُأَنبِّئُُكْم 

« برقم،   ، واحلديث حسن.4119َوَجلَّ



 

 سورة اْلاثية 

ا  َعِمَل  َمْن  ﴿  هلالج لج قوله  » »أْي: عىل   (﴾١٥َفلِنَْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها ) َصاِْلا

هذه اآلية بقيت فيها سنني، إًذا إما له أو عليه، ال يوجد غري هذه، إما  ،  نفسه

ال يعمل عماًل عليه. يعمل    فالعاقل .لنفسه أو عىل نفسه، وجدناها صحيحة

تكلم   إذا  كم  عدوِّ مع  حتى  اخلري  إال  تعملوا  ال  إياكم!  ثم  إياكم  له،  عماًل 

عدّو اآلخر، فهذا جيب عليكم أن تدعوا عليكم، ال أعني العدّو الكافر بل ال

أوالدكم اخلصوص  عىل  عليه،  تدعوا  ال  ليس  .له،  عماًل  عمل  إذا  ..فابنكم 

سعيًدا   صار  وإذا  سعيًدا،  يصري  اهلل  ه  ردَّ إذا  اهلل،  يرده  أن  له  فادعوا  بحسن 

يعاملكم معاملة السعادة، لكن إذا دعوتم عليه يشقى، وإذا شقي ال يعاملكم  

 شقاوة.  إال معاملة ال 

ادخل عىل احلرضة    يروح  ما  بعد  ولكن  ذلك  من  مانع  منه، ال  زعلت 

اإلهلية وابك، وانكرس، وانذل إىل اهلل سبحانه وتعاىل وادع له، قال اهلل تعاىل:  

أجيل من  قلوهبم  املنكرسة  عند  أجل    (1)   ،أنا  من  أنفه  عن  رغاًم  يديره  اهلل  فإن 

انكسا خاطر  أجل  من  ابنك،  خاطر  أجل  من  وليس  يدي  خاطرك،  بني  رك 

احلرضة اإلهلية حني دعوَت له، وإذ بالولد صار مع أبيه كام يريده إياه، ملاذا؟  

 ألن األب رجع إىل اهلل سبحانه وتعاىل« *. 

 ورة ُممدس

َوُيَثبِّْت :  هلالج لج قوله   ُكْم  َينُِّْصْ اهللَ  وا  َتنُِّْصُ إِْن  آَمنُوا  الَِّذيَن  َا  َأْيُّ ﴿َيا 

( متى؟    (﴾٧َأْقَداَمُكْم  ولكن  النارص،  هو  ُكْم﴾ احلقُّ  َينُِّْصْ اهللَ  وا    ﴿َتنُِّْصُ

 

 . تقدم خترجيه( 1)



ان فَ رْ العِ  ُق ارِ وَ بَ   218 

 

أمرنا فال بدَّ أن نأمتر وهنانا ال بدَّ أن ننتهي، امليزان عملك، بل امليزان نّيتك...

فسعداء    ... وكباًرا  صغاًرا  عبيد  كلنا  ونحن  اإلهلية،  احلرضة  نوافق  يعني 

واح  بأمر  وهنانا  أمرنا  اهلل،  عند  من  ليس  سّيدنا  وأشقياء  أمر  واحد،  وهني  د 

حمّمًدا ملسو هيلع هللا ىلص وأمر إبليس، سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص ائتمر، وإبليس مل يأمتر، أبى ومل يرَض!  

 ونحن كذلك نسري عىل قدم سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص. 

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ... ) هلالج لج قوله     »فاعلم علاًم يقينيًّا، أي ال    (﴾١9: ﴿َفاْعَلْم َأنَّ

 موجود يف الوجود إال اهلل« *. 

) :  هلالج لجقوله   ا  َأْقَفاَُلَ ُقُلوٍب  َعََل  َأْم  اْلُقْرآَن  َيَتَدبَُّروَن  أقفال، (﴾  ٢٤﴿َأَفاَل 

واحًدا قفاًل  عريضة،    ،وليس  طويلة  البرصي  أقفال  احلسن  سيدنا  :  قال 

  . فالذنب عىل الذنب، وما تاب  الذنب عىل الذنب يظلم عىل القلب حتى يْسودَّ

من الذنب، وما انتبه إىل النور بقي يف غفلته، ُيظلِم القلب بعدها ويقسو، ثم  

ا﴾بعدها يصري عليه قفل  ويصري عليه ران،   َأْقَفاَُلَ ُقُلوٍب  َعََل  وهذا قد    ﴿َأْم 

قد   باجللسة  اهلل وصدق  أهل  يدي  بني  جلس  فإذا  اإليامن،  عىل  خطًرا  يكون 

   فام تنمحي بحسن املعاملة وال بالعبادة.يمحوه، وإالّ 

أهل   النور  أهل  القلوب  أهل  وجيالس  يصاحب  أن  عليه  فاإلنسان 

اللطافة. »والتدبر يأيت باخلشوع؛ ألن اخلشوع ليس طوع البنان باليد، فاخلشوع  

يأيت   وال  اخلشوع،  يأتيه  املعاين  يتّدبر  حني  واإلنسان  التدبر،  من  ِوالدة  َيلِد 

َيَتَدبَّ اخلشوع قبل التدبر. قال اهلل عز وجل:   َأْم َعََل ُقُلوٍب ﴿َأَفاَل  اْلُقْرآَن  ُروَن 

ا﴾   وسبب عدم فهمهم القرآن واحدة من اثنتني: إما ألهنم ال يتدبرون  َأْقَفاَُلَ

مقفولة بحبِّ الدنيا »حبُّ الدنيا رأس كل   ويقرؤون برسعة، وإما ألن قلوهبم

فحب الدنيا؛ حب اللريات]األموال[، حب اللبس، حب األكل، ال    (1)   خطيئة«

 يرتك شيًئا أبًدا ألبتة، واملعاين ألهلها وألرباهبا، وهي ليست منهم«*.  

 

 تقدم خترجيه.  (1)
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َوَنْبُلَو  :  هلالج لج قوله   ابِِريَن  َوالصَّ ِمنُْكْم  اَلَُْجاِهِديَن  َنْعَلَم  َحتَّى  ُكْم  ﴿َوَلنَْبُلَونَّ

»حني يبتليكم احلق بيشء فاصبوا، قلياًل فام ترون إاّل وقد    (﴾3١َأْخَباَرُكْم )

جاءكم اخلري العظيم! واإلنسان حني يعمل عمل خرٍي فال يمكن إاّل أن يبتىل،  

فقول العوام: خرًيا ال تعمل، رًشا ال تالقي، هذا خطأ، وهو دليل عىل جهل يف  

ًبا، لكنه حيب أن يزيدنا؛  اهلل؛ ألننا حني نعمل خرًيا وبنّية حسنة يعطينا عليها ثوا

رنا ويرّقينا ويعطينا حتى جيعلنا خلفاء   ألّنه أرحم الرامحني، فيبتلينا حتى يطهِّ

أن  بدَّ  فال  بنّية صحيحة  حسنًا صحيًحا  عماًل  عملنا  فإذا  له سبحانه وتعاىل، 

 جييئنا ابتالء مقابله، إال إذا كان العامل كذاّبا فهذا بحث آخر« *. 
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 سورة الفتح

ا ُمبِيناا ) :هلالج لج قوله  ا َفَتْحنَا َلَك َفْتحا الفتح احلقيقي ليس فتح مكة (﴾  ١﴿إِنَّ

 ( 1) مكة  هو فتح    صلح احلديبية  سيدنا الصديق يقول:كان    ،بل صلح احلديبية

من املرشكني أن خيتلطوا مع يف صلح احلديبية  ريض الرسول ملسو هيلع هللا ىلص    .وبه أقول

 سيدنا عمر ما أدرك ذلك، قال: يا رسول اهلل ملَ نرَض الدنيَّة؟  فقط. املؤمنني

ومن مجلة رشوط الكفار عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إذا أسلم واحد وجاء رسول 

اهلل يلزمه أن يرده إليهم، وإذا كان واحد مؤمن وراح عليهم الزم يبقى عندهم،  

ها دنيَّة أال يعرف أنه هو وشجاعته ال يشء بالنسبة لشجاعة   -سيدنا عمر عدَّ

يبًا إال  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ريض، وما ريض الصحابة عىل العموم تقر  -الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

. قال: اذبحوا. فام ذبحوا قال: احلقوا. فام حلق أيٌّ سيدنا أبو بكر الصديق  

 منهم. 

دخل عىل سيدتنا أم سلمة زوجة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال هلا: هلكنا يا أم سلمة، 

هلك املسلمون. قالت: ملاذا؟ الرسول ما رد عليها زعالن غضبان، قال: هلك 

نّي هلا رشوط صلح احلديبية. قالت له: يا املسلمون. قالت: يا رسول اهلل ملَ؟ ب

معهم   أنت  واآلن  الدنية  رضوا  ما  كفاًرا  كانوا  ملا   ... اعذرهم  اهلل  رسول 

   .والوحي ينزل عليك يعطون الدنية معك

ك يا أم سلمة ريض اهلل  هلل درُّ   -قدمت له مقدمات ريض اهلل تعاىل عنها

قالت   -الرسول ملسو هيلع هللا ىلص    قريبةزوجها كان ابن عمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهي  ،  تعاىل عنها

له: أنت ابدأ فاحلق أو قرص أو اذبح فكلهم يتبعونك يا رسول اهلل. وبالفعل  

الرسول  مع  العموم ومشوا  عىل  فذبحوا كلهم  وذبح  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قرصَّ  قام 

ملسو هيلع هللا ىلص.   فبني صلح احلديبية وبني فتح مكة أسلم عامل قدر العامل املسلمة كلها  

وأكثر ملا خالط املرشكون املسلمني. هم كانوا يعتقدون أن املسلمون صبؤوا، 

 

عن الباء، قال: تعّدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، روى الطبي بسند ه    (1)

الفتح بيعة الرضوان يوم احلديبية، كنا مع رسول اهلل   البيان ط دار   ملسو هيلع هللا ىلص ونحن نعّد  « جامع 

 (:202/ 22الرتبية والرتاث« )
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قالوا   كامل  صغريهم  ُكّماًل  كلهم  وجدوهم  معهم  اجتمعوا  ملا  ولكنهم 

واهلل،   ال  قالوا:  كلهم  ُتقاَتل؟  الطائفة  هذه  هل  عليكم  باهلل  بعًضا:  لبعضهم 

 « *. قالوا: إذن ندخل يف دينهم

احلقُّ يقول ليس عىل املريض   (﴾ ١٧َْلَِريِض َحَرٌج )﴿َوالَ َعََل ا: هلالج لج قوله 

 حرج، إذا كان املرض عادًيا، فكيف إذا كان حسًدا، نحن ندعو له لياًل وهناًرا. 

):  هلالج لج قوله    َبينَُهْم  ُرَْحَاء  اِر  اْلُكفَّ َعََل  اء    صغري   عندي  ما  (﴾ ٢9﴿َأِشدَّ

  عندي   والطرق   سواء،  حد  عىل   كلها  األربعة   املذاهب  وعندي  أبًدا،  بالصحابة

 صادًقا.  تكون أن إالّ  عليك  ما اهلل،  إىل توصل  كاملة كلُّها

  سورة اْلجرات

ا الَِّذيَن آَمنُوا اَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َواَل    :هلالج لج قوله   َ ﴿َيا َأْيُّ

َوَأْنُتْم اَل َتْشُعُروَن   َأْعاَمُلُكْم  َبَط  َأْن حَتْ َبْعِضُكْم لَِبْعٍض  َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر  َهُروا  ََتْ

سّيد الوجود، يوجد   كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سّيًدا، ال أقول: حمّمد، أقول عنه:  (﴾٢)

تأدبوا    ناس يقولون: حمّمد! دّل هذا عىل أهنم ما عندهم قلب وال إنسانية بتاًتا.

سّيدنا الصديق  -مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فهو أّدب سّيدنا أبا بكر أن يعيّل صوته قلياًل  

كامل؛ ألنه ظاهر عنده أن احلقَّ يسمعه، غلب احلياء كثرًيا عىل سّيدنا أيب بكر  

يعلِّمه سّيدنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من أول أمره: ارفع صوتك قلياًل لكي    -الصديق  

نسمع، نحن فامهون أن اهلل سامعك، لكن من أجل اآلخرين حتى يسمعوا، 

 (1)  بالعكس.وسّيدنا عمر 

 

يِْل َواْستِْحبَاِب َتْرِك  أخرجه أبو داود َعْن َأيِب َقتَاَدَة، َباُب  (1) ْهِر بِالِْقَراَءةِ يِف َصاَلةِ اللَّ ذِْكِر ِصَفِة اجْلَ

املَُْخافَ  َوَبنْيَ  ِديِد  الشَّ ْهِر  اجْلَ َبنْيَ  َجْهٍر  َواْبتَِغاِء  هِبَا،  َواملَُْخاَفتَِة  هِبَا،  ِديِد  الشَّ ْوِت  الصَّ تَِة، َرْفِع 

مي: إسناده صحيح. ونصُّ احلديث .وسكت عنه. قال األعظ 510-1/509،  1329برقم،

َبْكٍر   بِأَيِب  ُهَو  َفإَِذا  لَيَْلًة،  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج  ْبِن    َأنَّ  بُِعَمَر  َوَمرَّ  َقاَل:  ِمْن َصْوتِِه،  خَيِْفُض  ُيَصيلِّ 
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ُتِصيُبوا :  هلالج لج قوله   َأْن  َفَتَبيَّنُوا  بِنََبإٍ  َفاِسٌق  َجاَءُكْم  إِْن  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأْيُّ ﴿َيا 

ا )   َقْوما َناِدِمنَي  َفَعْلُتْم  َما  َعََل  َفُتْصبُِحوا  ينقل خًبا فهو    (﴾٦بَِجَهاَلٍة  »كلُّ من 

فهو   فاسًقا، وإن كان يصيل ويصوم،  اهلل  ه  ينقل اخلب سامَّ -كاذب، كلُّ من 

كله فاسق.. فاحلذر من نقل األخبار بني الناس، وإن كانت    -وصالته وصومه

«  حُيِبُّ   ِستِّريٌ   اهللَ  إِنَّ واقعة حًقا. » رْتَ واحلق أراد    فاهلل ستري ويأمرنا بالسرت.  (1)   السَّ

من هذه اآلية أن يرد سامع األذن، ولو كان املخب ثقة عندك فال جيوز أن تأخذ  

ز جيًشا إىل بلد    عنه حتى حُتقِّق اخلب، واألصل يف نزول اآلية أن الرسول   جهَّ

ح  القائد  وهذا  البالد،  خرجوا  من  أهنم  فظن  الستقباله،  خرجوا  وصل  ني 

الرسول إىل  راجًعا  فهرب  قبل،  من  يشء  وبينهم  بينه  وكان  فزاد  لقتاله،   ،

عدد اجليش، فوجد القوم يصلون، وعندهم مساجد، وأخبوه أهنم    النبي  

    (2)  .* «اآليةخرجوا الستقباله ومالقاته ال لقتاله، فنزلت  

  قد   أبدًا،  بكالمه  آخذ  ال  خيبين  اجلامع  باب  من  شخص  ينءجا  إذا  اآلن  أنا»

اب.  هخبَّ   ذيال   لكن   صادًقا،  يكون   عىل   احلق   أطلعني  سنة  37  مدة   منف    كذَّ

 كذب. املئة يف مئة األخبار وجدتف القضايا،

  ة ئ وامل   وتأخري،  تقديم  فيها   كذًبا،  ليست  99  وال  كذب،  98  املئة  يف  يكون  قد  نعم  

﴿إِنَّ اهللَ حُيِبُّ    القصة  انتهت   اهلل.  إىل   وتاب  رجع  ثم  ،غضبان  كان   ولكن  حكاها،

ِريَن﴾ امْلَُتَطهِّ َوحُيِبُّ  ابنَِي    به.   أثق   من  حدثني  كذا ه  :يقول[«  222]البقرة:  التَّوَّ

   تثق؟ منفب  ذلك،  عن هناك  الرسول كان  إذا  (3)   ؟به  تثق من

 

طَّاِب، َوُهَو ُيَصيلِّ َرافًِعا َصْوَتُه، َقاَل: َفَلامَّ اْجتََمَعا ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »َيا َأَبا َبْكٍر، َمرَ = ْرُت  اخْلَ

َوَقاَل   َقاَل:  َيا َرُسوَل اهللِ،  َناَجيُْت  َمْن  َأْسَمْعُت  َقْد  َقاَل:  ِفُض َصْوَتَك«،  خَتْ َوَأْنَت ُتَصيلِّ  بَِك 

»َمَرْرُت بَِك، َوَأْنَت ُتَصيلِّ َرافًِعا َصْوَتَك«، َقاَل: َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، ُأوقُِظ الَْوْسنَاَن،  لُِعَمَر:  

يْطَاَن   َسُن يِف َحِديثِِه:    -َوَأْطُرُد الشَّ َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َأَبا َبْكٍر اْرَفْع ِمْن َصْوتَِك َشيْئًا«،   -َزاَد احْلَ

 َر: »اْخِفْض ِمْن َصْوتَِك َشيْئًا«.  َوَقاَل لُِعمَ 

قال ابن كثري: و.  13559( أخرجه البيهقي يف السنن الكبى، َعْن َعبِْد اهللِ ْبِن َعبَّاٍس: رقم،1)

 .14/66هذا إسناد صحيح إىل ابن َعبَّاٍس. انظر عون املعبود،

قد قاهلا يف حلظة    فسياق كالمه يف النهي عن نقل أخبار سيئة عن شخص   استفهام استنكاري،  (2)

غضب مثاًل، ثم تاب قائلها منها، فال جيوز نقلها وإن كان صادًقا يف نقله بناء عىل النهي من  

 رسول اهلل ال أحد خيبين عن أصحايب ... والنهي عن قيل وقال... واهلل أعلم.

 .390انظر: أسباب النزول للواحدي،   (3)
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 أحد  ال يقول: املسجد، إىل  بيته من خيرج حينام   الرسول  كان ثقة، هناك ليس 

  وتعاىل،   سبحانه  اهلل  مع  قلبي  -  صدري  -  خلوا  أصحايب  من  أحد  عن  خيبين

  هناك   ألن  ؛اللسان  لقلقةو  قالو  قيل  عن  يًئاش  واذخ أت  ال  أن  يلزمكم  وهكذا

 (1)  .* واجلن« اإلنس شياطني

َرُسوَل    ﴿َواْعَلُموا:  هلالج لجقوله   فِيُكْم  السالم  »  . [٧]اْلجرات:    اهللِ﴾َأنَّ 

)السالم عليك( الكاف كاف اخلطاب،  وبركاته.  عليك أهيا النبي ورمحة اهلل  

 عىل من تسلمون؟ عىل الغائب؟ 

الرسول   أمامكم  احلارض،  تشهدوا    عىل  عليك  السالم  تقولوا:  ملا   ،

 . ن رسول اهللالرسول أمامكم؛ ألجل ذلك يعرتيكم احلياء واخلجل م 

أهيُّ و عليك  السالم  تقولون:  ما  وبركاته  بعد  اهلل  ورمحة  النبي  تقولون ا 

  يشء. فيه كلُّ  ،ةٌ مَ عَظ  السالم علينا، إًذا اإلنسانُ 

ُكْم  :  هلالج لج قوله   اَم اَْلُْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا اهللَ َلَعلَّ ﴿إِنَّ

نحن تنقصنا املجالسة   (2)  النصيحة«،و»الدين    ،نحن كلنا إخوة  (﴾١٠ُتْرَْحُون )

حني   منكم  أريد  أنا  ونتواصل.  ونتزاور  بعضنا،  مع  لنتحابب  بعضنا،  مع 

  ( 3)  ،«ساعة»تعالوا نؤمن  تقعدون مع بعضكم أن تعملوا مثلام عمل الصحابة  

إِياَمَنُكمْ  ُدوا  أخاه،    (4)   «.»َجدِّ املؤمن  يرى  أن  يلزمه  اإليامن إذ  واإلنسان  أخوة 

آخى، كذلك    ذيألن احلق هو ال  ؛بام ال يقاس  النسب بكثريٍ أحسن من أخوة  

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص آخى بني    -بالسري  تصري    ه هذو  -يف أخوة األنصار واملهاجرين  

واملهاجرين هجروا    ؛األنصار  املهاجرين  وأمواهلمألن    ، وأوالدهم   بالدهم 

 

ُيبلغني أحٌد عن أحد من  »احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده عن عبد اهلل، ولفظه:    (1) ال 

، برقم،  4/20. انظر: املسند،«الصدر  سليم  وأناخرج إليكم  أأصحايب شيئاً، فإين ُأحّب أن  

3759. 

يَن النَِّصيَحُة، (2) ، َباُب َبيَاِن َأنَّ الدِّ اِريِّ  .55برقم،  أخرجه مسلم، َعْن مَتِيٍم الدَّ

 .6/170، 30426أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه من قول عبد اهلل بن رواحة برقم،  (3)

، قال اهليثمي: إن سند أمحد جيد، وقال: يف موضع آخر  َعْن َأيِب ُهَرْيَرةَ أخرجه أمحد يف مسنده،    (4)

 .3/345رجاله ثقات انظر فيض القدير 
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وأول األمر ما   ،، ال مال وال يشء عندهم البتةمعهم  يشءأي  دون    خرجواو

 . غزوال اد وكان جه

املدينةف  أهل  هم  بساتينهم    ، األنصار  عندهم  موجودة  بالدهم  يعني 

يشء وكل  وأوالدهم  أهلهم  ،وأمواهلم  هجروا  املهاجرين  وهجروا    ،أما 

ام قال  ك وليس ،وتبعوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل اجلوع  ،وهجروا كل يشء ،أمواهلم

ِعنَْد َرُسوِل َمْن  َعََل  ُتنِْفُقوا  اَل  ﴿ُهُم الَِّذيَن َيُقوُلوَن    :عبد اهلل بن أيب بن سلول

وا﴾َحتَّى    اهللِ عزيمة  أجل  الحقني الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من    ظنهم  [٧]اَلنافقون:    َينَْفضُّ

الرسول أبدًا، حتى ة دون طعام ثالثويومني و ايومً  قونيبوهم  أكلة!أجل  من

منهم   كل  ؤالء  فه...ملسو هيلع هللا ىلص  وتركوا  وأمواهلم  وأوالدهم  عياهلم    يشء، تركوا 

وحلقوه ليتبعوه    ،وحلقوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حمبًة واقتداًء وفهاًم أنه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

بُِعوِِّن ُُيْبِْبُكُم اهللُ﴾إِْن  ُقْل ﴿ بُّوَن اهللَ َفاتَّ
 *. « [31]آل عمران: ُكنُْتْم حُتِ

الربيع وسيدنا عبد    آخى سيدنا رسول اهلل  »ملَّـــا بن  بني سيدنا سعد 

الرمحن لقد آخى ا الرمحن   يا عبد  بن عوف ريض اهلل عنهام قال سيدنا سعد: 

اهلل   وعندي    رسول  ِل،  ونصفه  لك،  نصفه  مال،  وعندي  وبينك،  بيني 

األوىل   من  أصعب  وهذه  فتتزوجها،  أطلِّقها  حتى  تريد  أهّيام  فانظر  امرأتان، 

ل لو اختار عبد الرمحن التي حيبُّها سعد  . وأخطر، ألنَّ مسألة املال بسيطة، وتأمَّ

الرمحن  وعبد  غنًيا،  سعد  وكان  الروحية،  احلقيقية  األخوة  هي    هذه 

مهاجًرا فقرًيا فآخى بينهام؛ ليعطي سعٌد عبَد الرمحن مااًل يعمل به، ثم ليرسي  

نور هذا عىل ذلك فيغدو نوًرا كاماًل، وبدأ سعد يعامل عبد الرمحن كأنه يعامل  

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه املؤاخي بينهام، لكن عبد الرمحن أبى ورفض قائاًل: بارك  

عىل السوق. هذه هي الفتوة من سعد  اهلل لك يف نفسك ومالك وزوجك، دلَّني  

يكن   مل  وإن  اإلنساين،  وعند  اجلاهل  عند  توجد  وقد  الرمحن،  عبد  ومن 

 مسلاًم«*.  

تأيت إىل  أن  »ما أمجلها!  »ما قال: أفسدوا« *.     ﴿َفَأْصلُِحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم﴾

اثنني من رفاقك متخاصمني مع بعضهم، تأيت إىل أحدهم تقول له: أنا كنُت  

فالن، وهو ندمان عىل العمل الذي َعِمَله معك، ويمدحك، فيغدو قلبه    عند
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يطمئن. ثم تروح إىل الثاين تقول له: هكذا، فبمجرد ما جيتمعان مع بعضهم  

يتصافحان، وإذ رجعوا إخوة، هذا بصحيفة َمْن؟ بصحيفة الذي أصلح بينهام، 

 َفَأْصلُِحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم﴾ والذي  إِنَّاَم امْلُْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ ﴿هذا املؤمن بنصِّ القرآن 

 فسد، ما هو مؤمن بنصِّ القرآن. نراه يُ 

وصالة    درس  إىل  جايني  حالكم  وترون  وصالتكم  أنتم  طائرون  أين 

تسمع   حني  أنت  أين  البني؟  ذات  بني  اإلصالح  أين  النتيجة؟  أين  ومذاكرة 

واحًدا يفسد تقول له: اسكت، اسكت، كذاب خائن غشاش، تسكته، ينكرس  

واإلصالح  .  ضهره؛ ألنه خياف مثل احلرامي خياف من خياله، خياف من ظلِّه

يك له  قد  تبعثني  كذا  أو  بعيد  لقريب  أو  للجار  يكون  قد  املال،  بإعطاء  ون 

     *.وتعطينه« 

ا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم  : هلالج لج قوله  ا الَِّذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثِْيا َ ﴿َيا َأْيُّ

ا َأُُيِبُّ َأَحُدُكْم أَ  ُسوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضا سَّ َمْيتاا َواَل ََتَ َأِخيِه  َم  َيْأُكَل َْلْ ْن 

( َرِحيٌم  اٌب  َتوَّ اهللَ  إِنَّ  اهللَ  َواتَُّقوا  ِمَن    (﴾١٢َفَكِرْهُتُموُه  أَشدُّ  نى«»الِغيَبَة   (1)  الزِّ

فيه،   هو  بام  أخاك  تذكر  أن  فالغيبة  وهبتان.  وإفك،  غيبة،  أوجه:  ثالثة  الغيبة 

  هو ولكنه يكره ذلك، ولو كان مدًحا إذا كان ذلك ال يرضيه، كأن تقول عنه:  

ام  صوام غيبة؛ ألّنه َسُتور ال ُيظِهُر حاله،   فهذا  ذلك،   شابه   وما  للفقراء   يعطي  قوَّ

ال   بالرسِّ  معصية  عمل شخص  إذا  »وكذلك  نذكر معصيته،  أن    اهللَ   إنَّ جيوز 

ا، اخلمر يرشب كمن (2)  ِستِّرٌي« حييٌّ  ى فال  به جاهر  إن ولكنَّ  رسًّ    غيبة. تسمَّ

  الغيبة   مها  املستورة[  باملعصية  والذم  يكره،  بام  ]املدح  النوعان  وهذان

ث  فهو   اإلفك  وأما  الظاهرة، ث  يف  موجود  غري   يشء  عن  التحدُّ   عنه،   املتحدَّ

ث   الناس  سمع  ولكنه ث  عنه  تتحدَّ   السيدة   إفك  حادثة  مثل:  مثلهم.  فتحدَّ

ناس: إنه ساحر،  اهلل عنها، والقول: إنَّ رسول اهلل ساحر لقول ال  ريض  عائشة

 فإن كان يعلم أن اخلب املنقول غري صحيح، وينقله فهو البهتان« *.   
 

 .13/26َوَأيِب َسِعيٍد، َريِضَ اهللُ َعنُْهاَم  َعْن َجابِرٍ أيب الدنيا، ذم الغيبة والنميمة، أخرجه ابن  (1)

 واحلديث حسن. 17970برقم، يعىل بن أمية( أخرجه أمحد يف املسند عن 2)
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 ]عالج الغيبة[  

 أكل احلالل، فاّلذي يتغّذى من احلالل ال يغتاب الناس.  

ا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوباا  هلالج لج قوله   َ : ﴿َيا َأْيُّ

إنَّ اهلل    (﴾١3َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللَ َعلِيٌم َخبٌِْي )  اهللَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد  َوَقَبائِ 

  :خلق اخللق عىل أربعة أطوار 

 أواًل: َخْلًقا من تراب ال أب وال أم، كأبينا آدم.  

اء من أبينا آدم.  ثانًيا: َخْلًقا من ذكر وال أنثى، كحوَّ

 من السيَّدة مريم.  ثالًثا: خْلًقا من أنثى وال ذكر كسيدنا عيسى  

  اهللِ ﴿إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد  رابًعا: باقي اخللق من ذكر وأنثى عىل مطلق اآلية.   

هذا دين اإلسالم ديننا  ليس أكرمكم، وليس أعلمكم وال أعرفكم...َأْتَقاُكْم﴾  

قوى، ما قال: َأعُربكم وال أكرُدكم  دين عمل وحماسبة، ديننا دين حقيقة، دين ت

حياسب   واملحاسبة،  التقوى  صاحب  هو  هذا  أتقاكم  قال:  بل  أغناكم،  وال 

 . نفسه يف الصغرية والكبرية ويف القول والفعل واألخذ والرفض دائاًم 

﴿َوَلكِْن  »هؤالء املنافقون    ﴿َقاَلِت اْْلَْعَراُب آَمنَّا ُقْل مَلْ ُتْؤِمنُوا﴾:  هلالج لج قوله  

ياَمُن يِف ُقُلوبُِكْم َوإِْن ُتطِيُعوا اهللَ َوَرُسوَلُه اَل َيلِْتُكْم﴾ ُقوُلوا     َأْسَلْمنَا َوََلَّا َيْدُخِل اْْلِ

  .* ينقصكم«  )ال  َرِحيٌم  َغُفوٌر  اهللَ  إِنَّ  َشْيئاا  َأْعاَملُِكْم  اإلسالم: (﴾  ١٤﴿ِمْن 

الث  عمل، واإليامن: تصديق، واإلحسان: شهود، هذا هو الدين. الدين له ث

مراتب: إيامن، وإسالم، وإحسان. اإليامن هو الدافع للعمل، فاإلنسان يؤمن 

اإلسالم،  عمل  يعملون  مسلمون،  املنافقون  هنا  من  يعمل،  وبعدها  أواًل، 

 (1)   .« ولكن ال يوجد إيامن يف قلوهبم. واإليامن هو التصديق يف القلب

فقال: هو  من  املؤمن  اهلل  ف  عرَّ بِ   »ثم  آَمنُوا  الَِّذيَن  اَْلُْؤِمنُوَن  اَم   اهللِ ﴿إِنَّ

َوَأْنُفِسِهْم يِف  ليس عندهم شك  َيْرَتاُبوا﴾  مَلْ  ُثمَّ  َوَرُسولِِه   ْم  بَِأْمَواَِلِ ﴿َوَجاَهُدوا 

اِدُقوَن )  اهللَِسبِيِل  ا، وإال فهي    (﴾ ١٥ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ هؤالء هم الصادقون حقًّ

ألبتة، وأن  أية لذة  دعوى. وعالمة هذا اإليامن أن جيد يف قلبه لذة ال تشبهها 
 

 . 150-149( انظر: اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز،1)
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تكلُّف  دون  لطاعة رسوله  أو  اهلل  لطاعة  تعمل  كلها  لسانه وجوارحه  يكون 

والشهامة،   والكرم،  القّوة،  اإليامن:  حالوة  يذوق  الذي  وعالمة  أبًدا، 

 «*. والرشف

اهللُ    :هلالج لج قوله   َبِل  إِْساَلَمُكْم  َعَِلَّ  ََتُنُّوا  اَل  ُقْل  َأْسَلُموا  َأْن  َعَلْيَك  ﴿َيُمنُّوَن 

 ( َصاِدقنَِي  ُكنُْتْم  إِْن  لِْْلِياَمِن  َهَداُكْم  َأْن  َعَلْيُكْم  َغْيَب  ١٧َيُمنُّ  َيْعَلُم  اهللَ  إِنَّ   )

َمَواِت َواْْلَْرِض واهللُ َبِصٌْي باَِم َتْعَمُلوَن )  يف يوم من األيام صاحبني » (﴾١٨السَّ

األصحاب،  تركت  أنا  ِل:  فقال  نفسه  عىل  مرسًفا  قبل  من  وكان  أحدهم، 

وتركت العامل، وتركت املخلوقات ألجلك. فقلت له: اهلل سبحانه وتعاىل قال  

 َيُمنُّ  ﴿َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل اَل ََتُنُّوا َعَِلَّ إِْساَلَمُكْم َبِل اهللُ:  ملحّمد  

( َصاِدقنَِي  ُكنُْتْم  إِْن  لِْْلِياَمِن  َهَداُكْم  َأْن  اخلمرة،   (﴾١٧َعَلْيُكْم  تركَت  فهل 

فاالت، وتركت الزنا، ألجيل؟ أليس اهلل تعاىل هو اّلذي مّن عليك   وتركت السَّ

فاالت؟ أتريد أن متّن عيّل برتك كذا   بالصالة والصالح؛ فرتكَت اخلمرة والسَّ

 « *.  سوكذا؟ فسكت وخر



 

 سورة ق 

ِل َبْل ُهْم يِف َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد ) : هلالج لج قوله  ْلِق اْْلَوَّ   (﴾ ١٥﴿َأَفَعيِينَا بِاْْلَ

  حمبة   إىل  بحاجة  هذا  وأعىل،  أرقى  مىض،  مما  أرقى  جديد،  دائاًم   اجلديد،  اخللق

 بآداهبم.  والتأدُّب األدب، أهل اهلل أهل صحبة وإىل السري، عليكم  تسهل 

ْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب    :هلالج لج   قوله ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَا اْْلِ

  وتارة   ،أقرب  يقول  وتارة   ،قريب  يقول  تارة  »احلقُّ   (﴾١٦َحْبِل اْلَوِريِد )إَِلْيِه ِمْن  

  ليس   وتعاىل   سبحانه  اهلل   ألن   اهلوية؛  وهو   الكل   أعىل  وهذا  .معكم  وهو   يقول

 ( 1) « *. نور اهلل  بجسم،

اَمِل َقِعيٌد )  :هلالج لج   قوله َياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّ ( َما َيْلِفُظ  ١٧﴿إِْذ َيَتَلقَّى اَْلَُتَلقِّ

َعتِيٌد   َرقِيٌب  َلَدْيِه  إاِلَّ  َقْوٍل  يكتب    ﴾ ١٨ِمْن  وعتيد:  احلسنة.  يكتب  »رقيب: 

النعم والرمحة اإلهلية أن سيدنا عتيًدا مأمور، وسيدنا رقيًبا   السيئة. ولكن من 

له   آمٌر، يقول  مأمور،  السيئات  يكتب  والذي  آمر،  احلسنات  يكتب  فالذي 

 (2) سيدنا رقيب: ال تكتب؛ لعله يتوب، لعله يرجع« *. 

َك    :هلالج لج  قوله َفَبَِّصُ ِغَطاَءَك  َعنَْك  َفَكَشْفنَا  َهَذا  ِمْن  َغْفَلٍة  يِف  ُكنَْت  ﴿َلَقْد 

 ( َحِديٌد  ،  :أيْ »  (﴾٢٢اْلَيْوَم   فينا؛   فرد   فكل  عليه،  هو   ما  عىل  األمر  رىي  قويٌّ

  عند   الغطاء  له  ينكشف  صالح  طيب  مسلم  جمويس،  أرمني،  نرصاين،  هيودي،

 . الغطاء  كشف عند منه  التوبة تصح ال لذلك املوت؛

 املخالفة  له تنكشف عندما وجهه؛ يسودُّ  تارةً  امليت  ترون الوقت  هذا ويف 

هُ   يرى  الفطرة  وافق  نوراين؛  أبيض  أصفر  وجهه  وتارةً   يعملها،  كان  التي   َمقرَّ

  بعدها   بالزراق  يطلع  األمر  أول  مقّره  يرى  واآلخر  اجلنة،   يف  فيه  يقرُّ   الذي  وجملسه

  اجلنة   يف  مقامه  ذاك  أين،  يريه  احلق  باهلل  نعوذ  الفحمة  مثل   يصري  بعدها   بالسواد 

 

وقوله    [186]البقرة:    َقِريٌب﴾﴿َوإَِذا َسأَلََك ِعبَادِي َعنِّي َفإيِنِّ  هذه إشارة منه إىل قوله تعاىل    (1)

 .  [4]احلديد:  ُكنْتُْم﴾َمَعُكْم َأْيَن َما َوُهَو  ﴿تعاىل: 

 لكال امللكني.( كوهنام اسمني قول لبعض أهل العلم، واملشهور أهنام وصف 2)
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افالت[  تلبسها  الثياب  ويريه  حيوله  بعدها  حتى   واملخالفات  الساقطات]السَّ

ه ونيك   أزرق. أو أسود وجهه  ويصري جهنم، يف مقرُّ

  تلك   الندم  يفيدكم  شهوًدا...ال  له  وينكشف  إال  املوت  عند  فرد  من  فام

  واحلق   انكشف.  ألنه  توبته؛  تفيده  الفاسق  وال  إيامنه،  يفيده  الكافر  ال  الساعة،

 طريق   أما  الغيب  طريق  من  أي  يامناإل  طريق  من  وكلَّفنا  بالرشيعة  أمرنا  لــّمـا

 «. فضل  فيه  لكم فام الشهود 

َأَنا    :هلالج لج   قوله َوما  َلَديَّ  اْلَقْوُل  ُل  ُيَبدَّ ) بَِظاَلٍّم  ﴿َما    العبيد »  (﴾٢9لِْلَعبِيِد 

 أمره  حني  العبد   الشيطان  ولكن   عبدي،  وحممد  عبدي،  الشيطان  عبيدي،  كلهم

  مد وحم  اخلواّص، خروج  العبدية  من  فخرج   انتهى، ما  هناه  وحني ائتمر، ما  احلقُّ 

  كالم   سمع  ألنه  ونجح؛  أمجع  العامل  قاتل   أمجع  العامل  يقاتل  أن  اهلل   أمره  حني  ملسو هيلع هللا ىلص

  بيشء   اهلل   أمره  إذا   اإلنسان  يلزم  وهكذا  له...  وليست   هلل،  القوة   أنّ   وعلم     احلق

  املحب   ليبنّي   ابتالء؛  دار   كلها  والدنيا  مطيع.  حيبُّ   ملن  املحبَّ   إن  قال:  كام

 «*.  املطيع

نَُّة لِْلُمتَِّقنَي َغْْيَ َبِعيٍد ) ﴿: هلالج لج قوله  ( َهَذا َما ُتوَعُدوَن لُِكلِّ  3١َوُأْزلَِفِت اْْلَ

 ( َحِفيٍظ  اٍب  »اجلنّة   (﴾3٢َأوَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  اهلل.  ألهل  تشتاق  »اجلنة 

  (1) طالب.تشتاق إىل سلامن وإىل عاّمر بن يارس وإىل بالل وإىل عيل بن أيب 

 ملاذا أتى باألربعة وراء بعضهم؟ ليس املراد منهم األربعة. 

سلامن:     َسلِيٍم﴾إىل  بَِقْلٍب  اهللَ  َأَتى  َمْن  اإليامن    ﴿إاِلَّ  عندهم  يعني 

مقبواًل  عماًل  أي  عماًل صاحًلا،  عمل  من  إال  يارس:  بن  عامر  وإىل  الصحيح. 

الُِح  ﴿َواْلَعَمُل   بالل: بالل معنى )بّل( ذاق، بلَّ  وإىل    [.10]فاطر:    َيْرَفُعُه﴾الصَّ

باملاءفمَ  َربًّا،   يعني  ،ه  بِاهللِ  َريِضَ  َمْن  ياَمِن  اإْلِ َطْعَم  »َذاَق  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  املاء،  ذاق 

ٍد نبًيا وَرُسواًل  ْساَلِم ِدينًا، َوبُِمَحمَّ   (2)  «.َوبِاإْلِ

 

،    "، َباُب َمنَاقِِب َسْلاَمَن الَفاِريِسِّ  ( أخرجه الرتمذي عن أنس1) نََّة َتْشتَاُق إىَِل َثاَلَثٍة: َعيِلٍّ إِنَّ اجْلَ

ٍر، َوَسْلاَمَن   م آخر من حيث األسامء وقال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب، وفيه كال  "َوَعامَّ

 .1/541وعددهم. انظر: سري أعالم النبالء  

ياَمِن َمْن َريِض بِاهللِ َربًّا، برقم  الَْعبَّاِس ْبِن َعبِْد املُْطَّلِِب،  ( أخرجه مسلم عن2)  . 34َباُب َذاَق َطْعَم اإْلِ
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تصري  -فالذي جيمع هذه الثالث يذوق، ويتيرس له العمل، وقلبه سليم  

وإىل عيل بقوله:  اإلشارة  وإليه  عالية،  أيب طالب    مطالبه  . فسيدنا عىل  بن 

مراده اهلل، ومطالبه عالية، ال يطلب غري اهلل، ال جـِنان وال غريها. قالت سّيدتنا  

رابعة العدوية ريض اهلل عنها وأرضاها: ما عبدُتك خوًفا من نارك وال طمًعا 

ة، فاملراد من األسامء ]يف احلديث[ ليس  يف جنتك إاّل أنك إله تستحقُّ العبودي

 الذوات، بل املراد املراتب« *. 

يِف    :هلالج لج   قوله َبْينَُهاَم  َوَما  َواْْلَْرَض  َمَواِت  السَّ َخَلْقنَا  َوَما  ِستَِّة  ﴿َوَلَقْد  اٍم  َأيَّ

( ُلُغوٍب  ِمْن  نَا  والعرش    (﴾3٨َمسَّ السبع  واألرضني  السبع  السموات  خلق 

وليس أيام ألف سنة،    -أْي: األيام الصغار-والفرش والوجود كله يف ستة أيام  

اِم   أيَّ يف  وإنام  سنة،  ألف  مخسني  َشْأن﴾.أو  يِف  ُهَو  َيْوٍم  [.  29]الرمحن:  ﴿ُكلَّ 

اين( حسّية،   اين يرى اجلوَّ البلور )البَّ وما هي والسموات بيضاء شفافة مثل: 

 حسّية، وبني كل سامء وسامء نور مثل: القطن اهلش. 

َقْلٌب﴾  :هلالج لج   قوله َلُه  َكاَن  َلَِن  َلِذْكَرى  َذلَِك  يِف  العناية    ﴿إِنَّ  أهل  »هم 

﴿َأْلَقى  ما له قلب    ﴿َأْو﴾اإلهلية، هؤالء مع اهلل يمتثلون األمر، وجيتنبون النهي  

ْمَع﴾  ني أيدهيم كام يريدون« *.  ب﴿َوُهَو َشِهيد﴾  بني أيدي أهل القلوب السَّ

اَْلُنَاِد    :هلالج لج   قوله ُينَاِد  َيْوَم  )ِمْن  ﴿َواْسَتِمْع  َقِريٍب  »أولئك    (﴾٤١َمَكاٍن 

َبِعيد ﴾ َكاٍن  مَّ ِمن  ينادون من مكان قريب، [  44]فصلت:  ﴿ُينَاَدْوَن  وهؤالء 

 فالقريب هو الذي ما بقي عنده حجب« *.  

 سورة الذاريات

):  هلالج لج قوله   لِْلُموقِننَِي  آَياٌت  اْْلَْرِض  وال    (﴾٢٠﴿َويِف  للفاسقني،  ال 

للفاسدين »بل ألهل اليقني. أهل اليقني فوق أهل اإليامن، اإليامن مرتبته مرتبة  

نَّ    غيب، واليقني مرتبة شهود وذوق ذايت،
﴿َقاَل َأَومَلْ ُتْؤِمْن َقاَل َبََل َوَلكِْن لَِيْطَمئِ

 [ هذا هو اإليامن، وهذا هو اليقني« *.260]البقرة:  َقْلبِي﴾
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وَن )﴿وَ   :هلالج لج   قوله  »اإلنسان فيه اجلسم وفيه    (﴾٢١يِف َأْنُفِسُكْم َأَفاَل ُتْبِِّصُ

الروح وفيه الرس، ولو كانت الناس ال تتكلم إال عن اجلسم والروح فقط كام  

أهنم ال يتكلمون عن الدين إال عن اإلسالم واإليامن فقط« *. والروح باقية ال  

 به؛ حاملته وحافظته. متوت، واجلسم يموت، وال يقوم بنفسه، الروح قائمة

وا إََِل    :هلالج لج  قوله َنِذيٌر ُمبنٌِي )  اهللِ﴿َفِفرُّ ِمنُْه    إىل   اهلل  من  نفرُّ (﴾  ٥٠إِِّنِّ َلُكْم 

   حميط. اهللُ إذن  اهلل،

﴿َكَذلَِك َما َأَتى الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ َقاُلوا َساِحٌر َأْو : هلالج لج قوله 

( الوجود...  (﴾  ٥٢ََمْنُوٌن  يف  وجد  ما  أغرب  هذه  جمنون،  أو  ساحر  قالوا: 

احر البد أن يكون ذكيًّا، واملجنون ليس له عقل، يعني ال هو كالم املجانني،  السَّ

كالم ربِّ العاملني، وهذا هو احلق، ال يشء أمجل وال هو كالم العقالء؛ فهو  

 منه، مل يعودوا يعرفون.  

):  هلالج لج قوله   اَْلُْؤِمننِي  َتنَفُع  ْكَرى  الذِّ َفإِنَّ  ْر  يكون    (﴾٥٥﴿َوَذكِّ والتذكري 

أن اهلل فطرنا عىل  الذي كان معه. وهذا يدلُّ عىل  التوحيد  للنسيان، ملن نيس 

ر إذا كان مت خّلًقا يف التذكري يؤّثر يف القلب، والكالم له  فطرة التوحيد، واملذكِّ

يتكّلم بالكالم وخيرَج من   أن  اهلّمة تدخل يف قلب اإلنسان قبل  معنى ومّهة، 

املؤثِّر     يف  يشرتط  لذلك  القلب؛  حيتلُّ  والكالم  الصدر،  ويطّهر  ينّظف  فمه، 

 . رشًطا أساسيًّا أن يكون كاماًل. وأكثُر ما ينفعنا التذكريُ 

ال  واإلنسان    الظلمة  يف  ويدخل  النور  وعن  الشمس  عن  يبعد  حني 

ظلمة  يف  دخلوا  اإلسالم،  نور  عن  ابتعدوا  اآلن  الناس  حال  هي  كام  يدرك، 

أبًدا، هنا وجب  أو عيًبا، ال يفهمون  النور حراًما  املدنيَّة، وما يرون شيًئا من 

ت بالتذكري؛ ألن قلوهبم حّية  املؤمنني  التذكري. وخصَّ  درك، التذكري، عليكم 

أّما الكّفار فحني تتكلم معهم ينظرون إليك مثل احليوانات؛ ألنَّ قلب الكافر  

 مّيت.

لَِيْعُبُدون ):  هلالج لج قوله   نَّ َواِْلنَس إاِلَّ  ليِذّلوا   أْي:  (﴾٥٦﴿َوَما َخَلْقُت اْْلِ

ِل، أما باقي املخلوقات كاملالئكة واحليوانات واجلامدات والنباتات فقد ُخلِقوا  
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اإلهلية   للمعرفة  ُخلقنا  نحن  أخرى:  مرة  وقال  نَّ  ذليلني.  اْْلِ َخَلْقُت  ﴿َوَما 

أْي: لَيْعِرفون، كام قال سّيدنا عبد اهلل بن عباس ريض    َواِْلنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدون﴾

]ويمكن اجلمع بني املعنيني[ أْي: ليعرفوِن ويذّلوا، فالعبادة تعطي    اهلل عنهام.

املعرفة اإلهلية، واملعرفة تعطي الّذل احلقيقي هلل ورسوله وللمؤمنني، لكنَّ الّذل  

من   حّية  النفس  لبقاء  حقيقي؛  ال  عريض  العبادة  عن  ينشأ   ( 1)  الداخل.اّلذي 

الذكر   املعبود، وكذا  إىل  توصلنا  وأن  حتقيقها،  بل  العبادة،  كثرة  املراد  وليس 

التكاليف.   عنه  تسقط  ال  اإلنسان  رقى  ومهام  املذكور،  إىل  واملعرفة  يوصلنا 

ويقال   حمّققة،  ثانية  ومعرفة  عارف،  لصاحبها:  ويقال  أوىل،  معرفة  قسامن: 

 لصاحبها: عارف حمقِّق.

ِة اَْلَتنِي )   ﴿إِنَّ اهللَ ُهوَ :  هلالج لج قوله   اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ »وحده هو الرزاق    (﴾ ٥٨الرَّ

املتني؛   صفة  وجاءت  املتني،  القوة  والفاجر  ذو  والكافر  الفاسق  يطعم  ألنه 

ل بحاجة  ، ونحن عبيد، وهو متكفِّ والصالح سواء دعاه أو مل يدُعه؛ ألّنه ربٌّ

ويعطينا أكثر مما    العبيد، لو قلنا: يا رّب نحن لسنا بحاجتك.. ال يلتفت إلينا

 .نريد، ولكن يوم الفصل يسألنا عن هذا الكالم

جاء ضيف إىل سيدنا إبراهيم اخلليل، فقال له: ما دينك؟ قال: جمويس،  

قال له: أما تسلم؟ ردَّ عليه: يا رجل أنا عندك ضيف، ليس لك عالقة بديني،  

املجويس   فخرج  أسلْم،  له:  قال  ترصفني،  أو  تطعمني  أن  إّما  جوعان،  أنا 

ذا؟ رجل جاءك مغضًبا، فخاطب احلق سيدنا إبراهيم: يا خلييل، لـَِم تفعل هك

ِل،   وأعداء  جموس،  كلهم  أبيه،  وأبا  أباه  وأعلم  أعلمه،  أين  تعلم  أما  ضيًفا 

، والربُّ يطعم ويسقي ويعطي عبيده؟ لكن يوم  ويعبدون غريي إال أين ربٌّ

 الفصل يوم القيامة أسأهلم ملاذا عبدتم غريي؟  

 

ذكرنا عن ابن عباس،  »وأوىل القولني يف ذلك بالصواب القول الذي  قال اإلمام الطبي:    (1)  

قال . و22/445وهو: ما خلقت اجلّن واإلنس إال لعبادتنا، والتذلل ألمرنا«. جامع البيان،  

القرطبي رمحه اهلل: »وقيل املعنى: إال ألستعبدهم واملعنى متقارب.........فمعنى ليعبدون:  

القرآن،   ألحكام  اجلامع  القرطبي،  ويعبدوا«.  وخيضعوا  و56/ 17ليذلوا  ا.  لعبادة  ذكر 
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وهو    سيدنا إبراهيم حني عاتبه اهلل ركض وحلق املجويسَّ وقال: يا فالن،

يا رجل   أن أمسكه: ماذا تريد مني؟  ة، وحلقه إىل  ُمرَّ أبو  زعالن يلعب برأسه 

قلَّعتني وما أطعمتني ماذا تريد مني؟ ْقف حتى أحكي لك حكاية، ما احلكاية؟ 

؟ قال: نعم،  قال له: خاطبني اهلل فيك، قال له: اهلل خالق املخلوقات خاطبك يفَّ

تضيّ  ملْ  لِـَم  ِل:  قال  لك؟  قال  أطعمه ماذا  وأنا  ولدينه؟  لك  ما  ضيفك؟  ْف 

وأجداده من زمن، وأعرفهم جموًسا، ويوم الفصل هناك أسأهلم، وهذا وقت  

 . الضيافة

حني سمع املجويس هذا الكالم قال له: اهلل خالق املخلوقات خاطبك  

؟ قال: نعم، قال: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأنك رسول اهلل حكى احلقيقة ما  .  يفَّ

ر، حكى احلقيقة وأسلم.  م وأخَّ  قدَّ

ما و بل  أبقى هلا شيًئا،  امرأة زوجها فقري، وقد سافر وما  بيَّنَا لكم عن 

عنده يشء ليبقيه، قالت هلا اخلبيثات اللوايت حوهلا: كيف يسافر؟ قالت هلم: 

ِة اَْلَتنِي﴾، ﴿إِنَّ اهللَ ُهَو الرَّ أنا من يوم تزوجته أعرفه أّكااًل ال رّزاًقا   اُق ُذو اْلُقوَّ  زَّ

.  فلــّمـا جاءهتنَّ هبذا اجلواب خنسَن، فشيطان اإلنس خينس مثل شيطان اجلن 

ملا  » نحاس  من  واألرض  رصاص،  من  السامء  أن  لو  األفراد:  بعض  ويقول 

 اهتممت بأمر الرزق. اللهم صحيح، وأنا أؤمن بذلك« *. 



 

 سورة الطور 

َتُهْم َوَما :  هلالج لج قوله   يَّ ْقنَا ِِبِْم ُذرِّ ُتُهْم بِإِياَمٍن َأْْلَ يَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ ﴿َوالَِّذيَن آَمنُوا َواتَّ

ٍء ُكلُّ اْمِرٍئ باَِم َكَسَب َرِهنٌي )  عن    سئل    (﴾٢١َأَلْتنَاُهْم ِمْن َعَملِِهْم ِمْن ََشْ

املؤمن يكون يف اجلنّة وزوجته من أهل املراتب العالية يف اجلنّة، وهو من حشو 

فأجاب: إن اهلل تعاىل يكرمها بأن    اجلنّة، فكيف جيتمعان مع تفاوت املرتبتني؟

املراتب يف   أهل  كان من  إن  الزوج  إكراًما هلا، وكذلك  رتبتها  يعطي زوجها 

وأّما البنت     يكرمها به فريّقيها إىل مرتبته.اجلنّة وزوجته أدنى منه مرتبًة فإن اهلل

جها احلق من نبيٍّ أو   الدنيا فبحسب مرتبتها هناك، رّبام يزوِّ التي مل تتزوج يف 

وأّما املرأة من أهل اجلنّة وزوجها    رسول أو صّديق أو عارف بحسب مرتبتها.

النار، فإن كان من اخلالدين يزّوجها احلقُّ بحسب مرتبتها من   أهل  من أهل 

 ا فيتزوجها. بً اجلنّة، وأّما إن كان موّحًدا تنتظره حتى خيرج طيِّ 

ِحنَي :  هلالج لج قوله   َربَِّك  بَِحْمِد  َوَسبِّْح  بَِأْعُينِنَا  َفإِنََّك  َربَِّك  ْكِم  ِْلُ ﴿َواْصَِبْ 

( ملسو هيلع هللا ىلص  »  (﴾٤٨َتُقوُم  للنبي  مرتبة  َفإِنََّك  أعىل  َربَِّك  ْكِم  ِْلُ   بَِأْعُينِنَا﴾. ﴿َواْصَِبْ 

ألن  لنا؛  الترشيع  باب  من  وهذه  معه.  موجودة  ملسو هيلع هللا ىلص  ُخلق  حني  فالكامالت 

... والوجود كّله  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يعلم ما من حركة وال سكون إاّل بحكم اهلل  

 أعني، والرسول هو البرص هو النور« *. 

 سورة النجم 

َوى ):  هلالج لج قوله       َعِن اَْلَ َينْطُِق  ُهَو إاِلَّ  3﴿َوَما   (﴾٤َوْحٌي ُيوَحى )( إِْن 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بنّص القرآن حمفوظ، وال يمكن أن يدخل عليه شيطان، والرسول  

  فكر   وال   قياس  وال  اجتهاد  فالملسو هيلع هللا ىلص حكيم، ال يتكّلم بكالم من قبل عقله ورأيه،  
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َل يف يشء أبًدا، كان    اهلل،  عند  من  كلُّه   عنده،  من  يشء  وال   عقل...  وال ما تدخَّ

إ أعلم،  »ال  فيقول:  ينزل  ُيسَأل  حتى  أعلم«  ال  وإال،  علمت،  اهلل  علَّمني  ن 

هذا حسب  ف   (1) وتارة يقول: »سلوين ما شئتم ما دمت يف موقفي هذا«  الوحي، 

اًبا أو منافًقا   اجلليس، فإذا كان اجلليس من األكابر يقول: سلوين، وإذا كان كذَّ

  »فإذا   هترٌب منه.أو مرائًيا أو حارض الذقن غائب العقل، يقول ال أعلم... فهذا  

قال:    :ملسو هيلع هللا ىلصالرسول    قال وإذا  شقي،  املجلس  يف  يوجد  أنه  فافهموا  أعلم  ال 

سلوين ماشئتم مادمت يف موقفي هذا فافهموا أن اجللساء كلهم سعداء، وهذه  

 *.  بشارة«هذه أكب وبشارة عظمى، 

ل، ال  »وقال أيًضا:   ل، وجاء للوجود حتى يكمِّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كامل مكمَّ

فللتعليم  يمكن   القضايا  بعض  أّما  إلخ.    ... يتيه  أو  يغلط  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  للرسول 

والتعريف. ال يقع منه يشء أبدًا إالّ عن قصد، أّما بعض القضايا فهذه تعليم  

 وتعريف لنا، اسمها ترشيع وتعليم وتعريف.

بعض الناس يقولون: الرسول ملسو هيلع هللا ىلص جيتهد  لكن والرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال جيتهد،  

اإلنسان    .دهم عن اهلل! ليس هكذا؛ ألّنه عىل بصريةوخيطئ! قاتلهم اهلل! ما أبع

إذا أراد أن يصيّل اآلن جيتهد يف التوجه إىل الكعبة، أما إذا كان أمام الكعبة فال  

 

َباُب الَغَضِب يِف املَْوِعظَِة َوالتَّْعلِيِم،  ( حديث »سلوين عامَّ شئتم« هبذا اللفظ، أخرجه البخاري،  1)

َيْكَرُه، عن أيب موسى األشعري برقم   َما  َتْوقِرِيِه ملسو هيلع هللا ىلص،    92إَِذا َرَأى  َباُب  َوَتْرِك وعنه مسلم، 

وَرَة إِلَيِْه، َأْو اَل َيتََعلَُّق بِِه َتْكلِيٌف َوَما اَل َيَقُع، َوَنْحِو َذلَِك برقم .  2360  إِْكثَاِر ُسَؤالِِه َعامَّ اَل رَضُ

يقول الشيخ عالء الدين عاليا : حرضت بنفيس يف غرفة السيد التي فيها مقامه الرشيف جاء 

: أحدهم يف علم النفس، واآلخران يف علم االجتامع إليه ثالثة أشخاص حيملون الدكتوراه

ويف   اخلرسوية  يف  درس  رشعية  دراسته  الدراسة  ناحية  من  وسيدنا  واجلغرافية«  »التاريخ 

األزهر الرشيف العلوم الرشعية، دار احلديُث، ومّن اهلل عيّل أن حرضت هذا االجتامع، وإذ  

ما درجة حديث فيقول:  لسيدنا  السؤال  ه  يوجِّ واآلخرين،    بأحدهم  األولني  »علمت علم 

وسلوين ما شئتم ما دمت يف موقفي هذا«؟ ما درجة هذا احلديث من حيث املصطلح وعلم  

ِة َعِن  َيْسأَلُوَنَك  احلديث؟ فأجابه سيدنا جواب احلكيم كام أجاب القرآن حني قال: ﴿ اأْلَِهلَّ

﴾ ]البقرة:   جِّ قال السيد النبهان: »إيُّ يشء نريد من درجة [  189ُقْل ِهَي َمَواقِيُت لِلنَّاِس َواحْلَ

احلديث؟ أنا أمامكم، سلوين ما شئتم ما دمت يف موقفي هذا، أْي: أنا وارث حممدي أجيب  

كام أجاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص. أنت يا عامل النفس، وأنت يا عامل التاريخ، وأنت يا عامل اجلغرافية سلوين  

 .269/ 1احلسان، ما شئتم ما دمت يف موقفي هذا«. انظر: عبوش، الدرر
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جيوز أن جيتهد، بل يصيّل إىل عني الكعبة؛ ألّنه بالبرص يدرك ذلك! فالرسول  

 ملسو هيلع هللا ىلص يدرك األمور كّلها، بل األمور كّلها ظهرت عنه.

لي ملسو هيلع هللا ىلص  جمتهداً الرسول  الرسول    -س  يقولون:  اّلذين    - جيتهد   خسئ 

باهلل   العارف  اجتهد وأخطأ.  يقولون:  اخلبيثني  اخلائنني  فإن  هذا  من  واألبلغ 

أموره ظاهرة فكيف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ أموره جلّية أمامه كّلها، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص حينام 

لبّتة، يتكّلم من مشكاة رّبه، ال من عند نفسه، ما له وجود ال هو وال نفسه أبدًا أ 

ومقبول  مهضوم  كّله  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  كالم  ذلك  ألجل  احلق؛  بكالم  يتكّلم 

 (1) معقول« *. 

الذي يعجبني يف الرسول »   (﴾١٧﴿َما َزاَغ اْلَبَِّصُ َوَما َطَغى ):  هلالج لج قوله  

يتكلَّف يف شجاعة، وال  فال  تكلُّفه،  عدم  بل  ليس شجاعته، وال كرمه،  ملسو هيلع هللا ىلص 

كلُّها طبيعية عنده؛ ألجل ذلك ال يوجد  يتكلَّف يف كرم، وال يتكلَّف يف نزاهة،  

هنا  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مطلًقا، ومن  أتّم من شخصية  أعىل وال  أكب وال أمجل وال 

﴿َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت مع كونه    ﴿َما َزاَغ اْلَبَِّصُ َوَما َطَغى﴾مدحه احلق فقال:  

( اْلُكَْبَى  ِه  فصاحب (﴾  ١٨َربِّ شخصيته،  بمقدار  الكبى  اآليات  رأى 

 الشخصية ال يشء َيْلِفته. 

ى ) :  هلالج لج قوله   ِه اْلُكَْبَ »الكبى عندكم ال  (﴾  ١٨﴿َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت َربِّ

رآه كأنه يشء بسيط عادي... وآيته هو أكب، فالقلب عنده   عنده؛ إذ كل يشء

الفناء...وذاته     ملسو هيلع هللا ىلصمملوء باهلل سبحانه وتعاىل، ال ينظر لليشء الذي من شأنه 

  أثر   يقتفي  الذي   يذوقهاوهذه    جامعة كل اآليات، ما يف يشء عّبأ دماغه ألبتة،

  من  لكل بل   فقط، ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  لسيدنا  ليست  وهي « *.  ملسو هيلع هللا ىلص ويتبعه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول

   .ملسو هيلع هللا ىلص له  تابًعا كان

):  هلالج لج قوله   َوَأْبَكى  َأْضَحَك  ُهَو  ُه  الصالح    (﴾٤3﴿َوَأنَّ السلف  كان 

يبكون، ويضحكون وهم يف الصالة، ولكن ليس ضحك غفلة، وإنام ضحك  

 يقظة وفرح باهلل تعاىل.
 

وفيه خالف بني علامء األمة مسألة اجتهاد الرسول من عدمه هلا تعلق بعصمة الرسول أيًضا،    (1)

كتايب  فيها يف  القول  وقد بسطت  ومتكلمني  يقبل اجلديد  من أصوليني  النبهان ال  والسيد   ،

التعليم والتعريف القول باجتهاده ال شكاًل وال مضموًنا، وما يظهر أنه غري ذلك فهو من قبيل  

 ألمته.
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دنا  سّي  (﴾9( َفَكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ َأْو َأْدَنى )٨﴿ُثمَّ َدَنا َفَتَدَلَّ ) : هلالج لج قوله     

ملَّا   والسالم  الصالة  عليه  ُموَسى  موسى  َوَخرَّ  ا  َدكًّ َجَعَلُه  لِْلَجَبِل  ُه  َربُّ َلَّ  ﴿ََتَ

َفَتَدَلَّ ) [، ولكن صاحب الرسالة ملسو هيلع هللا ىلص  143﴾ ]األعراف:  َصِعقاا َدَنا  (  ٨﴿ُثمَّ 

( َأْدَنى  َأْو  َقْوَسنْيِ  َقاَب  حمّمد  (﴾  9َفَكاَن  سّيدنا  من  جزء  موسى  سّيدنا  ألن 

عليهام الصالة والسالم... ما أحد رأى رّبه بعينْي رأسه غري سّيدنا حمّمد؛ ألّنه  

  (1)  .نور، وليس له ظل، أما األنبياء واألولياء فريونه بالبصرية

ا من أنه  ا وهربً هناك من يقول: إرساؤه ومعراجه كان بالروح خوفً »

 ؟ واهلل ليس بجسم ،كيف يرى اهلل

نفسه:    احلقُّ  عن  َمَواِت  يقول  السَّ ُنوُر  .  [ 35النور:]  َواْْلَْرِض﴾﴿اهللُ 

السيدة عائشة  ة أرادت مرَّ حتى إذا مشى ليس له ظل.  نور ملسو هيلع هللا ىلص كذلك الرسول 

هذا أدركته    .إال النور  يوجد يشء  الأنه  حّزمته رأت  فلام  ،  ملسو هيلع هللا ىلصأن حتزم الرسول  

 (2)  « *.ليس كل إنسان يقدر أن يدرك ذلك عظمتها،بقوة 

 

 

فأنكرهتا   (1) أقوال:  السمع ثالثة  بعيني رأسه من حيث  املعراج  ليلة  النبي ربه  للعلامء يف رؤية 

هريرةسيدتنا   وأبو  ابن   ،عائشة  وأثبتها سيدنا  املحدثني واملتكلمني.  وإليه ذهب مجاعة من 

أصحابه. ورجحه عباس وأنس وعكرمة وغريهم، وبه قال أبو احلسن األشعري ومجلة من  

وبه قال سعيد بن  ،التوقف عن اإلثبات والنفي :اإلمام ابن خزيمة والنووي وغريهم. ثالثها

املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،    ،جبري القرطبي يف كتابه:  العباس  أبو  واختاره 

 .3/4، رشح مسلم. والنووي يف 160.واملقديس، االقتصاد يف االعتقاد، 1/402

ومنه شعره الرشيف ظل؟ فيه قوالن: والتجربة العملية خري إثبات   لرسول هلل  وكذلك هل    

روى ابن املبارك وابن اجلوزي، عن ابن عباس:    وحجة. جاء يف كتاب رشح املواهب اللدنية

ظل، ومل يقم مع الشمس قط إال غلب ضوؤه ضوء الشمس، ومل يقم مع    »مل يكن للنبي  

نوًرا، فكان إذا مشى يف الشمس    ل ابن سبع: كان  وقا. رساج قط إال غلب ضوء الرساج«

أو القمر ال يظهر له ظل؛ ألن النور ال ظلَّ له ... قيل: وحكمة ذلك صيانته عن أن يطأ كافر 

اللدنية،   املواهب  عىل  الزرقاين  رشح  ظله«.  كشاف  525-524/  5عىل  والبهويت،   .

 . 170/ 2. واملقريزي، إمتاع األسامع« 32/ 5القناع،

 عائشة مل أجده. السيدة حديث   (2)

 



 

 سورة الرْحن 

ْْحَُن ):  هلالج لج قوله   ْنَساَن ) ٢( َعلََّم اْلُقْرآَن ) ١﴿الرَّ َمُه اْلَبَياَن  3( َخَلَق اْْلِ ( َعلَّ

قال أبو حامد الغزاِل رمحه اهلل: اخلاصية التي يتميز اإلنسان هبا عىل سائر  (﴾  ٤)

ْْحَُن )البهائم هي العلم، واإلنسان إنسان بام هو رشيف ألجله.   ( َعلََّم  ١﴿الرَّ

ْنَساَن ) ٢اْلُقْرآَن ) َمُه اْلَبَياَن )3( َخَلَق اْْلِ ما عّلم املالئكة وال اجلن،    (﴾.٤( َعلَّ

ْنَساَن ) لإلنسان اّلذي يقّدر العلم  ما عّلمه إالّ   َمُه اْلَبَياَن )3﴿َخَلَق اْْلِ (﴾  ٤( َعلَّ

حتى يطبقه عىل نفسه وعىل غريه، ال أن جيعله جللب املادة، واإلنسان إنسان بام  

هو رشيف ألجله، وليس ذلك لقوته، فإن اجلمل أقوى منه، وال لعظمه فإن  

جع منه، وال ألكّله فإن اجلمل الفيل أعظم منه، وال لشجاعته فإن األسد أش

فاد منه، بل مل   أوسع بطنًا منه، وال جلامعه، فإن أخّس العصافري أقوى عىل السِّ

 ( 1) بالعلم.يتميز إالّ  

انَّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر ) : هلالج لج قوله  »مارج: يعني اخللط،    (﴾١٥﴿َوَخَلَق اْْلَ

واهلواء   العقل؛  خفيف  فأصبح  اهلواء  حرق  فالنار  النار،  مع  اهلواء  اختلط 

املحروق مرض، لذلك اإلنسان إذا كان معه سل أو معه مرض يطلب منه أن  

يسكن يف اجلبل حيث اهلواء نقي« *.  والنار ليس ذات لطافة، اللطافة جتيء 

النور إخواننا اجلّن عموًما تغلب عليهم  النار ذات خّفة وطيش؛ لذلك    .من 

اّلذي حيبونه  أعان-اخلّفة والطيش فيه    -اهلل  أو ولًدا يدخلون  امرأة  إذا أحّبوا 

 وأهله يروحون إىل املشايخ واألطباء.  ،يرمونه يف األرض

كل التجليات شؤونات له، وهو    (﴾ ٢9﴿ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يِف َشْأن ):  هلالج لج قوله  

أهل   .فحني يأتيك فأقل الدرجات أن تسكت  ، احلال هلل  شأن الشؤون  

يأتيهم   حني  أنطقهم    (2)  احلالاهلل  هو  إذا  إال  أبًدا  عندئذ  فيسكتون  يتكلمون، 

يصري هلم مقاًما، والشخص الذي يتكلم باحلال غالًبا غري صادق، أما الصادق  

مقاًما. فيصري  يقوى  حتى  احلال  هذا  من    انفاإلنس  فيسكت ويسكن، ويعبئ 

 

 العمل والعلامء من موقع الكلتاوية عىل الشابكة. (1)

 . الوْجد (2)
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قي  دائاًم   يكون  أن  منه  مطلوب   وال   البزخ  يف  وال   الدنيا  يف  وقوف  ال  الدائمي،  بالرُّ

   .نرتقَّى اللحظات عىل .اآلخرة يف

.. وكل  عليها.  حيكم  أن حيسن  ال  الكاملة النفس إىل   اإلنسان  وصل ما إذا 

من   حالة  كل  ويف  عبِده،  حمّمد  سّيدنا  عىل  يظهر  اإلهلية  احلرضة  من  يظهر  ما 

أحواله ملسو هيلع هللا ىلص يتجدد له من مكارم األخالق وحماسن السري وما يفيض اهلل به عليه  

من علوم ومعارف ما ال يعلمه إالّ اهلل؛ ألن التجليات اإلهلية ال تنقطع، هناك  

[. ما استطاع أن يقوم 15]ق:     َخْلٍق َجِديٍد﴾﴿َبْل ُهْم يِف َلْبٍس ِمنْ أشار احلق  

، ويقدر عليها اّلذي يتخلق دائاًم بُِخلٍق  هبا إالّ من يريده أن يكون خليفة له  

 «. جديد

ِه َجنََّتان ):  هلالج لج قوله   كل من خياف وقوفه بني (﴾  ٤٦﴿َوَلَِْن َخاَف َمَقاَم َربِّ

يدي اهلل عند السؤال له جنتان، والذي خياف ال يعمل خمالفة، وإن وقعت منه  

ُل  ﴿ َحَسنَاٍت﴾  ُيَبدِّ َسيَِّئاِِتِْم  جنةواجل»[.  70]األنبياء:  اهللُ  اهلل    ؛نتان:  ألنَّ 

خلَّصنا من العذاب األليم الشديد احلريق، ثم أدخلنا اجلنان حملَّ رؤية احلرضة  

هلية إىل آخره... ]اخلالص من العذاب جنة، ودخول اجلنان جنة ثانية[ فهذه  اإل

وجنّة الّذات أعىل...   ،واجلنتان: جنّة الّذات وجنّة الصفاتصارت جنتني« *.  

ننا احلرضة اإلهلية» ننا، ونحن ُتزيِّ نها ال هي ُتزيِّ    (1)  .*« واجلنّة نحن نزيِّ

 

 

جنّة الشهوات ]أي جنة الصفات[ ما فيها إاّل األكالت واأللبسة واحلور العني  »وقال أيًضا:  (1)

طاب   ما  إذا  اهلل،  وجه  إىل  النظر  فهي  الّذات  جنّة  أما  ذلك.  شابه  وما  الدنيا  واملساكن  يف 

اجلنان و  .«يدخلها مراتب  هنا  املراد هبام  إذ  وتأمله  ذاقه  من  يعرفه  بحت  صويف  تأويل  هذا 

وكلها تدخل حتت مسمى جنات النعيم وال ينفي ما ذكره املفرسون من    املعنوية ال الصورية

للجنتني التفسري  هذا  ذكر  وقد  منها  قول  عىل  نصيًّا  دليل  ال  إذ  باجلنتني  املراد  يف    أقوال 

. وبني املراد منهام سيدي عيل مجل العمراين  9/319  –  2/126البوسوي يف روح البيان  

هـ( فقال: »صاحب مشهد اجلامل له جنتان: جنة الذات، وجنة الصفات، 1193احلسني )

أنه تارة يف هذه وتارة يف هذه. جنة الذات يف غيب الغيوب وجنة   وهو راتع فيهام أبدًا، إال 

العرفان، جنة  الصفات يف ظواهر احل الصفات هي جنة  العيان وجنة  الذات جنة  جب جنة 

اليواقيت احلسان يف  البعد والتعشق...«.  الذات جنة القرب والتحقق وجنة الصفات جنة 

 . 163ترصيف معاين اإلنسان، 
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 سورة الواقعة

 (1)  *.َفاَقٌة« ُتِصْبُه مَلْ َلْيَلٍة ُكلَّ  اْلَواقَِعَة  ُسوَرَة َقَرَأ َمْن »  اهللِ»قال َرُسوَل 

)   :هلالج لجقوله   َكثَِْيٍة  َِمْنُوَعٍة )3٢﴿َوَفاكَِهٍة  َواَل  َمْقُطوَعٍة  اَل  َوُفُرٍش  33(   )

ا َأْنَشْأَناُهنَّ إِْنَشاءا )3٤َمْرُفوَعٍة ) ا ) (  3٥( إِنَّ ا َأْتَراباا  3٦َفَجَعْلنَاُهنَّ َأْبَكارا ( ُعُربا

اجلنان  (﴾  3٧) فاكهة  مثل  بكًرا  عادت  زوجها  عارشها  كلام  العني  احلور 

 ( َكثَِْيٍة  )3٢﴿َوَفاكَِهٍة  َِمْنُوَعٍة  َواَل  َمْقُطوَعٍة  اَل  تَ 33(  يْط   قطعُ (﴾  هنا  ع  لُ من 

ي يتكلم ال  العارف حني  متاًما، ومثل علم  مثلها  نقص من علمه يشء مكاهنا 

ونساؤنا املؤمنات غري احلور العني، نساؤنا    .يأتيه أقوى وأعىل وأكمل وأمجل

  أمجل« *.

ُرون ):  هلالج لج قوله   ُه إاِلَّ اَْلَُطهَّ ال جيوز أن نمسك املصحف »(﴾  ٧9﴿الَّ َيَمسُّ

إال ونحن عىل وضوء؛ ألنه كالم اهلل العظيم جل جالله، وال أن نمس ورقه  

رون.    ،ي أن يكون عظياًم والذي يقرؤه ينبغ فقراءته من  لذلك ال يمسه إال املطهَّ

غري وضوء  عىل    وأما قراءته من غريه  اجلنب الذي ال حيق له الصالة ال جتوز،

أي   الندب  ترك  مع  لكن  وعىل فجائزة  التالوة  عىل  يساعد  فالوضوء  السنة، 

يريد أن يفهم معانيه البد أن يكون نزهًيا طاهًرا من كل يشء، ليس الفهم، فمن  

القرآن   ُتيل عليه  إذا  فهذا  أيًضا،  السيئة  اخلواطر  بل من  الدنيا فقط،  من حب 

 يفهمه لطهارته« *.  

  عندهم   بقي  ما  يشء،  كل   من  املطهر  الطاهر،  إال  يدخلها  ال  الرشيعةو

من  و  خلق،  بوجود  ويعتقدون  فقط،  اإلهلية  احلرضة  يشهدون  (2)  سوائية الدنيا 

ابتالءات،   وكلها  الوجود،  مراتب  من  مرتبة  آخرها  إىل  هلا  َخَلَق  أوِّ ﴿الَِّذي 

ُكْم َأْحَسُن َعَمالا َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفور﴾ َياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ    [ 2]امُللك: اَْلَْوَت َواْْلَ

 

-2/491ختصيص سور منها بالذكر، عن ابن مسعود،  أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن،    (1)

 لف يف صحته.  . واحلديث خمت492

 ( أي: ما عندهم سوى اهلل. 2)
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ر  أن  قبل  اشيئً   تطلب  أن  إّياك   ثم   ختّلْق   .االتباع  طريق  عن  نفسك  تطهِّ

  تنال  نفسك هتذُب  إذا اهلل،  هو  املطلق   والفّعال عبٌد، أّنك حقيقةً  تشهد  ثم  حتقْق،

  (1)  املراد.

 سورة اْلديد

َعلِيم  :  هلالج لج قوله   ٍء  ََشْ بُِكلِّ  َوُهَو  َواْلَباطُِن  َوالظَّاِهُر  َواِلِخُر  ُل  اْلَوَّ ﴿ُهَو 

أّول ال أولية قبل، وآخر ال آخرية بعد، وظاهر ال ظاهرية بعد، وباطن  (﴾  3)

ًقا. يوم ليس خالَّ اهلل، وال جاء  فيه  ليس  يوم  ما جاء  باطنية بعد،    فاهلل من   ال 

ٍء َعلِيم﴾األول، واآلخرو الباطن،  و   أسامئه الظاهر أي يف كل    ، َوُهَو بُِكلِّ ََشْ

 يشء معلوم، وبكل يشء عامل، هذا هو اإلله. 

كن مع اهلل يف املحبة يكن معك  »   ﴿َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم﴾:  هلالج لج قوله  

َوَأْمَوالُِكْم، ُصَوِرُكْم  إىَِل  َينُْظُر  اَل  اهللَ  إِنَّ  يف الوصول، ال يشهد يف قلبك خمالفة، » 

ُقُلوبُِكْم   إىَِل  َينُْظُر  والباطن، يف اخلري    (2)   َوَأْعاَملُِكْم«َوَلكِْن  الظاهر  هو معك يف 

اهلل ليس يف السامء فقط، الوجود كّله قائم باهلل،   والرش، هو معك ومشاهدك. 

البصرية، اهلل ال يرى بالعينني؛ ألن  اهلل ليس جساًم حتى تراه بعينيك، تراه بعني 

اهلل ليس جساًم وال ماّدة حسّية؛ ألّنه لو كان ماّدة حسّية الحتاج إىل مكان يقعد  

ء َمَعه، َوُهَو اآْلن عىل َما َعَلْيِه َكانَ   ( 3)«.عليه، هو خالق األشياء »َكاَن اهلل َواَل يَشْ

 

ــيد النبهان ال يبعد عام يقوله ابن تيمية رمحه اهلل:  ( 1) ــاري الذي ذكره الس ــمع املعنى اإلش فمن س

ُرون﴾ ُه إاِلَّ املُْطَهَّ ــُّ اىَل: ﴿الَّ َيَمســ ِمَع َقْوَل اهللَِّ َتعـَ ُه    قول اهلل تعـاىل : َفَمْن ســـَ اَل: إنَـّ اللَّْوُح  َوـقَ

َحُف َفَقاَل: َكاَم َأنَّ اللَّْوَح املَْْحُفوَظ الَِّذي ُكتَِب فِيِه ُحُروُف الُْقْرآِن اَل َيَمســُّ  ــْ ُه املَْْحُفوُظ َأْو املُْص

اِهٌر   َدٌن طـَ ايِن  إالَّ بـَ ا  اَل  الُْقْرآِن  َفَمعـَ ُذوُقهـَ اِهَرُة َوِهَي ُقُلوُب املُْتَّ الُْقُلوُب  إالَّ  يـَ َذا  الطَـّ اَن ـهَ ِقنَي كـَ

ِحيًحا ِحيًحا َواْعتِبَاًرا صـَ اَل َتْدُخُل املَْاَلئَِكُة َبيْتًا فِيِه َكْلٌب َواَل   "...َوَكَذلَِك َمْن َقاَل:  َمْعنًى صـَ

ٌب   هُ   "ُجنـُ ــُ ســ ا ُينَجِّ ِه ـمَ اَن فـِي ياَمِن إَذا كـَ ائُِق اإْلِ ُه َحقـَ ْدُخلـُ َب اَل يـَ َك َأنَّ الَْقلـْ َذلـِ اْعتََبَ بـِ ِمْن الْكِْبِ   فـَ

َسِد َفَقْد َأَصاَب« جمموع الفتاوى   :242/ 13َواحْلَ

 تقدم خترجيه ( 2)

 تقدم خترجيه  (3)
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ية   السارية يف الظاهر والباطن ﴿َوُهَو  »وما قال )اهلل(، بل قال: )هو( اهلوَّ

َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم﴾، بقي لنا أن نراه. هو يرانا ال شك والريب، لكن كيف  

نراه؟ كن مع اهلل، أمرك تأمتر، هناك تنتهي تر اهلل معك، ال تقدر أن ترى اهلل إال  

 باهلل.

اهلل متأواًل  قال الشيخ عبد القادر اخلطيب رئيس رابطة علامء العراق رمحه  ] 

ُكنُتْم﴾ :  هلالج لجقوله   َما  َأْيَن  َمَعُكْم  .  [بأنه معكم بعلمه ال بذات[  4]احلديد:  ﴿َوُهَو 

بالذات، قال: بل بالصفات! قال: يا شيخ، احلق عزَّ وجلَّ  »فقال له السيِّد النبهان:  

نِي َمَعُكاَم  يقول:   برص؟ قال:  [، فهل العلم له سمع أو  46]طه:   َأْسَمُع َوَأَرى﴾﴿إِنَّ

 هكذا يقولون، وسكت. قال: إيه، هكذا يقولون«. 

) :  هلالج لج قوله   فِيِه  ُمْسَتْخَلِفنَي  َجَعَلُكْم  َّا  ِِم موضوع  » (﴾  ٧﴿َوَأْنِفُقوا  املال 

قال:   هلل،  مملوكون  واملال  نحن  أمانة،  للفقراء  ﴿َوَأْنِفُقوا﴾  عندنا  أعطوا 

الزكاة،   للذميني ال من طريق  تعطون  أنكم  من طريق  بل  للمحتاجني، حتى 

 الصدقة.

أنا مرة من املرات رحت خصوًصا وأخذت معي إخواين، ونزلت إىل   

ال زكاة؛ من أجل   هناك صدقةورصت أعطي الفقراء    ،الذي فيه نصارى  احليِّ 

 « *. يسلمونف هذه نجذهبم كثري منهم بحسن املعاملة  فأن يتعلموا ويفهموا. 

باجلاهليس    ]واإلنفاق[ باملال  بالعلم  وإنام  فقط،  باملعرفة،    باجلسم 

واملستخَلف يرى حاله خليفة اهلل ليس له من األمر يشء ألبّتة. وخيدم بام أعطاه  

أهل يعرفها  هذه  واخلادم  اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلص،  حمّمد  سّيدنا  هو  األول  واخلادم  الفهم، 

 .الناس اّلذي خيدم الناس ال الناس ختدمهاحلقيقي هو سّيد 

حني يصل العارف إىل عبد الواسع يسع الوجود من أوله إىل آخره، هو 

ولو كانوا هيوًدا أو جموًسا، ، هو يريدكم أن ختدموا عبيده.  مع سّيده الواسع  

فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما كان حيب قتل الكافر أبًدا أبًدا، بل كان حيب قتل كفر الكافر،  

 . لكفر صار صديقه، صار حبيبه، وهكذاإذا راح ا

ُل َعََل َعْبِدِه آَياٍت َبيِّنَاٍت لُِيْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلاَمِت :  هلالج لج قوله    ﴿ُهَو الَِّذي ُينَزِّ

( َرِحيٌم  َلَرُءوٌف  بُِكْم  اهللَ  َوإِنَّ  النُّوِر  من  ملسو هيلع هللا ىلص  »ُبعث سيدنا    (﴾9إََِل  ليخرجنا 

وشاعر   ساحر  عنه:  وقالوا  وجننوه،  كذبوه،  هذا  ومع  النور،  إىل  الظلامت 
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َقْوِمي اْهِد  مَّ  اللهُ وكاهن، وألقوا عليه األقذار، وكرسوا َرَباعيَّته، وهو يقول » 

ُْم     (1)  .َيْعَلُموَن«اَل َفإهِنَّ

ام أفضل ليلة القدر أم  رسول اهلل  ولد فيها  التيليلة ال سألني أحد العلامء: أهيُّ

ملسو هيلع هللا ىلص؟ قلت له: ليلة القدر وجدت لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. كل نَفس من أنفاس الليلة  

ألّنه هو اّلذي    بال شك؛  التي ولد فيها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أعىل من الدنيا واآلخرة

 (2)أخرجنا من الظلامت إىل النور« *. 

ُة هلالج لج قوله  ْْحَ كل باطن   (﴾١3َوَظاِهُرُه ِمْن قَِبلِِه اْلَعَذاُب ) : ﴿َباطِنُُه فِيِه الرَّ

»فام من شيطان، وال إنسان، وال كافر،  .  فيه الرمحة، وظاهره من قبله العذاب

وال فاجر، وال فاسق، وال صالح، وال نبي إال يف قلبه الرمحة، قال اهلل تعاىل: 

اْلعَ  قَِبلِِه  ِمْن  َوَظاِهُرُه  ُة  ْْحَ الرَّ فِيِه  فلامذا    َذاُب﴾﴿َباطِنُُه  الرمحة  بقلبه  طاملا  إْي: 

املراقص   إىل  الذهاب  مثل  بالشهوة  الرمحة  حجب  ألنه  الدرجة؟  هلذه  وصل 

 *.   وغريها«والنوادي والسينام 

 

َعىَل    ( أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن، َعْن َعبِْد اهللِ بِن ُعبَيٍْد مرساًل، َفْصٌل يِف َحَدِب النَّبِيِّ  1)

تِِه َوَرْأَفتِِه هِبِْم، برقم  .  1447َأمَّ

( يف املسالة ثالثة أقوال وثالثها التوقف، وجزم بفضل ليلة املولد عىل ليلة القدر اإلمام الفقيه  2)

( يف كتابه جنى 842-766د أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن مرزوق التلمساين )املحدث احلفي

اجلنتني يف فضل الليلتني من عرشين وجهاً ثم افرتض شبه من يفضل ليلة القدر وردَّ عليها.  

املعرب،   املعيار  الونرشييس،  من 250-8/242انظر:  القسطالين  اإلمام  واصطفى   .

عليه السالم أفضل من ليلة القدر من وجوه ثالثة: أحدها:    العرشين ثالثة فقال: »ليلة مولده

، وليلة القدر معطاة له، وما رشف بظهور ذات املرشف من أجله أن ليلة املولد ليلة ظهوره  

أرشف مما رشف بسبب ما أعطيه، وال نزاع يف ذلك، فكانت ليلة املولد أفضل من ليلة القدر. 

. ومن رشفت  الئكة فيها، وليلة املولد رشفت بظهوره  الثاين: أن ليلة القدر رشفت بنزول امل 

املولد   ليلة  فتكون  املرتىض،  األصح  عىل  القدر،  ليلة  هبم  رشفت  ممن  أفضل  املولد  ليلة  به 

، وليلة املولد الرشيف وقع  أفضل. الثالث: أن ليلة القدر وقع فيها التفضيل عىل أمة حممد  

الذ فهو  املوجودات،  فيها عىل سائر  به التفضل  ت  فعمَّ بعثه اهلل عز وجل رمحة للعاملني،  ي 

النعمة عىل مجيع اخلالئق، فكانت ليلة املولد أعم نفًعا، فكانت أفضل...«.  انظر: القسطالين، 

. وأيدت جلنة اإلفتاء املرصية هذه األفضلية  490. ومسالك احلنفا،1/88املواهب اللدنية  

وتفصيل ونقول ماتعة بخصوص هذه  يوسف النبهاين كالم    وللشيخ 9408،  رقم الفتوى

البحار،   كتابه، جواهر  القرآن  3/425املسألة يف  بنص  القدر  ليلة  .  وعىل كل جاء فضل 

حيث خصَّ يومهام بصيام. ولكل    الكريم وفضل ليلة املولد مستنبط من القرآن وسنة النبي  

 وجهة ولذا توقف بعضهم عن التفضيل بينهام. واهلل أعلم.
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َبْينَُكْم  :  هلالج لج قوله   َوَتَفاُخٌر  َوِزينٌَة  ٌو  َوََلْ َلِعٌب  ْنَيا  الدُّ َياُة  اْْلَ اَم  َأنَّ ﴿اْعَلُموا 

اُه   َفََتَ َْيِيُج  ُثمَّ  َنَباُتُه  اَر  اْلُكفَّ َأْعَجَب  َغْيٍث  َكَمَثِل  َواْْلَْواَلِد  اْْلَْمَواِل  يِف  َوَتَكاُثٌر 

ا َويِف اِْلِخَرةِ  ا ُثمَّ َيُكوُن ُحَطاما َوِرْضَواٌن َوَما   اهللَِعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن    ُمْصَفرًّ

ْنَيا إاِلَّ َمَتاُع اْلُغُروِر)  َياُة الدُّ (﴾» قد مجع اهلل جمامع اهلوى يف مخسة أمور يف  ٢٠اْْلَ

ٌو َوِزينٌَة َوَتَفاُخٌر َبْينَُكْم َوَتَكاُثٌر﴾: هلالج لج قوله  ْنَيا َلِعٌب َوََلْ َياُة الدُّ اَم اْْلَ  *.  « ﴿َأنَّ

اَمِء  :  هلالج لجقوله   السَّ َكَعْرِض  َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  ُكْم  َربِّ ِمْن  َمْغِفَرٍة  إََِل  ﴿َسابُِقوا 

 ( ل،   (﴾٢١َواْْلَْرِض  وتبدَّ تستحيل  سوف  واألرضني  السبع  السموات  إن 

السابعة أرض هلا، وأما   السامء  أما اجلنّة فإن سقف  للنار.  فيكون حملُّهام حماًل 

ول  الرمحن،  فعرش  تعاىل:  سقفها  قال  اَمِء  ذلك  السَّ َكَعْرِض  ﴿َعْرُضَها 

من  َواْْلَْرِض﴾.   أكب  العامل  ذلك  وإن  بالطبع،  العرض  من  أكب  والطول 

 السموات واألرضني بكثري... 

 ]حتقيق يف اْلنة والنار موجودتان أم ال؟[

من علامء الظاهر من يقول: موجودتان، وآخرون يقولون: ال. وأهل اهلل  

 ؟ موجودتان ال موجودتان تان ال موجودتان! فكيفيقولون: موجود

ُتعّمر؟   فمتى  قواعد  هلا  ووضع  داًرا،  ليعّمرها  أرًضا  أحد  اشرتى  إذا 

ُتعّمر بعملنا، اإلنسان يعّمر جنّته، ويعّمر ناره بنفسه! يعمل اخلري يعّمر اجلنّة، 

 ويعمل الرش يعّمر النار. 

العمل، حتى اآلن    موجودتان من حيث التقدير، ال موجودتان من حيث

لكن عملنا هو اّلذي يعّمر النار وهو !  باقيتان بقاًعاوال النار،    ما وصلنا اجلنّة

اّلذي   يعّمر اجلنان، العمل الصالح احلسن هو عامرة اجلنان، وعمل الرش هو 

ألجل ذلك احلّجُة قامت   ؛ يعّمر النار. وهذا هو احلق واحلقيقة، فنحن الُعاّمر

ُة  للهِ ﴿ُقْل فَ علينا، قال اهلل تعاىل:  جَّ  [. 149األنعام:  ]  اْلَبالَِغُة﴾اْْلُ

وهناك يشء مجيل جًدا ونعمة كبى: إنسان عّمر ناره كبرية، كان يقطع  

الطريق؛ يقتل ويرسق ويعمل.. ثّم تاب بعدها التوبة النصوح وأقبل عىل اهلل  
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  انقلبت جناًنا،  صارت  كّلها  النار  حسنات،  كّلها  بسيئاته  يبّدل  احلق   ،

ُل اهللُ َسيَِّئاِِتِمْ ﴿َفُأوَلئَِك   [. واهللِ هذا اإلله حُيَبُّ  70]الفرقان: َحَسنَاٍت﴾  ُيَبدِّ

ا النَّاُس َأْنُتُم  حقيقًة، ونحن بحاجة إليه، وهو الغني عنّا   َ   اْلُفَقَراُء إََِل اهللِ ﴿َيا َأْيُّ

ِميُد )   [. 15]فاطر: (﴾ ١٥واهللُ ُهَو اْلَغنِيُّ اْْلَ

 

 

 

 

 

 



 

 سورة اَلجادلة 

  (﴾٢٢ُهُم اَلُْْفلُِحوَن )  اهللَِأاَل إِنَّ ِحْزَب    اهللِ﴿ُأوَلئَِك ِحْزُب  :  هلالج لجقوله  

صاحب   أغراض،  أصحاب  غايات  أصحاب  كّذابون  كّلهم  األحزاب 

من   حزب  يف  أساًسا  يدخل  ال  طيبة  نفسه  اّلذي  مريضة،  نفسه  الغرض 

األحزاب أبًدا ألبّتة، اّلذي نفسه طيبة يمسك الكتاب يمسك السنّة يّتبع  

صا حزب  يوجد  ال  بنا...  رمحة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  اتباع  ملسو هيلع هللا ىلص  ال  الرسول  دق، 

  ُهُم اَلُْْفلُِحوَن﴾  اهللِ﴿َأاَل إِنَّ ِحْزَب  يوجد غري اهلل، وحزُب اهلل هم األولياء  

   [.56]املائدة:  اْلَغالُِبوَن﴾﴿ُهُم 

 سورة اْلرش

اٍت:  َثاَلَث  ُيْصبُِح  ِحنَي  َقاَل  َمْن  »يروى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: » َأُعوُذ َمرَّ

ِميِع  بِاهللِ   ِجيِم، ُثمَّ َقَرَأ الثَّاَلَث آَياٍت ِمْن آِخِر ُسوَرِة  السَّ ْيَطاِن الرَّ اْلَعلِيِم ِمَن الشَّ

يِف   َماَت  إِْن   ، ُيْميِسَ َحتَّى  َعَلْيِه  ُيَصلُّوَن  َمَلٍك  َأْلَف  َسْبِعنَي  بِِه  اهللُ  َل  َوكَّ  ، رْشِ احْلَ

   (1)« *. امْلَنِْزَلةِ ا ِحنَي ُيْميِس َكاَن بِتِْلَك  َذلَِك اْلَيْوِم َماَت َشِهيًدا، َوَمْن َقاهلََ 

أنفسنا    (﴾9﴿َوُيْؤثُِروَن َعََل َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصٌة ):  هلالج لجقوله  

مل   إذا  بالتهذيب،  بوا تأحقُّ  هذَّ اهلل  أهل  غريها،  من  أحسن  نفسها  تَر    تهذب 

 طوياًل وخيدمون...أهل اهلل أخالق، أنفسهم وجاعوا وقاسوا االبتالءات زماًنا  

ول كل يشء أهنم ال حيبون الدنيا، ثم اإليثار، خيدمك ولو هو شيخ، وأنت أ 

 تلميذ بام أعطاه اهلل. 

 

َباُب َما َجاَء فِيَمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمَن الُقْرآِن َمالَُه ِمَن  ذي وغريه عن معقل بن يسار،  أخرجه الرتم  (1)

 . وقال: »َهَذا َحِديٌث َغِريٌب اَل َنْعِرُفُه إاِلَّ ِمْن َهَذا الَوْجِه«. 2922األَْجِر، برقم، 
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 سورة الصف  

املقت مقتان:    (﴾3َأن َتُقوُلوا َما الَ َتْفَعُلون )   اهللِ﴿َكَُبَ َمْقتاا ِعنَد  :  هلالج لج قوله  

مقت كبري، ومقت صغري. املقت الكبري عند اهلل، واملقت الصغري عند اخلالئق،  

 هذا املقت الكبري.  َأن َتُقوُلوا َما الَ َتْفَعُلون﴾  اهللِ﴿َكَُبَ َمْقتاا ِعنَد قال اهلل تعاىل: 

ائِيَل إِِّنِّ  :  هلالج لج قوله   إَِلْيُكْم    اهللَِرُسوُل  ﴿َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إَِْسَ

ا بَِرُسوٍل َيْأِِت ِمْن َبْعِدي اْسُمُه   ا ا َلَِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبرشِّ قا ُد َفَلامَّ ُمَصدِّ َأْْحَ

( ُمبنٌِي  َهَذا ِسْحٌر  َقاُلوا  بِاْلَبيِّنَاِت  »الرسول ملسو هيلع هللا ىلص له ثالث أسامء:    (﴾٦َجاَءُهْم 

ال  يف  أمحد  األرض،  يف  يف  حممد  حممود  أمحد،  اسمه  الساموية  الكتب  يف  سامء، 

 العرش«*.  

اَرٍة ُتنِْجيُكْم ِمْن َعَذاٍب  :  هلالج لج قوله   ا الَِّذيَن آَمنُوا َهْل َأُدلُُّكْم َعََل َِتَ َ ﴿َيا َأْيُّ

»ومل يقل: بعذاب حريق أو شديد؛ ألنه يدخل يف العذاب األليم    (﴾ ١٠َألِيٍم )

 من حلظاته يتعذب« *.  عدم املعرفة اإلهلية، ففي كل حلظة 

اَرٍة ُتنِْجيُكْم ِمْن َعَذاٍب :  هلالج لج قوله   ا الَِّذيَن آَمنُوا َهْل َأُدلُُّكْم َعََل َِتَ َ ﴿َيا َأْيُّ

اِهُدوَن يِف َسبِيِل    اهللِ(﴾ ُتْؤِمنُوَن بِ ١٠َألِيٍم ) بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم    اهللَِوَرُسولِِه َوَُتَ

َتْعَلُموَن ) إِْن ُكنُْتْم  َلُكْم  َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت ١١َذلُِكْم َخْْيٌ  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َيْغِفْر   )

تَِها اْْلَْْنَاُر َوَمَساكَِن َطيَِّبةا يِف َجنَّاِت َعْدٍن َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم )  ِري ِمْن حَتْ (  ١٢ََتْ

بُّوَْنَا َنِّْصٌ ِمَن  َوُأْخرَ 
ِ اَْلُْؤِمننَِي )  اهللِى حُتِ ا الَِّذيَن    (﴾١3َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبرشِّ َ ﴿َيا َأْيُّ

ِ اَْلُْؤِمننَِي﴾ »ابتدأ باإليامن، وختم باإليامن؛ إيامن الذوق ال إيامن   آَمنُوا﴾ ﴿َوَبرشِّ

بِاهللِ َريِضَ  َمْن  ياَمِن  اإْلِ َطْعَم  »َذاَق  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ِدينًا، العقيدة،  ْساَلِم  َوبِاإْلِ َربًّا،   

ٍد نبًيا وَرُسواًل«   هذا إيامن الذوق« *.   (1) َوبُِمَحمَّ

سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص هو خاتم األنبياء واملرسلني، ال يوجد نبي بعد سّيدنا   

حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص، لكن يوجد ُوّراث حمّمدّيون يف كل عرص، يمّثلون سّيدنا حمّمًدا عليه  

 

 ( تقدم خترجيه. 1)
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جيّددون   والسالم،  املحّمدي الصالة  بالوارث  تؤمنون  إذن  دينها،  األّمة  هلذه 

 الكامل اّلذي يمّثل اإلسالم، اّلذي يأخذ عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

 سورة اْلمعة

  (﴾ ٤اْلَفْضِل اْلَعظِيم )  واهللُ ُذوُيْؤتِيِه َمن َيَشاء    اهللِ﴿َذلَِك َفْضُل  :  هلالج لج قوله  

اهلل  هكلُّ واهللِ   إىل آخره فضل  أوله  ليس لكم، بلحظة يسحبه منكم، واهلل    من 

أعطاك علوًما    ، النعمة منسوبة إليه  جعلنا ممن شاء، ُنَحِسن ظننا يف اهلل  

ومفاهيَم ومعارَف فانسبها إليه، ال يصح أن ُينَسب لك يشء أبًدا، وإذانسبَتها  

إليك تصري مثل إبليس! يعمل بكم مثلام عمل بإبليس! ال يكون الفضل إاّل  

 .  . إّياكم أن تشتغلوا بالنعمة عن املنعم؛ ألهّنا حتجبكم عن املنعممن اهلل..

»ومن متام الشكر هلل أن تفرح باملنعم ال بالنعمة ذاهتا، فالنعمة صفة زائلة، 

النعمة، وإذا   باملنعم هو غاية  النعمة وموجهها، والفرح  فهو خالق  املنعم  أما 

عل وأنعم  أعطاك،  الذي  اهلل  فأنت حتب  بالنعمة  أعطاك شيًئا  تتعلق  يك، وال 

ه خلدمة املنعم، فإذا أعطاك اهلل مااًل أو جاًها   ذاهتا، أما النعمة فيجب أن ُتوجَّ

فأنت تشكر املنعم، وتفرح بالنعمة، وتوجه تلك النعم إىل حيث يريد املنعم أن 

ه إليه  ( 1) «.تتوجَّ

َُيِْمُل   :هلالج لج قوله   اَمِر  اْْلِ َكَمَثِل  َُيِْمُلوَها  مَلْ  ُثمَّ  التَّْوَراَة  ُْحُِّلوا  الَِّذيَن  ﴿َمَثُل 

الظَّاَلنَِِي   اْلَقْوَم  َْيِْدي  اَل  واهللُ  اهللِ  بِآَياِت  ُبوا  َكذَّ الَِّذيَن  اْلَقْوِم  َمَثُل  بِْئَس  ا  َأْسَفارا

اليهود  مثل احلامر محلتموه عرشين توراة أو مصحًفا، و(﴾  ٥) هذا مثال عىل 

قردة   ممسوخة  قلوهبم  كثريون،  أناس  مثلهم  عندنا  واآلن  التوراة،  عندهم 

 وخنازير، واألجسام يف األمة املحّمدية ال متسخ، صورهتم ال متسخ. 

 

 .247-246ا النبهان فاروق، الشيخ النبهان، ( 1)
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 سورة اَلنافقون 

َيُقوُلوَن  :  هلالج لج قوله   الَِّذيَن  َرُسوِل  َمْن  َعََل  ُتنِْفُقوا  اَل  ﴿ُهُم  َحتَّى   اهللِِعنَْد 

( وا  يقول  (﴾  ٧َينَْفضُّ كان  سلول  بن  أيب  بن  اهلل  عبد  املنافقني  رئيس  هذا 

للمنافقني يف املدينة: ال تنفقوا عليهم، فاحلق عليكم انتوا لّفيتم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  

  ، ولّفيتم أصحابه وأطعمتموهم حتى صاروا خلًقا. مع كوهنم تركوا أمواهلم 

وحلقوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ألهنم    ،روا كل يشء حسن عندهموتركوا أوالدهم، وهج

اهلل رسول  أنه  األمر  ،شهدوا  جوهر  هو  كوهنوهذا  رسول    ن يشهدو  م،  أنه 

 اهلل«*. 

 سورة التغابن 

لَُّكْم    :هلالج لج قوله   ا  َعُدوًّ َوَأْوالَِدُكْم  َأْزَواِجُكْم  ِمْن  إِنَّ  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأْيُّ ﴿َيا 

أي: فتنة. (﴾ ١٤)

 سورة الطالق 

ا ):  هلالج لج قوله   ( َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل َُيَْتِسُب  ٢﴿َوَمْن َيتَِّق اهللَ جَيَْعْل َلُه َُمَْرجا

َعََل   ْل  َيَتَوكَّ )   اهللَِوَمْن  َأْمِرِه  َبالُِغ  إِنَّ اهللَ  َحْسُبُه  التقوى خالص    (﴾ 3َفُهَو  علم 

ربام   الثانية  التقوى  علم  وصاحب  الّلديّن،  العلم  ثالث:  علم  وهناك  ناضج، 

 صله أو ال يصله، صاحب العلم الّلديّن، عبٌد، وعنده رمحة وسعة.   ي
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  وأنا   أسرًيا،  أخذوه  ولدي  اهلل،  رسول  يا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  رجل  جاء

  العيل  باهلل  إال  قوة   وال  حول  ال   الوكيل،   ونعم  اهلل  حسبي  قل:   قال:  أحد،  عندي  ما

  ولدي؟   يا   هذا   ما  قال:  ٌل،مِجا  ومعه  البيت   يف   ابنه   فوجد  البيت،   إىل   رجع  العظيم،

﴿َوَمن َيتَِّق اهللَ جَيَْعل لَُّه   اآلية: فنزلت   وجئت،  اإلبل وسقت  القوم غافلت  قال:

ا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث الَ     (1)  .َُيَْتِسُب﴾َُمَْرجا

َعََل  ﴿َوَمن  :  هلالج لج قوله   ْل  َحْسُبُه﴾  اهللَِيَتَوكَّ نفسك،    َفُهَو  عىل  تتكل  »ال 

فالنبي   بيشء،  ليست  »  فنفسك  َبنْيَ  َأْعَدى  يقول:  الَّتِي  َنْفُسَك  َك  َعُدوِّ

ل   بل قل دائاًم: ذلك الفضل من اهلل«  (2)  َجنَْبْيَك« *. والتوكُّل قسامن: أواًل: توكُّ

ْل َعََل حممود وهو التوكُّل عىل اهلل تعاىل، وهو أقوى األسباب   اهللِ﴿َوَمن َيَتَوكَّ

[. وهو مرتبة من مراتب  36]الزمر:    بَِكاٍف َعْبَدُه﴾َأَلْيَس اهللُ  ﴿  َفُهَو َحْسُبُه﴾.

وجه األرض، وأي   السري، عالمته ال يطلب شيًئا ال من أبيه وال من أحد عىل

يشء جاءه يأخذه، وال يرّد من أحد إاّل إذا كان حراًما، وصاحب هذه املرتبة ال  

يضّج وال يلّج ولو بقي ثالثة أيام بال طعام أو رشاب، فإذا أعطي شيًئا يأخذه، 

اّلذي بعث له، من   ولكن ممّن؟ يأخذه ليس منه وإنَّام من اهلل تعاىل، يفهم َمن 

 ء هم الصوفية. اّلذي أعطاه، وهؤال

رضبه[    كان أحد السالكني يميش مع مجاعة فجاءه رجل فطرقه كًفا ]أيْ 

أعطاك  اّلذي  َمن  فسئل  رغيًفا،  يناوله  بآخر  وإذا  قلياًل،  مشى  ثّم  فسكت، 

 . الرغيف؟ قال: اّلذي رضبني الكّف 

ثانًيا: توّكل مذموم وهو التوكل عىل الناس، عىل أبيه أو عىل أخيه أو عىل 

ه؛ ليبعث له اخلبز ونحوه، وهو قاعد يف املسجد، فهذا ال جيوز أبًدا، يقّلدون   عمِّ

هم  وهؤالء  ويلّجون،  يضّجون  أهنم  النوع  هذا  وعالمة  اهلل،  عىل  املتوكلني 

فة.  املتصوِّ

 

َة إاِلَّ بِاهللِ، برقم  ( أخرجه الطباين يف الدعاء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  1)  . 1672َباُب َفْضِل اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

، من حديث أيب مالك األشعري، مرفوًعا، وهو حديث  3445( أخرجه: الطباين يف الكبري  2)

 باس، وهو ضعيف أيًضا. ، من حديث ابن ع343ضعيف. وأخرجه: البيهقي يف الزهد 
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 سورة التحريم 

ا َوُقوُدَها النَّاُس   :قوله  ا الَِّذيَن آَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َنارا َ ﴿َيا َأْيُّ

َما  َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َما  اهللَ  َيْعُصوَن  اَل  ِشَداٌد  ِغاَلٌظ  َماَلئَِكٌة  َعَلْيَها  َجاَرُة  َواْْلِ

( يف »(﴾  ٦ُيْؤَمُروَن  وقع  إذا  النار  يدخل  فاإلنسان  النار،  من  احفظوها 

الرجل وزوجته وولده، مروهم باخلري واهنوهم  املخالفات والرشور، واملأمور 

عن الرش، ال تعلِّموهم لبس القصري مثل لبس أوروبا، عّلموهم من صغرهم  

يشعر   وال  بعًضا،  بعضهم  بني  باملحبة  أّمه  من  الولد  ليشعر  باحلسنى؛  لكن 

تقوّ بالبغض بوهم  وأدِّ عّلموهم  بذلك  و،  النَّاُس  هم  َوُقوُدَها  ا  ﴿َنارا

َجاَرُة﴾، ابن    َواْْلِ كان  ولو  والنظافة  والصالة  الوضوء  وعلَّموه  بوه  أدَّ فالولد 

سبع سنني، هذا برقابكم؛ ]بعهدتكم[ألن عمله هذا مكتوب كله بصحيفتكم  

 .مطالب بصحيفة األم واألب، خصوًصا األم، فهو اليزال صغرًيا غري 

َما  َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َما  اهللَ  َيْعُصوَن  اَل  ِشَداٌد  ِغاَلٌظ  َماَلئَِكٌة  ﴿َعَلْيَها 

املالئكة ليس فيهم ذكر وال أنثى، طعامهم التسبيح والتقديس  (﴾ ٦ُيْؤَمُروَن )

فقط-هم - اهلل    .نور  خلق  قسم   وحني  أقسام:  ثالثة  خلقهم  املخلوقات 

وة وهم املالئكة، وقسم خلق هلم شهوًة بدون عقل  خلق هلم عقاًل بدون شه

وهم احليوانات، وقسم خلق فيهم الشهوة والعقل وهو اإلنسان. فمن غلبت  

شهوُته عقَله كان أضّل من احليوانات. ومن غلب عقُله شهوَته كان أعىل من 

املالئكة وأمجع« *. ألنَّ املالئكة ما عندهم استعداد للمخالفة أبًدا، لكن نحن 

دنا استعداد للمخالفة أبًدا، وما خالفناه، أو خالفناه ورجعنا وتبنا واعرتفنا  عن

 .   أننا خمطئون نجحنا كسيدنا آدم

َب اهللُ َمَثالا لِلَِّذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت ُنوٍح َواْمَرَأَت ُلوٍط َكاَنَتا  :  هلالج لج قوله   ﴿َْضَ

ِمَن   َعنُْهاَم  ُيْغنَِيا  َفَلْم  ا  َفَخاَنَتاُِهَ نْيِ  ِعَباِدَنا َصاِْلَ ِمْن  َعْبَدْيِن  َت  َوقِيَل    اهللِ حَتْ َشْيئاا 

اِخلنَِي ) ا بالكفر، فزوجة النبّي ال جيوز أن َفَخاَنَتامُهَ   (﴾١٠اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ

 تكون زانية أبًدا، وابن سّيدنا نوح خان أباه بالكفر كذلك. 
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َقاَلْت  :  هلالج لجقوله   إِْذ  فِْرَعْوَن  اْمَرَأَت  آَمنُوا  ِذيَن  لِلَّ َمَثالا  اهللَُّ  َب  ﴿َوَْضَ

نَّةِ   يِف   َبْيتااَربِّ اْبِن ِِل ِعنَْدَك   نِي  اْْلَ نِي  َوَعَملِهِ   فِْرَعْونَ   ِمنْ   َوَنجِّ   اْلَقْومِ   ِمنَ   َوَنجِّ

( العلم  (﴾١١الظَّاَلنَِِي  زينة  بل  العلم  روح  الناس    .الشخصية  من  كثري 

أقول    العلم، ملاذاالشخصية يزين    لكن صاحب  يتعلمون العلم ينقصون العلم،

 ؟ الشخصية الشخصية :لكم

العندية   آسية طلبت  مثل سيدتنا  إن    يعني  ِعنَْدَك﴾ِِل    ﴿اْبنِ الشخصية 

يا رسول »نا عائشة قالت:  تسيدومثل    كان وال بد ابن ِل عندك، أريدك أنت.

اهلل مالنا نرى اهلل خيشخش لنا بخشاخيش اجلنان واحلور والولدان واهلل ال نريد  

من حني ولدت إىل أن    ،لكبإىل ا   شخصية فذة من الصغرهي      (1)   .«إال وجهه

 « *. ماتت

 

 حديث عائشة مل أجده.(1)



 

 سورة اَللك 

»قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من القرآن سورٌة ثالثون آية شفعت لرجل حتى ُغفر له وهي 

يعني، يلزم أن   (1)  َحسٌن.تبارك الذي بيده امللك« رواه الرتمذي وقال: حديث  

»َأنَّ النَّبِيَّ   نقرأ تبارك وأمل تنزيل السجدة كلَّ يوم بعد العشاء. وعن جابر  

 كان مواظًبا عليها« *.   (2)  «.ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن اَل َينَاُم َحتَّى َيْقَرَأ أمل َتنِْزيُل، َوَتَباَركَ 

ُكْم َأْحَسُن َعَمالا ): هلالج لج قوله  َياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ (﴾  ٢﴿الَِّذي َخَلَق اَْلَْوَت َواْْلَ

دار ابتالء. فاالبن ابتالء، واألب ابتالء،  خلقها اهلل  الدنيا من أوهلا إىل آخرها  

 واللريات ابتالء، واملال ابتالء، والعلم ابتالء.  

فيوم ما وجد يوم منذ خلق اهلل العامل إىل يومنا هذا ما كان فيه ابتالءات،  

خلق آدم وقعت فتنة بينه وبني إبليس، ثم بعدها أوالده قتل قابيل هابيل، ويوم 

باملنشار،   نرشوه  زكريا  سيدنا  ويوم  النار،  يف  النمرود  وضعه  إبراهيم  سيدنا 

احل سيدنا  ويوم  رأسه،  قطعوا  حييى  سيدنا  ولعبوا  ويوم  رأسه  قطعوا  سني 

 باحلكرة، االبتالءات هي كامالتنا« *.  

ِعْي ):  هلالج لج قوله   (﴾  ١٠﴿َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا يِف َأْصَحاِب السَّ

﴿َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل    والكفرة:  الفالسفة  أْي:  الفاسد،  العقل  أهل  أْي:  وقالوا

يِف  ُكنَّا  ِعْي﴾َما  السَّ َأْصَحاِب    ال   االعرتاف  هذا   لكن  القيامة،  يوم  اعرتفوا    

ايفيدهم يوم ...  يقولون  الكفار،  عقل  مثل:  املعايش،  العقل  عقالن:  لعقل 

ِعْي﴾  القيامة   ما سمعوا؛ ألنه ال ﴿َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا يِف َأْصَحاِب السَّ

الذي هو وزير القلب. عندهم العقل املعايش    نور عندهم وال العقل النوراين

الذي يعرفون به كيف يعملون اخرتاعات وصواريخ؛ ليحرقوا بعضهم بعًضا، 

 . ونحن عندنا الصواريخ التي حتيي امليت ال متيت احلي، ففرق كبري بينهام

 

 .2891َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َباُب َما َجاَء يِف َفْضِل ُسوَرةِ املُْلِك برقم، (1)

 تقدم خترجيه.  (2)
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اهلل،  مع  أديبني  عاقلني  رجااًل  حتتاج  امليت  حتيي  التي  فالصواريخ 

اخلري ال بالرش، والذين يستعملوهنا باخلري هم املؤدبون  يستعملون هذه القوة ب

قلنا: الفالسفة ما عندهم علم، وأنا بذايت رأيتهم يأتون   بآداب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص...

هو   نعم  عظياًم،  الفيلسوف  ختمنون  رأيتموهم  ما  أنتم  لكن  ة،  عدَّ أنواًعا  إِلَّ 

م منه  عظيم عىل من هو أجهل منه، وليس عىل من هو أعظم منه، عند األعظ 

 .خيرس ال يتكلم أبًدا

ونحن نكرس  -حني كنت يف بريوت جاءين مبرشِّ كبري، وقبل أن يقعد   

طعام   ]نتناول  فرة  العالء  -الفطور[  السُّ أليب  ا  جدًّ مجيلني  بيتني  عن  سألني 

معاين  له  أبنيِّ  رصت  يكون،  ما  أحسن  من  التوحيد  عن  كالم  فيهام  املعري، 

، وقال: يا أستاذ، قلت نعم، قال: هذان أليب العالء  البيتني ومجاهلام، فنظر   يفَّ

املعري، قلت: وحيك ما أجهلك، أنت تسألني عن القائل أم عن القال، أنت  

جئتني؛ لتسألني عن معانيهام، ومل تسألني عن قائل البيتني، اآلن اسألني سؤااًل  

 زمانه ذكيًّا ثانًيا عن القائل. رصت أبني له عن أيب العالء املعري، وأنه كان يف

العامل   أذكياء  العارف-من  شغل  بالشامل،    - وهذا  وهو  باليمني  العارف 

العارف بالنور وهو بالظلمة، وكل منهم عنده حرية؛ ألن العارف عنده حرية  

بقي   ما  الوحشة،  حرية  عنده  وذاك  وجالله،  اهلل  مجال  بني  مندهش  الدهشة 

 . بقي يتكلميعرف أيَّ يشء من أيِّ يشء يوجد، فخنس وسكت ما 

قلت له: أنتم جهال، عندنا قائل ومقول، فحني نسأل عن القال ما هو  

مجاله؟ ما معناه؟ ما هو حّده من الصحة؟ ما لنا وللقائل كائنًا من كان؟ أما 

عند السؤال عن القائل ذاته فنجيب مثل ما أجبنا عن أيب العالء املعري وهكذا،  

واآلن ذكيًّا  كان  املعريُّ  العالء  مثل حكايته   فأبو  له خليفة يف مرص، موجود 

ونه طه حسني، ذو ذكاء غريب. الذكاء   أعمى، ذاك أعمى، وهذا أعمى، يسمُّ

ا، يعني بعد حلظة يصري جمنوًنا.    ما بينه وبني اجلنون إال حجاب رقيق جدًّ

أنا الذي رأيته أنَّ القليل من األذكياء يف العامل يصري منهم خري، يتَّكلون  

ذكائهم،   والرياضات  عىل  واملجاهدات  املطالعات  عىل  يتَّكلون  وال 



 255 سورة امللك والقلم واحلاقة واملعارج 

 

 

واملعامالت، ومنهم من يصري منه خري، لكن قليل، يف كل ألف قلَّ أن جتد منهم 

ا...ذكاؤك   واحًدا، أو يف كل عرشة آالف جتد واحًدا يصري منه خري، قليل جدَّ

الَِّذي :  هلالج لج .قوله  يشء، والنظام اإلهلي يشء، عقلنا ليس له عالقة َجَعَل    ﴿ُهَو 

  (﴾ ١٥َلُكُم اْْلَْرَض َذُلوالا َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزقِِه َوإَِلْيِه النُُّشوُر )

ر كل يشء، فام قدر   ملاضغيك أن »قال فامشوا ومل يقل فاسعوا؛ ألن اهلل مقدِّ

 .* » ، وال تأكله بذلٍّ    (1)يمضغا ال بدَّ أن يمضغا، وحيك كله بعزٍّ

 سورة القلم

  (﴾ ١﴿ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُرون ) الوجود كله أرسار من ]أمل[ إىل آخره  

   (2) السورة.﴿أمل، أمل، حم عسق، حم...﴾ كل هذه أرسار، وكل رسٍّ ترشحه 

و»سيدنا نون هذا َمَلك، هذا كايب ]جاٍث[بني يدي العامل العليم العاّلم  

والرسل   فقط،  باهلل  العارف  إال  يعلمها  ال  علوًما  احلقُّ  إليه  ويلقي  يكتب، 

فيه   ظهر  الذي  لديّن  علم  اسمه  هذا  العلم  أصيل،  نورهم  أولئك  يعرفوهنا، 

 « *. سيدنا اخلرض 

»اخللق احلسن: ملكة نفسانية    (﴾٤َعظِيم )﴿َوإِنََّك َلَعَل ُخُلٍق  : هلالج لج قوله 

حني مدح سّيدنا    يسهل عىل املتَّصف هبا اإلتيان باألفعال اجلميلة. واحلّق  

باخلُلق ال بالعلم، ونحن نعرف اإلنسان يزيد عىل اإلنسان   حمّمًدا ملسو هيلع هللا ىلص مدحه 

بأخالقه ال بعلمه. فاألخالق هي آلة الفهم لإلنسان، والرسول حني ُأرِسل،  

ُخُلٍق َعظِيم﴾حتت عنوان:  ُأرِسل   َلَعَل  »   ﴿َوإِنََّك  َِّم  ُبِعْثُت  إِنَّاَم  وقال ملسو هيلع هللا ىلص:  أِلمَُت

 

ر ملاضغيك أن يمضغاه،  دِّ واسمع ما قال بعض املشايخ: أهيا الرجل: ما قُ   : قال ابن عطاء اهلل  (1)

«ه وحيك بعز، وال تأكله لْ يمضغاه، فكُ فال بد أن   .108، . التنوير يف إسقاط التدبريبذلٍّ

قال سيدي عبد العزيز: »مجيع ما يف السورة التي أوهلا تلك احلروف من املعاين واألرسار كلها   (2)

مندرج حتت تلك احلروف، فجميع ما يف سورة)ص( مندرج حتت حرف )ص( ومجيع ما يف  

 . 88،)ق( و)ن(و)يس( )طه( وغري ذلك مندرج يف هذه الرموز«. ابن املبارك، اإلبريز
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م بنفسه   (1)  اأْلَْخاَلِق«َمَكاِرَم   م بقوله وفعله وحاله،   -ال بقوله فحسب -يتمِّ  يتمِّ

بالنبيِّ اخلاَتم  واملكارم موجودة عند كل األمم واألنبياء، لكْن إمتامها خاص 

احلق بعثني حتى     بالتدريج أنَّ حينام بعثه احلق إىل املخلوقات بنيَّ ف  وأمتِِه« *.

أبني تتميم املكارم بتتميمي أنا؛ مثل باب البيت يعملون له خامتًا ينزلونه من 

الباب وال  بدونه ال  ،فوق إِنَّاَم  » قال:  فحني    هذا هو اخلاتم.  الشباك،  يتامسك 

َِّم  ُبِعْثُت   ذوقً   اأْلَْخاَلِق«َمَكاِرَم  أِلمَُت ما  اقاهلا عن ذوق، لكن كان  ان ك  إمجاليًا، 

هي عليه،   ذوقه تفصيليًا، ذوقه التفصييل فيام بعد، فيام بعد عرف األمور عىل ما 

  كذلك صاحب مرتبة العلم اللدين، هؤالء قليلون يف العامل« *.

الظاهر،   متّد  وأخالقه  ملسو هيلع هللا ىلص،  أخالقه  من  أعىل  ُوجد  أن ما  اإلنسان  فعىل 

ا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص يف األقوال  اللهم ارزقنا اتباع سّيدنيتّمم املكارم باالتباع املحّمدي.  

 واألفعال واألحوال واألخالق. 

 العبادة تعطي شيئني:  و

ل: مهام تكلمت الناس عليه يعرف أن اهلل حركهم عليه ليعطيه »إَِذا   األوَّ

نصوم ونصيل ونأيت إىل الدروس واخلطب وما كنا  وإذا      (2)   اْبَتاَلُه«َعْبًدا  اهللُ  َأَحبَّ  

 أخالًقا حسنة، فهذا سلوك فيه خلل، سببه العادة.  ناأعطت

احلسنة،   األخالق  تعطيه  أن  اهلل  عند  املقبولة  العبادة  عالمة  والثاين: 

مكارم   تملو مُتم و»    وعالمة األخالق احلسنة تعطيه الفهم، يفهم ما له وما عليه.

ا رتون الوجود كله مربوطً س   كثرًيا؛ ألنكمأخالقكم لفرحتم كثرًيا، وضحكتم  

 من هنا قالوا أهل اهلل:  و اهلل العام الكامل يف اإلنسان. رسُّ ف  يف ذاتكم.

 وفيك انطوى العامل األكب             صغري  رمٌ تزعم أنك جِ 

 عظيم!« *.يشء هذا . و يعني العامل الكبري والعامل الصغري منطويات فيه

َذا  :  هلالج لج قوله   ُب ِِبَ ِديِث َسنَْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث اَل  ﴿َفَذْرِِّن َوَمْن ُيَكذِّ اْْلَ

 .بني الكرامة وبني املكر اإلهليثريون ال يفرقون ك (﴾٤٤َيْعَلُموَن )

 

 . واحلديث صحيح.894َعن َأيِب ُهَريرة، برقم،سنده، أخرجه البزار يف م (1)

 . واحلديث صحيح.14/512ط. الرسالة.   أخرجه أمحد يف املسند، عن أيب هريرة،( 2)
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الشخصوتعرف   من  واملكر  فالكرامة  مستقيم؟  ،  له    تكونالشخص 

 .ا، او استدراًج اإهليًّ  امكرً  تكون لهستقيم؟ كرامة، والشخص غري امل 

و يدخل أ ويرضب حاله بالشيش    هايصلي  صالة ماال  تإذا كان   فالشخص

ى    بالنار! ﴿َسنَْسَتْدِرُجُهْم    استدراج.هذا اسمه  بل  ،  الككرامة؟     ذاهفهل ُيسمَّ

  ، عليه  كان كرامة كان اهلل أكرمه بالصالة املفروضة   َيْعَلُموَن﴾ لو ِمْن َحْيُث اَل  

صاحب أهل  ي  شخص إذا مل ال ف!  ثم بعد ذلك يكذبون ويّدعون  ؟أليس كذلك

. ال شيطاًنا  أبداً   فرعون  يصبح  -يالطيف يالطيف-اهلل وكان من أهل العبادة  

اهلل  أما   يأهل  :  اَلائدة]   َيَشاُء﴾  َمنْ   ُيْؤتِيهِ   اهلل  َفْضُل   َذلَِك ﴿ن:  قولو فإهنم 

﴾  َعَلْيَك   اهلل  َفْضُل ﴿َوَكاَن   [٥٤   ال يستطيعون أن ينسبوا   [١١3:  النساء]   َعظِياما

من اخلمر ومن الزنا  بشع  أ   ،يف الوجود الدعوى  ء يش  بشع أ. فأبداً شيًئا  إليهم  

  (1)  ت كلها« *.الافوالس 

 

 

مراده أن صاحب العبادة املدعي شبيه فرعون يف ادعائه ما ادَّعاه، فهو أخطر من الشيطان، ألن    (1)

الدعوى كفرعون فيزعم أنه حقيق وجدير بام يعمله.  إبليس يعلم أنه عَص ربه، وأما صاحب  

 ناسبًا ذلك لنفسه ال للمنعم به عليه. 



ان فَ رْ العِ  ُق ارِ وَ بَ   258 

 

 سورة اْلاقة

﴿َواَْلََلُك َعََل َأْرَجائَِها َوَُيِْمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمئٍِذ َثاَمنَِيٌة  :  هلالج لج قوله  

املالئكة حيملون العرش، ومن هو حامل املالئكة؟ هذا محل ترشيف،   (﴾١٧)

 (1)  وإاّل فهم حممولون. اهلل حاملهم وحامل العرش.

 سورة اَلعارج 

َأْلَف َسنَة ):  هلالج لج قوله   ِمْقَداُرُه ََخِْسنَي  َيْوٍم َكاَن  يام ال تنسوا األ   (﴾٤﴿يِف 

هو   االيام  َشْأن﴾أقرص  يِف  ُهَو  َيْوٍم  اليوم 29]الرمحن:  ﴿ُكلَّ  هو  منه  أطول   ]

منه   وأطول  ساعة،  وعرشين  أربع  والنهار  الليل  من  املركب  تعرفونه  الذي 

َّا  َسنٍَة  َكَأْلِف  ﴿ وَن﴾ ]احلج:مِم ﴿يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه ََخِْسنَي  [ وأطول منه  47َتُعدُّ

َسنَة﴾.   اليوم  َأْلَف  َشْأن﴾ هذا  يِف  ُهَو  َيْوٍم  ا   ﴿ُكلَّ  يوم يوم  واألنبياء  ألولياء 

الكرامات. يوم  واألف  املعجزات  السبع  والعرش  السموات  السبع  رضون 

ام ألف سنة أو  ام الصغار، وليس أيَّ ام أْي: األيَّ والفرش والوجود كله يف ستة أيَّ 

ام   . [29]الرمحن: ﴿ُكلَّ َيْوٍم ُهَو يِف َشْأن﴾مخسني ألف سنة، وإنام أيَّ

مخس» القيامة  يوم  موقفً ن  و وطول  مخسني  يف  سنة،  لكل  األف  موقف ، 

الصادقني    ألف املحبني  عىل  اليوم  هذا  وطول  األولياء  والصادقات  سنة، 

، وهم  ؛ ألهنم مل يعملوا شيًئا حياسبون عليهمقدار ركعتني خفيفتنيات  يَّ ولوال

 

فإن املالئكة الذين هم محلة العرش قد روي أن هذا ال خالف عليه قال البيهقي رمحه اهلل: » (1)

العرش عىل كواهلهم، وليس يستحيل أن يامسوا العرش إذا محلوه، وإن كان حامل العرش 

تعاىل«. اهلل  هو  احلقيقة  يف  محلته  والصفات    وحامل  وفتح    280-279/ 2األسامء 

بل هو    ،واهلل تعاىل غني عن العرش وعن كل يشء.  وقال ابن تيمية: ...  13/413الباري

سبحانه بقدرته حيمل العرش ومحلة العرش وقد روي: أهنم إنام أطاقوا محل العرش ملا أمرهم  

 . 263-5/262 - 17/379إال باهلل. جمموع الفتاوى  أن يقولوا: ال حول وال قوة
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اإلهلية، جيلسون   احلرضة  يشهدون  نور،  من  ومنابر  نور،  من  كرايس  عىل 

 .* ال« وع ويريدون حمبوهبم جل 

ْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ) :  هلالج لجقوله   ائِِل َواَلَْْحُروِم )٢٤﴿َوالَِّذيَن يِف َأْمَواَِلِ (﴾  ٢٥( لِلسَّ

اهلل تعاىل سامه خرًيا يقول: ﴿إِن َتَرَك    -املال حممود من وجه ومذموم من وجه  

ا اْلَوِصيَّة﴾ ]البقرة: [ أي وصية يعني إْن ترك مااًل فليوِص به، وقال  180َخرْيً

الُِح املَْاُل  نِْعَم  : ملسو هيلع هللا ىلص ُجِل الصَّ الِِح.لِْلرَّ   (1) الصَّ

مانع من وجود املال بيد املؤمن الزهد احلقيقي: هو زهد القلب. وال  و

 (2) «.يقول به هكذا وهكذا »نعمْت الدنيا مطّية املؤمن

 سورة نوح 

ا  :  هلالج لج قوله    ارا َديَّ اْلَكافِِريَن  ِمَن  اْْلَْرِض  َعََل  َتَذْر  اَل  َربِّ  ُنوٌح  ﴿َوَقاَل 

كّلهم متَّفقون عىل أن سّيدنا نوًحا دعا عىل قومه، أعوذ باهلل. دعا هلم   (﴾٢٦)

َقْد  َمْن  ﴿َلْن ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك إاِلَّ  :  هلالج لج أم دعا عليهم؟ بعدما بنيَّ له احلق بقوله  

[ دعا عىل الكّفار أن يموتوا؛ ألن الكافر كّلام طال عمره تزداد  36]هود:    آَمَن﴾

ال عليهم... ما ُوِجد عارف وال رسول يدعو عىل أحد   ذنوبه. فهذا دعاء هلم

فدعا عليهم رمحة   كّفاًرا  يبقون  أهنم  نوح، سّيدنا نوح عَرَف  ألبّتة وال سّيدنا 

ُْم َقْوِمي اْهِد  مَّ  اللهُ هبم؛ لئال تزداد ذنوهبم... »   (3) «.َيْعَلُمونَ اَل َفإهِنَّ

 

 . واحلديث صحيح.17763أخرجه اإلمام أمحد يف املسند عن عمرو بن العاص، برقم، (1)

 ( تقدم خترجيه. 2)

 ه. تقدم خترجي (3)
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 سورة اْلن 

ا  :  هلالج لج قوله   نِّ َفَقاُلوا إِنَّا َسِمْعنَا ُقْرآنا ُه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْْلِ ﴿ُقْل ُأوِحَي إَِِلَّ َأنَّ

الصادقني  (﴾  ١َعَجباا ) أحبهم، لكنَّ  أنا  اهلل عنهم، واهلل  اجلان ريض  إخواننا 

الذي حيبونه، إذا أحبوا واحًدا يرمونه، ما    أعان اهللوالصادقات منهم قليلون،  

ع يف األرض، يكون قد أحب امرأة أو بنًتا أو صبًيا كبرًيا أو وزيًرا أو  تراه إال وق

 ا.  نَ مِ أمرًيا هبذه املحبة يرميه، نحن نقول له: ال حتبنا وال ترْ 

تغلب عليهم اخلفة والطيش، فيهم    عنا وعنهماهلل  ريض  إخواننا اجلن  

حقيقة  وأمينون  والنساء،  الرجال  من  واألولياء  والصادقات  الصادقون 

وعاقلون بنسبة ما، والعاقل منهم هو الذي يتتلمذ عىل اإلنس، وعندهم مثلام  

عندنا   نصارى،  عندهم  نصارى،  عندنا  هيود،  عندهم  هيود،  عندنا  عندنا، 

عندهم أرمن، عندنا ترك، عندهم ترك،  جموس، عندهم جموس، عندنا أرمن،  

عندنا عرب، عندهم عرب، أي يشء عندنا موجود عندهم، عندنا صادقون، 

عندهم   مسلمون،  عندنا  أولياء،  عندهم  أولياء،  عندنا  صادقون،  عندهم 

مسلمون، مثلام عندنا، طبق األصل عندهم؛ ألجل ذلك نحن وإياهم مكلَّفون 

 الرسول يكون من اإلنس فقط. بالسوية، لكن ال يكون منهم رسول،

ل  سورة اَلزمِّ

حني ينزل   الرسول  »   (﴾٥﴿إِنَّا َسنُْلِقي َعَلْيَك َقْوالا َثِقيالا ) :  هلالج لج قوله  

ا،   عليه الوحي يشطح حتى يطلع له شخري   إذا كان عىل الناقة كانت تندق دقًّ

فإن    ... أو  درًسا  مثاًل  يسمع  أو  قرآنية  آية  يسمع  حني  اإلنسان  شأن  وهكذا 

رأيتموه سكت وسكن   وإن  فكذاب طبيعي،  يديه  ورفع  قام وخبط  رأيتموه 

كمحمد   الروحاين  هو  إيش    فهذا  ويسكن،  يسكت  كان  الوحي  ينزل  ملا 
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بيعة راحت. ملاذا؟ ألن الروح طلعت لعاملها، دليلنا؟ دليلنا هذا السكون، الط

هذه هي العالمة،    عاملها عامل األمر، بقي اجلسم املسكني ماله أحد فيبقى ساكًتا.

 .كثري رأيناهم خيبطون

مرة ]كنا[ قاعدين يف الذكر، وموجود واحد أعمى قال: طولوا بالكم  

أينا إال وصاح  جاء الشيطان إىل ذاك الذي يلبس أمحر، مع كونه أعمى، فام ر

ذاك الصوت، فالبس األمحر من نكشه؟ الشيطان. ظن حاله يعمل شيًئا منيًحا. 

الروح   ألنَّ  نسكن؛  ونسكن،  نسكت  النور  من  يشء  يأتينا  ملا  نعلم  نحن  ال، 

األم  عامل  لعاملها  وِح  َعِن  َوَيْسَأُلوَنَك  ﴿   ر راحت  وُح  ُقِل  الرُّ ﴾َأْمِر  ِمْن  الرُّ  َرِبِّ

 . * [«85]اإلرساء:  

ال مدخل عىل اهلل   (﴾٨﴿َواْذُكِر اْسَم َربَِّك َوَتَبتَّْل إَِلْيِه َتْبتِيالا ) :  هلالج لج قوله  

الذكر   ألن  أوقاته؛  فيه  يستغرق  أن  العبد  عىل  فالواجب  الذكر،  باب  من  إاّل 

منشور الوالية، وال بدَّ منه يف البداية والنهاية، ولكن الذاكرين خيتلفون، فمنهم  

مع  يذكر  من  ومنهم  اليقظة،  مع  يذكر  من  ومنهم  الغفلة،  مع  اهلل  يذكر  من 

احل أسكته  من  ومنهم  يسكت  احلضور،  وههنا  الذكر،  عن  والشهود  ضور 

اجَلنان، فيصري ذكر اللسان غفلة يف حق أهل هذا   اللسان، وينتقل الذكر إىل 

املقام؛ ألن حقيقة الذكر عند هؤالء القوم هو االنقطاع إىل املذكور وعن كل  

   (﴾.٨﴿َواْذُكِر اْسَم َربَِّك َوَتَبتَّْل إَِلْيِه َتْبتِيالا ): هلالج لج يشء سواه لقوله 

الظهور،  عند  الرّس  واستظالم  املذكور،  يف  الذاكر  اندراج  هو  والذكر 

ونحن نسأل اجلليس    (1)  «.َذَكَريِن   َمنْ   َجلِيُس   َأَنايقول احلق يف احلديث القديس: »

بأن خيبنا عن جليسه، فإن أجاب فهو ذاكر، وإاّل فهو صاحب عادة وهوى، 

الذكر فتبعها، ونحن نرى حلقات الذكر يف زماننا هييم   مالت نفسه حلضور 

أهلها يف الذكر كأهّنم سكارى يف احلضور، فإذا هبم بعد انتهاء الذكر يمزحون 

بعد الذكر ساعات بل أياًما يف حالوة  ويضحكون، فلو كان هذا صحيًحا لبقوا  

 الذكر غائبني صامتني.  

 

والبيهقي يف شعب اإليامن عنه   1/108أخرجه ابن أيب شيبة يف املصتف عن كعب األحبار،  ( 1)

 .1/451أيًضا، 
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 سورة اَلدثر

):  هلالج لجقوله   ُر  ثِّ اَْلُدَّ ا  َ زوجة  (﴾  ١﴿َياَأْيُّ عنها  اهلل  ريض  خدجية  سيدتنا 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أم املؤمنني ملا جاءه امللك أول األمر خاف قال: »دثروين دثروين  

فكانت سيدتنا خدجية من الداخل زملوين« خاف من البد، ال يعرف ما هذا؟  

تعلمه: كال ال خيزيك اهلل أبدًا؛ ألنك تقري الضيوف وتعطي املعدوم إىل آخره،  

قالت له : أنا أعلمك اآلن، امللك قدامك ؟ قاهلا: نعم هو قدامي جبيل. قالت  

له: اجلس عىل فخدي. فجلس عىل فخدها، قالت له: هل ظل باقًيا؟ قال هلا:  

: اجلس يف حضني فجلس، قالت له: هل ظل باقًيا؟ قال هلا:  ما راح. قالت له

  « *.هو باٍق. رفعت عن رأسها، قال هلا: راح. قالت له: هذا هو 

ر ):  هلالج لجقوله   واملراد منه تغيري  كلَّ صفاتك طّهرها،    (﴾٤﴿َوثَِياَبَك َفَطهِّ

 (1)  .الصفات املذمومة إىل صفات محيدة

 سورة القيامة

)﴿َواَل  :  هلالج لج قوله   اَمِة  اللَّوَّ بِالنَّْفِس  مراتب،    (﴾٢ُأْقِسُم  سبع  هلا  النفس 

الكّذابني   زمن  يف  فموجودة  اآلن  أما  زماننا،  يف  كانت  ما  األوىل:  املرتبة 

املحجوبني، تسمى: النفس األّمارة بالسوء، كانت يف أوروبا وبالد الكفر فقط،  

 أما اآلن فالكفر كثري. 

صا تلوم  اللوامة:  النفس  تليها  رًشا  ثّم  عمل  إذا  والرش،  اخلري  يف  حبها 

تعمل أحسن؟ هذه   مَلْ  مِلَ  له:  تقول  عملَت رًشا؟ وإذا عمل خرًيا  مِلَ  له:  تقول 

النفس تشتغل يف اإلنسان أكثر من غريها، ثم ترفع الصادق إىل النفس امللهمة،  

اهلل يف   أهل  قاله  اّلذي  عر  الشِّ السبعة وأخطرها، وكل  النفوس  وهي أصعب 
 

: »كل خطاب موّجه إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املراد به نحُن« فاملراد من تغيري الصفات من  ( قال  1)

 مذمومة إىل محيدة لعموم املؤمنني.
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تبة، بعد امللهمة أهل اهلل ال يقولون شعًرا، حملها حمل اإلهلامات، هذه  هذه املر

 .تظّن كل إهلام يأتيها إهلًيا إذا ما كان عندها مرجع

خاطر   ملكي،  خاطر  شيطاين،  خاطر  هلا:  خامس  أربعة ال  »واخلواطر 

نفساين، خاطر رمحاين. وكل واحد له عالمة من العالمات، حني يذكروهنا أمام  

ي يأمركم  العارف  الشيطاين  فاخلاطر  وكذا.  وكذا  كذا  خاطرك  هذا  له:  قول 

بالعكس   وامَللكي  النفسانية.  بالشهوات  باملخالفات،  باملكروه،  باحلرام، 

باألمانة،  بالصدق،  بالزكاة،  باحلج،  بالصالة،  بالصوم،  بالفرض،  يأمركم 

باحلالل،   وال  باحلرام  يأمركم  ال  النفساين  واخلاطر  بالعفة.  يأمركم  بالنزاهة، 

أّمارة بالسوء   النفس  بالنوم يعني باملباحات، أما حني تصري  باألكل بالرشب 

ويلقنها الشيطان فبحث آخر... واخلاطر الرمحاين يعلمكم العلم؛ خاطر تعليم  

 وتعريف ال يدعك جاهاًل إذا كان عندك مرجع« *.  

ن له  والنفس الثالثة: ال يقدر أحد أن يسلك فيها وحده أبًدا إالّ أن يكو 

املطمئنة   أربعة:  وهي  الكامالت  أّول  املطمئنة:  النفس  إىل  نرتقَّى  ثّم  مرجع. 

النفس املطمئنة، تطمئن  والراضية واملرضية والكاملة. أّول مرتبة الكامل هي 

باهلل ال يأتيها شك بوجود اهلل، تطمئن بأوامر اهلل، تطمئن بنواهي اهلل، تطمئن  

 بكل يشء.  

ا النفس  لراضية: رضيت من اهلل أعامَله كّلها من أّوهلا إىل ثّم ترتقَّى إىل 

وترىض عن    آخرها، هذه الراضية، ترىض عن رهّبا، وترىض عن الرسول  

 املرجع، صار عندها نور، وصار عندها متييز، أمورها كّلها راضية.  

النفس  إىل  ترتقى  ثّم  اهلل،  عند  مرضية  املرضية:  النفس  إىل  ترتقَّى  ثّم 

جتمع النفوس السبع، وتضعها كّلها يف حملها، مثلام أمرها املرجع  الكاملة: وهي  

تفعل، أين أمرها تضع، وهنا العقل والتفكري ال يشتغل أبًدا، عقلنا وتفكرينا  

َوُكلُّ  ﴿ هو اآلمر احلكيم العليم العاّلم العامل يضع األشياء يف حملها    اهللُ   .ال يشء

ٍء   والنفس والروح والقلب والعقل: هذه  [ ...  8]الرعد:    بِِمْقَداٍر﴾ِعنَْدُه  ََشْ

 كّلها واحدة، وليست أربعة، سّميناها حسب متعّلقاهتا.
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)يِف  ُنِقَر  ﴿َفإِذا  :  هلالج لج قوله    ) ٨النَّاُقوِر  َعِسٌْي  َيْوٌم  َيْوَمئٍِذ  َفذلَِك  َعََل  9(   )

( َيِسٍْي  َغْْيُ  التابعي  (﴾  ١٠اْلكافِِريَن  أوىف  بن  ُزرارة  أن  حكيم  بن  هَبز  »عن 

الفجر     اجلليل   ُهم يف صالة  إماًما يف مجاعة-َأمَّ التابعني صار    -واحد من 

( َعََل  9( َفذلَِك َيْوَمئٍِذ َيْوٌم َعِسٌْي )٨وِر )النَّاقُ يِف  ُنِقَر  ﴿َفإِذا  فقرأ حتى إذا بلغ  

َيِسٍْي )  َغْْيُ  النقرة،(﴾  ١٠اْلكافِِريَن  أي يف    النَّاُقوِر﴾يِف  ﴿  ُنِقر يعني ُنفخ مثل 

بنفخة واحدة يميت العامل، وبنفخة    الصور، والصور بيد سيدنا إرسافيل 

أكب   من  إرسافيل  سيدنا  هذا  العامل،  حييي  الصالة  -املالئكة  واحدة  عليهم 

هلل    -والسالم القوة  له،  ليست  القوة  لكن  واحدة  َة    بنفخة  اْلُقوَّ  هللِ ﴿َأنَّ 

يِف ُنِقَر  ﴿َفإِذا  فجعلُه مظهر القوة اإلهلية. فهذا يقرأ السورة فحني قرأ    َْجِيعاا﴾

وقع يف أرضه، خرَّ   ِسٍْي﴾ النَّاُقوِر َفذلَِك َيْوَمئٍِذ َيْوٌم َعِسٌْي َعََل اْلكافِِريَن َغْْيُ يَ 

هبز:   قال  الكالم-ميًتا.  ينقل  الذي  حني    -هذا  يعني  حيمله.  فيمن  فكنت 

 مات«*.  

َك  :  هلالج لج قوله   ُيَْتَ َأْن  ْنَساُن  اْْلِ )﴿َأَُيَْسُب  ى  سبحانه  »  (﴾3٦ُسدا احلقُّ 

أعطانا العينني وجعلهام  وتعاىل ما خلق شيًئا اسمه عبث، أو اسمه ُسدى أبًدا، 

 يف املقدمة حتى ننظر أمامنا ونميش وال ندوس عىل يشء يؤذينا« *.  

 سورة اْلنسان

ا ) :  هلالج لج قوله   ْذُكورا ْهِر مَلْ َيُكن َشْيئاا مَّ َن الدَّ   (﴾ ١﴿َهْل َأَتى َعََل اِْلنَساِن ِحنٌي مِّ

بدون    »هل جساًم  خلقه  آدم  احلق سيدنا  خلق  حني  أتى، وذلك  قد  أْي:  أتى 

روح، جعله عىل األرض أربعني سنة، وكلام مرَّ عليه إبليس بالرواح واملجيء 

ويق واإلياب  الذهاب  يف  برجليه  واهللِ يرضبه  خليفة؟  ستصري  أنت  له:    ول 

 ألعملّن بك وذريِّتك« *. 
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ا ) :  هلالج لج قوله   ْكِم َربَِّك َواَل ُتطِْع ِمنُْهْم آثاِما َأْو َكُفورا معنى    (﴾٢٤﴿َفاْصَِبْ ِْلُ

الصب عىل املخالفات أن تكون موافًقا لربك خمالًفا لنفسك. فالنفس تأبى حني  

 .  تأمتر ألمر احلقِّ

اهللُ ):  هلالج لج قوله   َيَشاء  َأن  إاِلَّ  َتَشاُؤوَن  إرادتان يف    (﴾3٠﴿َوَما  توجد  ال 

وما تشاؤون مشيئتكم حتى يشاء أن  َوَما َتَشاُؤوَن إاِلَّ َأن َيَشاء اهللُ﴾  الوجود ﴿

املشيئة واحدة يف الوجود؛ لذلك املسريِّ يف » تشاؤوا فتشاؤوا، ليس لنا مشيئة  

 « *.   الوجود واحد 



 

 سورة النبأ 

َمْت َيَداُه َوَيُقوُل  : هلالج لج وله ق ا َأْنَذْرَناُكْم َعَذاباا َقِريباا َيْوَم َينُْظُر اَْلَْرُء َما َقدَّ ﴿إِنَّ

نى الكافر يوم القيامة أن يكون حيواًنا (﴾ ٤٠اْلَكافُِر َيا َلْيَتنِي ُكنُْت ُتَراباا ) »يتمَّ

ب وال تروح إىل  جنَّة وال   كلًبا، وُيقلب تراًبا، وال يسأل فاحليوانات ال تتعذَّ

إىل نار، فسؤال اهلل أشدُّ من العذاب لدرجة أنَّ الوجوه تنكشط حتى يظهر  

 العظم« *.  

 سورة النازعات

ُكُم اْْلَْعََل ):  هلالج لج قوله   الناس يقولون: أنا أعطيت، (﴾  ٢٤﴿َفَقاَل َأَنا َربُّ

يف  اهلل  مع  أحد  ال  أنت،  وال  أنا  ال  أقول:  وأنا  بنيت...  وأنا  تصّدقت،  وأنا 

أنا، الوجو  قالوا:  اثنان  أنا!  تقولوا:  أن  إّياكم  فانتِه،  وهناك  فائتمْر،  أمرك  د، 

ُكُم  فرعون قال:   [ فأغرقه يف البحر، ونّجى  24]النازعات:    اْْلَْعََل﴾﴿َأَنا َربُّ

  وأما الثاين اّلذي قال: أنا؛ فهو إبليس (1) فرعونما َقبِل جثة  اهلل بدنه؛ ألن البحر

َأَنا   أم  76]ص:  ِمنُْه﴾  َخْْيٌ  ﴿َقاَل  فرعون  أقوى  ام  فأهيُّ رمحته،  من  فطرده   ]

لعنه   عندما  فيه،  الرشك  كل  ألن  أقوى؛  الشيطان  له:   (2)   فتلالشيطان؟  قالوا 

 ملاذا؟ قال: ألبسني خلعة ما ألبسها غريي! هذا من احلسد. 

 هلل درُّ احلسد ما أعدله                                       بدأ بصاحبه فقتله.  

 

 95يونس ص،انظر: ما ذكره السيد النبهان يف سورة ( 1)

 فتل: بمعنى رقص.  (2)
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 سورة عبس 

مع   -واهللِ  -عتاب ملن بعده ملسو هيلع هللا ىلص. »واحلقُّ  (﴾  ١﴿َعَبَس َوَتَوَلَّ ):  هلالج لجقوله  

واهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول    الرسول  فعله  ما  إال  أفعل  ال  أنا  يتكلم    اآلن  اهلل  لكن 

بالرشيعة، والرشيعة يوجد فيها زيد وعمرو وبكر أهل نفوس، وليس رسول 

 اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقط *. 

 سورة التكوير 

وما أي:    (﴾٢9اْلَعاَلنََِي )  َيَشاَء اهللُ َربُّ ﴿َوَما َتَشاُءوَن إاِلَّ َأْن  :  هلالج لجقوله  

يشاء أن تشاؤوا فتشاؤوا، ليس لنا مشيئة، املشيئة بيد  تشاؤون مشيئتكم حتى  

اهلل هو الذي حيّرك وهو الذي يسّكن، ما يقع إال املراد، ما يقع يف الوجود إال ما 

نستسلم   إذن  احلكيم،  وهو  الرحيم  وهو  الرمحن  هو  العامل  هو  طاملا  يريد، 

عن إرادتنا،   االستسالم الكيل، هذا معناه متنا عن نفسيتنا عن طلبيتنا اخلسيسة

 ووصلنا إىل باب الوالية إىل باب النور اإلهلي باب الرمحة.

 سورة االنفطار

َك بَِربَِّك اْلَكِريم ) :  هلالج لج قوله   َا اِْلنَساُن َما َغرَّ قال: املفرسون:   (﴾٦﴿َيا َأْيُّ

هذا غلط. بل لؤمه، اتق رّش من أحسنت إليه إن كان لئياًم. »الغرور    (1)  كرمه.
 

نقُل بعضهم عن بعض دون حتقيق، واآلخرون    (1) املفرسين، وسببه  هذا قول مشهور لبعض 

رّدوا هذا القول فقالوا: إن ذكر اسم اهلل الكريم للمبالغة يف املنع عن االغرتار، وليس لتلقني  

ين كرم الكريم كام يظن قصاص احلشوية ويروونه عن أئمتهم،  عبده اجلواب حتى يقول غرَّ

ه جهُله ومحُقه. للتوسع  وهلل در سيدنا   عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه من ُملَهم إذ يقول: غرَّ

الكشاف،   الزخمرشي،  انظر:  الغرور،  سبب  بيان  الوجيز 4/715يف  املحرر  وابن عطية،   .

القرآن،    5/447 ألحكام  اجلامع  القرآن    19/245والقرطبي،  تفسري  كثري،  وابن 

 .342-8/341العظيم،
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من لوازم اللئيم، ليس من لوازم الكريم. اصحوا أن تفهموا غري هذا، إذا واحد  

فعل معك ناقصة فقطًعا قطًعا هو ناقص، الناقصة ال تكون إال من الناقصني، 

فقرًيا ال تعرف َمْن أبوه   الكاملون ال خترج منهم. مثاًل: رأيَت يف الزقاق واحًدا

أطعمته، وسقيته،  ربيته:  ثم  ثوًبا،  وألبسته  فغسلته،  احلامم  إىل  لته  ونزَّ فأخذته 

لك   وذبح  ببنتك،  زنى  حتى سافرت  فانتظرك  وأعطيته، وسلمته،  وزّوجته، 

ابنك، وأخد املال الذي عندك وهرب. قالوا له: ملاذا فعلت هكذا؟ قال هلم:  

ين كرمه. فه   واهللِ ل هذا كالم صحيح؟ فاحلق يبني أنه تكرم عليك، فعوًضا  غرَّ

 بنعمه« *.   من أن حتمده وتشكره وتضع األشياء يف حملها تؤذيه وتكفر 

 سورة اَلطففني

) :  هلالج لج قوله   َيْكِسُبوَن  َكاُنوا  َما  ُقُلوِِبِْم  َعََل  َراَن  َبْل  »قال ١٤﴿َكالَّ   ﴾)  

﴿َراَن س ريض اهلل عنهام:  احلسن: الذنب عىل الذنب يميت القلب، قال ابن عبا

وهي   ُقُلوهِبِْم﴾َعىَل   أال  أواين  هلل  إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  وقال  عليها.  طبع    أي 

  (1)  وصلب.اهلل ما رقَّ وصفا   القلوب إىلفأقرب  ،القلوب

وصلب،  و وصفا  رقَّ  ما  الثالثة:  عىل  القائم  الوجود  حمور  عليه  هذا 

صلًبا، وهذه تأيت من نتيجة املحاسبة القلب يصري رقيًقا ويصري صافًيا ويصري  

النفسية، فحني حياسب اإلنسان نفسه احلساب العسري ما تراه إال صار عنده  

وصلب قوي ال   رقة عىل املخلوقات أمجع، وصفاء عىل الناس، إذًا قلبه سليم

فإذا رق وصفا وصلب،   يباِل، لكن يلزمه هناك مرجع حتى يعطيه احلكمة. 

تكسرًيا، فال بد له من مرجع يعلمه ويعطيه احلكمة   ولكن من غري حكمة يكرس

اإلهلية، فيضع األشياء يف حملها. ببني لنا اإلنساُن الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص أن القلوب هي 

 حمالت تنزل فيها الرمحة مثل األواين التي تنزل فيها املاء« *.

 

أخر1) العراقي:  قال  وأرقها«  (  »ألينها  َقاَل  َأنه  إاِلَّ  واَليِنّ  اخْلَ عتبَة  أيب  َحِديث  من  ايِنّ  الطََّبَ جه 

 . 631َوإِْسنَاده جيد. املغني عن محل األسفار، ص
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يِّنَي ):  هلالج لج قوله   يُّوَن ( َوما َأْدر١٨﴿َكالَّ إِنَّ كِتاَب اْْلَْبراِر َلِفي ِعلِّ اَك َما ِعلِّ

ُبوَن )٢٠( كِتاٌب َمْرُقوٌم )١9) : أكثر أهل اجلنة قال  »  (﴾٢١( َيْشَهُدُه اَْلَُقرَّ

أهل اخلصوص، وأهل   (1)   «  األلبابالُبْله، وعليُّون لذوي   العالني هم  يعني: 

.  خصوص اخلصوص، هؤالء أعامهلم كلها ليست مرتبطة بثواب وال بجنان

وكلمة هبلول أكثر الناس ال يعرفوهنا، هبلول وأبله، أبله يف أمور الدنيا ال يف  

أمور اآلخرة، أمور اآلخرة صاٍح، صوام قوام، يعطي احلق، من أحسن الناس،  

 يعرف مثل ما تعمل الناس، هذا يسمونه أبَله« *. لكن يف الدنيا ال 

 سورة الَبوج 

َلَِّا ُيِريد ):  هلالج لج قوله   اٌل  إذا طلبت يعطيك لكن  ،  حكيم  لكنه (﴾  ١٦﴿َفعَّ

 عليك أن تصدق يف الطلب. 

ِمن﴿:  هلالج لج قوله   )  واهللُ  يط  ِ ُمُّ  يف   املوجودات  يف  الكون  يف  (﴾ ٢٠َوَرائِِهم 

 ويسمعك.  يراك حميط هو  برصك،  يف سمعك يف  جسمك يف فهمك يف عقلك

 سورة اْلعَل

ه، وذاته أنزه وأنزه،    (﴾ ١﴿َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْْلَْعََل ):  هلالج لج قوله   اسم اهلل منزَّ

 علوُّ مكانة ومرتبة، ال علوُّ مكان. ﴿اْْلَْعََل﴾سبح اسم الرب فكيف الرب 

 

قال ابن رجب احلنبيل: له طريقان ضعيفان: أحدمها: مسند من حديث أنس، واآلخر: مرسل   (1)

بن أيب احلواري بإسناده إىِل عمر مرسالً، ثم  من مراسيل عمر بن عبد العزيز، قد رواه أمحد  

قال مفرًسا له: البُله عن الرش، وأعىل عليني ألوِل األلباب انظر: رسائل احلافظ ابن رجب  

 .394-3/393احلنبيل 
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 سورة الفجر

):  هلالج لج قوله   اَلُْْطَمئِنَُّة  النَّْفُس  ُتَها  َراِضَيةا  ٢٧﴿َياَأيَّ َربِِّك  إََِل  اْرِجِعي   )

»النفس هلا سبع    (﴾3٠ْدُخِِل َجنَّتِي )( َوا٢9( َفاْدُخِِل يِف ِعَباِدي ) ٢٨)   َمْرِضيَّةا 

ثم    - وهذه أول مرتبة يف الكامل- مراتب: األمارة واللوامة وامللهمة واملطمئنة  

والكاملة،   واملرضية  إالّ  الراضية  أبًدا  بنفسه  يسري  أن  لإلنسان  يمكن  وال 

األقدام فيها  تزل  التي  الثالثة  النفس  وخصوًصا  ربك  باملرجع،  إىل  ارجعي   ،

بربك ال بنفسك. ومن يقول غري ذلك فهو كاذب. جاءين طبيب كبري مشهور،  

قال يا أستاذ أما عندك قلق؟ قلت له: وال أرق. عندي اطمئنان قال اهلل تعاىل:  

ُتَها النَّْفُس اَْلُْطَمئِنَُّة )  ُخِِل ( َفادْ ٢٨( اْرِجِعي إََِل َربِِّك َراِضَيةا َمْرِضيَّةا ) ٢٧﴿َيا َأيَّ

يا شيخي: نحن قلق، قلق.    قال واهللِ(﴾  3٠( َواْدُخِِل َجنَّتِي )٢9يِف ِعَباِدي ) 

هذا القلق جاء من الوسخ املوجود داخله لو كان طاهًرا ما جاءه قلق. القلق  

عن  لك  ابحث  ارجع،  له:  يقول  كأنه  رمحة،  القلق  هذا  املخالفات،  من  يأيت 

 . طبيب ُيزيل أمراضك يزيل هذا القلق« *

 سورة الشمس 

):  هلالج لجقوله   اَها  َسوَّ َوَما  )٧﴿َوَنْفٍس  َوَتْقَواَها  ُفُجوَرَها  َمَها  َفَأَْلَ َقْد  ٨(   )

اَها ) َزكَّ َمْن  اَها ) 9َأْفَلَح  َدسَّ َمْن  َخاَب  َوَقْد  أقسم يمينًا،  (﴾ ﴿َوَنْفٍس﴾  ١٠( 

اها حماًل للخالفة، اخلليفة يف األ اَها﴾ سوَّ رض هي  وعّظمها ونّكرها، ﴿َوَما َسوَّ

الروح   العقل وال  القلب وال  ال  ُوْسَعَها﴾ اهللُ    ُيَكلُِّف  ﴿اَل  النفس،  إاِلَّ  ا    َنْفسا

َمَها﴾[.  286]البقرة:   قابلة للفجور   ﴿ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها﴾أي بنّي هلا.    ﴿َفَأَْلَ

وقابلة للتقوى، قابلة لليشء وضّده، بنيَّ هلا الفجور فجوًرا: فنهاها عنه، وبنيَّ  

  هلا التقوى تقوى: فأمرها هبا. الفجور: للضعيف، والتقوى: للقوي.
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اَها﴾ اَها َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ هذا كالم هلل، وليس كالم   ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ

صحيح، قاعدة مّطردة، قال بعض أهل اهلل: »ما أفلح من  عبد اهلل، كالم حمقَّق

أفلح إالّ بصحبة من أفلح، وما خاب من خاب إالّ بصحبة من خاب« السري 

اَها﴾ منكم أنتم.   اَها﴾من الفجور.    ﴿َزكَّ بالفجور، فالفجور نـُزيله؛ ألن    ﴿َدسَّ

يري. وكون  اهلل تعاىل حني خلقنا مل خيلق الفجور معنا؛ »لذلك النفس قابلة للتغ

الروح. غري   الطبع حتت  إن  الكبى. والقول:  النعم  للتغيري من  قابلة  النفس 

قال:   اهلل  كان  ما  وإال  أبًدا  ُسُبَلنَا﴾ ﴿َوالَِّذيَن  صحيح  َلنَْهِدَينَُّهْم  فِينَا    َجاَهُدوا 

ب اهلل؟ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »69]العنكبوت: ُيوَلُد َعىَل َمْوُلوٍد  ُكلِّ  [ هل نكذِّ

َسانِِه«  الْ  انِِه، َأْو ُيَمجِّ َ َدانِِه َأْو ُينرَصِّ ما خلق اهلل هيودًيا وال    (1)  *.ِفْطَرِة، َفَأَبَواُه هُيَوِّ

عارض، وجاءت   كّله  مرشًكا وال شقيًّا،  كافًرا وال  نرصانًيا وال جموسًيا وال 

الرشيعة حتى ترّدك إىل أصلك. والنفس هلا وصفان، والشيطان له وصفان.  

والتقوى. الفجور  النفس:  يوسوس    صفات  وخناس،  وسواس  والشيطان: 

لليقظ، فام أمجل هذا! ال الشيطان    للغافل، وخينس  دائاًم يقظني.  بدَّ أن نكون 

أْعَدائَِك   »َأْعَدى  العدو  أعدى  والنفس    ( 2)  َجنَْبْيك«َبنْيَ  الَّتِي  َنْفُسَك  عدو. 

والنفس عدّو داخيل، والشيطان عدّو خارجي، والعدو اخلارجي ال يقدر أن  

 (3) سبيل.يدخل إالّ بواسطة العدو الداخيل، فإذا تزّكت النفس ما بقي للشيطان  

 

م خترجيه.  (1)  تقدَّ

ْنيَا َوخُمَالََفِة النَّْفِس عن اْبِن َعبَّاٍس َريِضَ اهللُ َعنُْهاَم،    "الزهد"رواه البيهقي يف    (2) َفْصٌل يِف َتْرِك الدُّ

َوى   . وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث أنس. انظر: كشف  343برقم    1/157َواهْلَ

 . 1/143اخلفا،

األما(  3) النفس  الداخيل  بالعدو  النبهان  السيد  اجلوزية  مراد  قيم  ابن  ولعل  بالسوء  من    أدقرة 

وأما يرشح لنا أهنا األصل يف العداوة وأن ال سلطة إلبليس عىل اإلنسان إال بسببها فيقول:»  

ارة فهي املَذمومة؛ فإهنا التي تأُمر بكل سوء، وهذا ِمن طبيعتها، إال ما وفَّقها اهلل   النفس األمَّ

رشِّ نفسه إال بتوفيق اهلل له، كام قال تعاىل حاكيًا عن امرأة  وثبَّتها وأعاهنا، فام ختلَّص أحد ِمن 

وِء إاِلَّ َما َرِحَم َريبِّ إِنَّ َريبِّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  ﴿ :العزيز اَرٌة بِالسُّ ُئ َنْفيِس إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ ﴾  َوَما ُأَبرِّ

ْنَسان  ...  [53]يوسف:   هِبَاَتنْيِ النفسني األمارة واللوامة َكاَم أْكرمه  َوقد امتحن اهلل ُسبَْحاَنُه اإْلِ

» وأما النْفس األمارة : إَل أن قال  « باملطمئنة َفِهَي نفس َواِحَدة تكون َأماَرة ثمَّ لوامة مطمئنة

الباطل،   فيها  وَيقذف  ويمنِّيها،  َيِعُدها  فهو  يليها،  الذي  وصاحبها  قرينها  الشيطان  فجعل 

 = نه هلا، وُيطيل يف األمل، وُيرهيا الباطل يف صورةٍ َتقبَلها وَتستحِسنهاوَيأُمرها بالسوء، وُيزيِّ 
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الكالم   وهذا  هلل،  ال  للنفس  والتقوى  الفجور  ينسب  فاحلق  »إذن 

ة. يكذب  ُمرَّ الصحيح، كالم اهلل هذا امليزان عكس ما يقولون: فالن َعْجَوُته 

ة أبًدا، هذا إًذا يرد    واهللِ الذي يقول هذا. ما ُوِجد يف الوجود واحد َعْجَوُته ُمرَّ

احلق: يقول  بالتُّهمة.  اهلل  ُة    للهِ فَ ﴿للوجود    ُقْل﴾﴿  عىل  جَّ  اْلَبالَِغُة﴾ اْْلُ

ُة    للهِ فَ ﴿[. فيقول: يا رب إذا تقول:  149]األنعام:   جَّ فكيف هذا  اْلَبالَِغُة﴾  اْْلُ

ة إي يشء يطلع منه؟ ال، هذا كفر حمض، إياكم! ]من قول[ فالن   َعْجَوُته ُمرَّ

ة. كثريون عندهم هذا االعتقاد حتى مشايخ« *  . َعْجَوُته ُمرَّ

 سورة الضحى 

َحى )  ْيِل إَِذا َسَجى )١﴿َوالضُّ َعَك َربَُّك َوَما َقََل )٢( َواللَّ   (﴾ 3( َما َودَّ

قطع الوحي عن سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص؛ ليعلمنا كيف نسري، كام سار سّيدنا    اهلل  

بالغة   حكمة  فيه  جالله  جل  وللحق  السري،  يف  رأيناه  واإلعراض  ملسو هيلع هللا ىلص،  حمّمد 

 يعرفها أهل اهلل، وغري أهل اهلل ال يعرفها أحد، حكمة بالغة. 

فاّلذي يزيد املحب: اإلعراض عنه، اإلعراض من الكامالت، وعليه فهو 

صوري، وليس إعراًضا حقيقًيا، اإلعراض يسرّيه يف قلبه، ألّنه عنده  إعراض  

ليسري؛ ألن   للمريد  بنـزين  الشيخ عبارة عن وضع  إعراض  أهلية، وبالظاهر 
 

املُهلِكة، وَيستعني عليها = الكاذِبة، والشهوات  ِمن األماينِّ  الباطل؛  بأنواع اإلمداد  ها  ويمدُّ

النُُّفوس بيَِشْ  اْستََعاَن عىل  َفاَم  َمْكُروه  َعَليَْها كل  َفِمنُْه يْدخل  ُهَو أبلغ من هَبواها وإرادهتا،  ء 

ور   الصُّ عىل  يستعينون  َفاَل  ْنس  اإْلِ شياطني  من  إخوانه  َذلِك  علم  َوقد  إِلَيِْه  وإرادهتا  َهواَها 

َما حتبه   طلبُوا بجهدهم  ُصوَرة  أعيتهم  َفإِذا  وإرادهتم  أبلغ من هواهم  ء  بيَِشْ ِمنُْهم  املمنوعة 

ِصيله فاصطادوا تِْلَك الصُّ  م النَّفس َباب اهْلوى وهتواه ثمَّ طلبُوا بجهدهم حَتْ وَرة َفإِذا فتحت هَلُ

سوا خالل الديار فعاثوا وأفسدوا وفتكوا َوسبوا وفعلوا َما َيْفَعله الَْعدو بِباَِلد ادخُلوا ِمنُْه فج

اجلوزية،    .«عدوه   قيم  وأن  227-226لروح،  اابن  والشيطان  النفس  فتأمل كالمه عن    .

وهلل دره ما أمجل إنصافه ودقة فهمه حني ذكر أن النفس هي مفتاح باب الشيطان، ثم أقول  

اة ال سلطان   ُئ َنْفيِس﴾ من كالم زوجة العزيز وليس يوسف؛ ألن النفس املزكَّ قوله: ﴿َوَما ُأَبرِّ

 إلبليس عليها كام جاء يف القرآن الكريم بمعنى مل جيد من يفتح له الباب من الداخل. 
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هناك عقبة حتى يقطعها، واّلذي يريد أن يرتك فليرتك، هذا يبقى حياسب نفسه  

مع سّيدنا   اإلعراض ال أحد يعرفه، أول ما عمله اهلل    (1)  حتى يصري كّله نوًرا.

  حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص قطع عنه الوحي.

نفسه من أعىل   يرمي  أنه كاد  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   ( 2)  شاهقسألني أحدهم عن 

أجيوز هذا؟ قلت: هذا حتكيه الروح وليس اجلسم، يقول أحد أهل اهلل: رميت 

أما صاحب   .  ه بالروحبنفيس مّرة من مكان عاٍل جًدا. وما أصابه يشء أبًدا. هذ 

ا.   النفس فيتكرس تكسرًيا تامًّ

الوحي  أن يّطلع أن احلق قطع عنه  سّيدنا حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص عمل هذا من قبل 

حتى قالوها، وحني نـزل    .حلكمة بالغة، من أجل أن يقولوا عنه بغضه أو تركه.

ا كاماًل مستعًدا االستعداد التام،   الوحي ملسو هيلع هللا ىلص بعد القطع كان سّيدنا حمّمد قويًّ

ا كاماًل، كالعطشان   تلقى الوحي من احلرضة اإلهلية من كل الوجوه تلقيًّا تامًّ

به كل ذّرة من ذّراته.  كثرًيا يف يوم صيف حار، وجاءه ماء بارد فتتنعم برُشْ

) ﴿َووَ :  هلالج لج قوله   َفَهَدى  َضاالًّ  من    (﴾٧َجَدَك  ضاالًّ  يقول:  البعض 

﴾ (3)الضالل، أعوذ باهلل من ذلك!   كان ضاالًّ عن اخلتمية، فلاّم كب أراه    ﴿ضاالًّ

 

»واحلق أن الفرتة املذكورة يف سبب نزول والضحى غري الفرتة   :قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل(  1)

املذكورة يف ابتداء الوحي فإن تلك دامت أياًما وهذه مل تكن إال ليلتني أو ثالثا فاختلطتا عىل  

وفتور الوحي عبارة »  وقال:  8/710فتح الباري  بعض الرواة وحترير األمر يف ذلك ما بينته«  

وكا الزمان،  من  مدة  تأخره  كان  عن  ما  ليذهب  ذلك  له    ن  وليحصل  الروع  من  وجده 

   .27/ 1فتح الباري،  . التشوف إىل العود«

حماولة رمي نفسه من شواهق اجلبال فيتبدى له جبيل قائالً أنت رسول اهلل حقاً وأنا جبيل  ( 2)

فيسكن جأشه فقد جاءت مرسلة عن الزهري يف صحيح البخاري ووصلت من طرق أخرى  

قال  بتحريم ذلك  وقتئذ  يرد رشع  مل  الرواية ألنه  هذه  لرد  داعي  ابن عباس وغريه وال  عن 

إرادته عليه الصالة والسالم إلقاء نفسه من رؤوس شواهق اجلبال وأما  احلافظ ابن حجر:  

ومحله القايض عياض عىل أنه ملا أخرجه    "ورقة"فحزًنا عىل ما فاته من األمر الذي برشه به  

َذا   هِبَ ُيْؤِمنُوا  مَلْ  إِْن  آَثاِرِهْم  َعىَل  َنْفَسَك  َباِخٌع  ﴿َفَلَعلََّك  تعاىل:  كقوله  بلغه  من  تكذيب  من 

دِ  [ أو خاف أن الفرتة ألمر أو سبب منه فخيش أن يكون عقوبة  6يِث َأَسًفا ﴾ ]الكهف:  احْلَ

الساري   إرشاد  انظر:  به.  فيعرتض  ذلك  عن  رشع  بعد  يرد  ومل  بنفسه  ذلك  ففعل  ربه  من 

سيدي عبد العزيز  ول  .. ومن رد الرواية فهو إعامل للعقل مع غفلة عن هذه اللفتة7/427

 .  152 ،اإلبريزصاحب  :انظريف ذلك.  حتقيق

 .20/99هذا القول مردود عليه. انظر: القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن،  (3)
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. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  خاصة باخلتمية    »وهذه  (1)   .ملسو هيلع هللا ىلصاحلقُّ ذوًقا أنه هو خاتم النبينّي  

 لبتة« *. أ آخر يف كل خملوقات اهلل شخص وجدت ل ما

َتنَْهْر ):  هلالج لجقوله   َفاَل  ائَِل  السَّ ا  السؤال، ألن  »و  (﴾١٠﴿َوَأمَّ يقل وأما  مل 

كثرًيا من الناس يأتون بالسؤال، ويكون قد قرأه يف كتاب أو سمعه من إنسان 

اجلواب؟  تفهم  فكيف  السؤال  تفهم  مل  أنت  فإذا  لك!  أسأل  أنا  ويقول: 

املسؤول ال بدَّ أن تكون عنده حكمة؛ حتى يعرف السائل ويزن؛ هل هناك  و

أ  حد عن املعارف اإلهلية، وهو مّخار أو  نسبة بني السائل والسؤال؟ قد يسأل 

العب قامر! ال توجد نسبة، كيف يسأل هذا السؤال؟ فمن حكمة املسؤول أن 

والرسل عليهم السالم   يعرف أنه مبعوث، من هنا كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حكياًم،

عندهم   كان  حكامء،  البرص-كلهم  عدا  ما   - ما  سائل  كل  يعرفون  بصرية، 

؟ وما حاله؟ حتى جييبوه عىل حسبه، وهذه ال  مرتبته؟ وأين يكون؟ وما منشؤه

الرسل عليهم الصالة   اث  يعني ورَّ أهل اهلل،  يعني  البصرية،  أهل  يفهمها إال 

والسالم... فاخلياط يفَّصل لكل واحد عىل حسبه، طويل رفيع قصري عريض، 

كل واحد يعطيه عىل حسبه، وهكذا املسؤول حني يسأله السائل البدَّ أن يعطيه  

فائدة من  جواًبا ع  السؤال فال  يفهم  مل  إذا  السائل  يفهمه؛ ألن  ىل حسبه حتى 

السائل حني يأخذ جوابه عىل حسبه وحسب حقيقته ينبسط وُيرَس  ، واجلواب

 (2)  .ويرتاح

اهلل رسول  إىل  األعامل،    »جاء  أفضل  عن  بسؤال  أشخاص  عرشة 

هذا   عنده،  اّلذي  النقص  ليكمل  الثاين،  غري  جواًبا  واحد  كل  هو  فأعطى 

والسائل إما سائل الدرهم والدينار أو سائل العلم كل يعطى عىل     (3)   .احلكيم

 

( مل يقل بالقول املستعاذ منه إال عدد يسري من املفرسين، وحمققوهم عىل خالفه. ومل أجد من  1)

ذكر ما ذكره السيد النبهان، وإن ذكروا كالًما يقاربه. قال القرطبي: »أي غافالً عام يراد بك  

لُّ  من أمر النبوة، فهداك: أي أرشدك. والضالل هنا بمعنى الغفلة، كقوله جل ثناؤه: ﴿اَل َيِض 

الَْغافِلنَِي﴾ ملََِن  َقبْلِِه  ِمْن  ُكنَْت  َوإِْن  [ أي ال يغفل. وقال يف حق نبيه: ﴿52َينَْسى﴾ ]طه:  َواَل  َريبِّ  

 .20/96[ انظر: القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن،3]يوسف: 

   .83-2/40العلم والعلامء من موقع الكلتاوية. وموجود يف كتاب السيد النبهان،  (2)

كان اإلمام اجلنيد إذا سأله سائل عن مسألة جييبه، ثم يسأله آخر عنها فيجيبه بجواب آخر    (3)

 . 13ويقول: عىل قدر السائل يكون اجلواب أ.هـ  انظر: الديلمي، رشح األنفاس الروحانية،   
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حسبه.  منذ زمان بعيد كنت ماشًيا إىل اجلامع، وإذ شيخ ومعه واحد عاّمي،  

ْمَقّطب عىل وجهه تقطيبات ]ٍضامدات طبية[، سألني فقال ِل: شيخي كيف أنا  

لك:   فقال  أجابك  الشيخ  لعل  له:  قلت  وامسح أتوضأ؟  الصحيح  اْغسل 

أعرفه  جنبه،  ماٍش  الشيخ  غلطان.  الشيخ  له:  قلت  نعم.  قال:  اجلريح؟ 

ألنه   َمسًحا؛  عليه  متْسح  أن  يكفيك  جريح،  كله  وجهك  له:  قلت  والشيخ. 

يوجد هنا جرح وُمقّطب، وهنا صحيح وهنا جرح مقطب، وهنا صحيح، كل 

 . وجهه هكذا

كله امسح عليه مسحة، إذا كان  فقلنا له: البد أن تعتبه عضًوا واحًدا   

مثل ما يقول لك الشيخ: امسح اجلريح واْغسل الصحيح. وهنا صحيح وهنا  

جريح، إذا غسلنا هذا سوف ينزل عليه ويؤذيه فُيَوّزم وَيْوَرم. قلت له: ال يا  

َمْسًحا، ال تغسل منه شيًئا.    ،أخي  وجهك كله عبارة عن جريح امسح عليه 

كان حمكوًما باإلعدام وجاءه العفو، أو كان يف قب  نظرت إىل وجه الرجل كأنه  

 « *. وخرج، تغري لون وجهه، وانبسط ورُسَّ 

ث ):  هلالج لج قوله   ا بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ وليس  بلسانك عن قلبك،  (﴾  ١١﴿َوَأمَّ

املسلم هو املتخلق  بنعمتك، فحّدْث بام أعطاك اهلل من علم وفهم إىل آخره، و

وفعله وحاله يتحدث عن اإلسالم، حيدث بحق ليس لك جمال  باإلسالم، قاله  

 . أْن تكذبه، قوله يشهد له فعُله، وحاله يشهد لقوله ولفعله

 سورة الرشح 

كل يشء   (﴾٨( َوإََِل َربَِّك َفاْرَغْب ) ٧﴿َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب ): هلالج لج قوله 

ال وقوف أبًدا    ذاقه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يذوقه السالك، إاّل النبّوة ورسالة الترشيع!

َفاْنَصْب ) َفَرْغَت  ) ٧﴿َفإَِذا  َفاْرَغْب  َربَِّك  َوإََِل  ينظر إىل    (﴾.٨(  والسالك ال 

 الناس مهام قالوا عنه ما دام ملتزًما بأحكام الرشيعة  
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 سورة التني 

):  هلالج لج قوله   َتْقِويم  َأْحَسِن  يِف  اِْلنَساَن  َخَلْقنَا  أن    (﴾٤﴿َلَقْد  يبني  »احلق 

تقويم حسن،   كلها خلقت يف  واجلّن املوجودات  حسن،  تقويمهم  فاملالئكة 

ألنه خليفة    ﴿َأْحَسِن َتْقِويم﴾؛تقويمهم حسن، واحليوانات.. إاّل اإلنسان يف  

اهلل يف األرض، َمْن طبَّق األوامر اإلهلية بقوة اهلل ال بقوته؛ ألنه ليس لنا من القوة  

﴿إِْن ُكلُّ َمْن يِف   تة، وكلنا عبيد باالتفاق قال اهلل تعاىل:وال من األمر يشء ألب

َمَواِت َواْْلَْرِض إاِلَّ آِِت   ْْحَِن  السَّ ا﴾ الرَّ  ( 1)« *.  [93]مريم:َعْبدا

 

ا،  قادرً ا،  ا عاملً قال ابن العريب: »ليس هلل تعاىل خلق هو أحسن من اإلنسان، فإن اهلل خلقه حيً  (1)

، وهذه صفات الرب، وعنها عب بعض العلامء، ا، حكياًم ا، مدبرً ا، بصريً ، سميعً ا، متكلاًم مريًد 

ووقع البيان بقوله: »إن اهلل خلق آدم عىل صورته«، يعني عىل صفاته التي قدمنا ذكرها. ويف  

تكون   أن  إال  يبق  فلم  مشخصة،  صفة  للرجل  تكون  أين  ومن  الرمحن.  صورة  عىل  رواية 

ن التعريف فيه تعريف  إ.  واملراد باإلنسان هنا آدم وذريته أْي:  4/415أحكام القرآن    «.اين مع

مجيع  جنس   أو  أفرادها  بعض  يف ضمن  اخلارج  يف  وجودها  مع  املاهية  جمموع  فيه  ملحوظ 

تقويم. أحسن  يف  الناس  مجيع  خلقنا  معنى:  عىل  وحيمل  من    أفرادها.  كثري  مذهب  وهذا 

حماسِن  مجيَع  يشمُل  التقويِم  وحْسُن  تقوياًم،  املخلوَقاِت  أحسُن  اإلنسان  أن  أي  املفرسين 

اإلنساِن الظاهرةِ والباطنِة من حسن صورتِه، وانتصاِب قاَمتِه، وكامِل عقلِه، وحسن متييِزه،،  

ن زوجته أحسن من  وبناء عليه مل ير حييى بن أكثم القايض احلنث عىل من حلف بالطالق أ

الشمس، فقد روي أن عيسى بن موسى اهلاشمي، كان حيب زوجته حبًّا شديًدا، فقال هلا  

وقالت:   عنه،  واحتجبت  فنهضت  القمر،  من  أحسن  تكوين  مل  إن  ثالًثا  طالق  أنت  يوًما: 

طلقتني، وبات بليلة عظيمة، فلام أصبح غدا إىل دار املنصور، فأخبه اخلب، وأظهر للمنصور 

رجاًل  جز إال  طلقت  قد  حرض:  من  مجيع  فقال  واستفتاهم،  الفقهاء  فاستحرض  عظياًم،  ًعا 

واحًدا من أصحاب أيب حنيفة، فإنه كان ساكتًا، فقال له املنصور: ما لك ال تتكلم؟ . فقال له  

ْيتُوِن ) بََلِد اأْلَِمنِي  ( َوَهَذا الْ 2( َوُطوِر ِسيننَِي )1الرجل: بسم اهلل الرمحن الرحيم: ﴿َوالتِّنِي َوالزَّ

َتْقِويٍم )3) َأْحَسِن  يِف  ْنَساَن  اإْلِ َخَلْقنَا  لََقْد  ]التني:  4(  فاإلنسان  1-4(﴾  املؤمنني،  أمري  يا   ]

أحسن األشياء، وال يشء أحسن منه، فقال املنصور لعيسى بن موسى: األمر كام قال الرجل، 

الرجل   زوجة  إىل  املنصور  جعفر  أبو  وأرسل  زوجتك،  عىل  وال  فأقبل  زوجك  أطيعي  أن 

تعصيه، فام طلقك. فهذا يدلك عىل أن اإلنسان أحسن خلق اهلل تعاىل باطنًا وظاهًرا، مجال  

املحرر  ابن عطية،  . و32/212مفاتيح الغيب  الرازي،  هيئة، وبديع تركيب ..... إلخ انظر:  

و500-5/499الوجيز   زا.  اجلوزي،  ألحكام  4/464املسري    دابن  اجلامع  والقرطبي،   .

عادل  20/114لقرآن  ا البن  واللباب  احلسان  والثعالبي،    20/209.  . 5/606اجلواهر 

 . 30/423والتحرير والتنوير 
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)  :هلالج لج   قوله َسافِلنَِي  َأْسَفَل  َرَدْدَناُه  َوَعِمُلوا ٥﴿ُثمَّ  آَمنُوا  الَِّذيَن  إاِلَّ   )

اِت   اِْلَ   لكن   كامل،  إنسان   هو   حيث  من  اإلنسان   (﴾٦َفَلُهْم َأْجٌر َغْْيُ َِمْنُوٍن )الصَّ

  ،   اهلل  إىل  ورجعوا  وآمنوا  تابوا  الذين  إال  عارض،  اسمه  هذا  جاءه،  الكفر

  [ 103]املائدة:  ﴿َوَأْكَثُرُهْم الَ َيْعِقُلون﴾  تعاىل:   اهلل  قال  فلتانني[،   ]بقوا   والكثري 

الَ  و ُيْؤِمنُون﴾و  [37]األنعام:  َيْعَلُمون﴾﴿َأْكَثَرُهْم  الَ   ﴿َأْكَثُرُهْم 

  القرآن،  يف  اهلل  يقول  هكذا  [8]التوبة:   ﴿َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقون﴾  ...[100]البقرة:

   اهلل. أهل  عند وال اهلل  عند قيمة هلا ما والكثرة

عنده  وقال   ليس  من  اإلسالم  يقبل  فال  اإلسالم،  قبل  اإلنسانية   :

وأد وأعىل  إنسانية،  به،  يعاملوك  أن  حتّب  كام  الناَس  عاِمل  اإلنسانية:  نى 

 اإلنسانية: أن تعمل بدون غرض. 

قانون اخلالق للمخلوق مطلٌق لكل يشء، لكن الفاعل واملنفذ  :  وقال  

هو اإلنسان يعني خليفة اهلل يف األرض، اإلنسان يعني هو خليفة اهلل يف األرض  

امللك ال يفهم يف الشهوات، واجلن ما عندهم كامل ال يستوعبه إال اإلنسان،  

الشهوات، واحليوانات من باب أوىل، والنباتات من باب أوىل، واجلامدات من  

واإلنسان   واجلنية  امللكية  فيه،  موجودة  الستة  كل  اإلنسان،  فقط  أوىل،  باب 

غري  احليواين واحليوانية والنباتية واجلامدية، وهو مجع كل املوجودات فيه، لكنه 

موجود يف واحد منهم؛ ألنه جامع الكل، اإلنسان يدرك، بعض ناس يعرفون  

احلق عليهم ويكابرون، هذا إنسان غالبة عليه احليوانية، إنسانيته ناقصة، ابنك  

ابنك املقتول هل ترىض؟ ال يرىض ملاذا تضع حمامًيا، لو كان  ألن    ؛قتل فالًنا 

   (1) .إنسانيته ناقصة

 

قال أبو احلسن اخلرقاين: مجيع ما يف السموات واألرضني موجود يف وجود اإلنسان، ولكن     (1)

 .604العطار، تذكرة األولياء،  عليه؟ذو بصرية ليطلع  أين رجل
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 سورة العلق

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )١﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق )   :هلالج لج   قوله (  ٢( َخَلَق اْْلِ

َم بِاْلَقَلِم )3اْقَرْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم ) ْنَساَن َما مَلْ َيْعَلْم )٤( الَِّذي َعلَّ َم اْْلِ (﴾  ٥( َعلَّ

ء معنى اقرأ؟ وقال له: ﴿اقرأ﴾ إيَّ يش  حني نزل جبيل أول نزلة عىل حممد  »

يعرفه   الذي  بالكالم  الدنيوي،  بالكالم  العادة،  بكالم  بالقرآن  تكلم  يعني 

    املخلوق، قال: ما أنا بقارئ! يعني ال أقدر. َغّطه، دخل فيه قال سيدنا جبيل

. سيدنا حممد وقتها ما عنده خب أن جاهه   يا رب أستغيث بك بجاه حممد

ا، الزال يف أول أمره، يعرف إمجااًل، لكن تفصياًل ال يعرفه،  عريض كبري جدًّ

يا رب أستغيث بك    ﴿اقرأ﴾قال:   بقارئ. غطَّه، قال:  أنا  ما  ثانية، قال:  مرة 

ثالث مرات، وسيدنا جبيل يستغيث بجاه سيدنا حممد؛ ألن    بجاه حممد

   .* » (1)بيل بسيط بالنسبة جلاه حممدجاه سيدنا ج 

ْنَساَن َلَيْطَغى )   :هلالج لج   قوله »اإلنسان    (﴾٧( َأْن َرآُه اْسَتْغنَى ) ٦﴿َكالَّ إِنَّ اْْلِ

  « *. الكافر الواطي الدون، ال اإلنسان صاحب الشخصية

 سورة القدر

َأْنَزْلنَاُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر )  :هلالج لج   قوله ا    (﴾ ٢َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر )( َوَما  ١﴿إِنَّ

سميت ليلة القدر بذلك؛ ألهنا ليلة تقدير األمور واألحكام. قيل للحسني بن  »

الفضل: أليس قد قدر اهلل املقادير قبل أن خيلق السموات واألرض؟ قال: نعم، 

القضاء   وتنفيذ  املواقيت  إىل  املقادير  سوق  قال:  القدر؟  ليلة  معنى  فام  قال: 

 ور«. املقد

معناه   املفرسون:»قال    (﴾3﴿َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر ):  هلالج لج قوله  

القدر خري من ألف   ليلة  القدر؛ ألجل    (2)   شهرعمل صالح يف  ليلة  فيها  ليس 
 

 . 169هذا. انظر: اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز، يف( ولسيدي عبد العزيز كالم ضاف  1)

 . 4/453. اخلازن، لباب التأويل يف معاين التنزيل،24/533انظر: الطبي، جامع البيان،  (2)
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ذلك يطلب من اإلنسان أن يقوم كل ليلة من اللياِل؛ لعله يرى ليلة القدر، وال  

يشرتط أن يراها، لكن يكون عمله وقع فيها، وهذا أقل الدرجتني: إما أن يراها 

 أو يعمل فيها« *.   

روي أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذكر رجاًل من بني إرسائيل محل السالح يف سبيل  

ته، فأعطاه اهللاهلل ألف شهر، فتمنّى سّيدنا حم ﴿َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْْيٌ    ّمد ملسو هيلع هللا ىلص ذلك ألمَّ

َأْلِف   السالح  (1)   َشْهٍر﴾ِمْن  فيها  وينّم يف  مُحَِل  يغتاب  وهو  عبادة  ليلة  وليس   .

 الليل والنهار.  

 ]حتقيق يف ليلة القدر[ 

ام أفضل ليلة القدر أم   -1 رسول  التي ولد فيها  ليلة  السألني أحد العلامء: أهيُّ

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قلت له: ليلة القدر وجدت لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. كل نَفس من أنفاس 

ألّنه   بال شك؛  الليلة التي ولد فيها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أعىل من الدنيا واآلخرة

ُل  ﴿ُهَو الَِّذي    قال اهلل تعاىل:،  هو اّلذي أخرجنا من الظلامت إىل النور ُينَزِّ

بُِكْم   اهللَ  َوإِنَّ  النُّوِر  إََِل  الظُُّلاَمِت  ِمَن  لُِيْخِرَجُكْم  َبيِّنَاٍت  آَياٍت  َعْبِدِه  َعََل 

 [« *. 9]احلديد:  ﴾َرِحيمٌ َلَرُءوٌف 

ليلة  » -2 ملا كانت يف رمضان، وإال  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان يبني  القدر يف رمضان 

فليلة القدر ما هي مقيَّدة يف رمضان أو يف شعبان أو يف شوال. ليلة القدر  

وتكون    ،وتكون يف مجعة  ، يف كل سنة تكون يف شهر  ،تدور يف كل اللياِل

يف ليلة من الليالت حتى ال حيرم من بركتها ال شهر وال مجعة وال ليلة من  

الليلة  الليالت؛ لذلك   الليل؛ لعلها تكون  يقوم  مطلوب من اإلنسان أن 

فيها؛  لذلك من هنا كان   القدر لكن عمل  ليلة  ما رأى  القدر، ولو  ليلة 

لزاًما عىل اإلنسان أن يقوم الليل، ويكون بقيامه الليل مفرًدا؛ لعله يراها؛  

معني شهر  يف  مقيدة  هي  ما  القدر  ليلة  أشهر    ،ألن  يف  رآها  رآها  فالذي 

رآها يف رمضان ويف شوال ويف ذي القعدة ويف ذي احلجة ويف حمرم    ،فةخمتل

ويف    ]األوىل[  ويف مجادى  ]اآلخر[  ويف ربيع]األول[    ويف صفر ويف ربيع

 

ائِيَل   (1) أخرجه ابن أيب حاتم الرازي يف تفسريه عن جماهد أن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َذَكَر َرُجاًل ِمْن َبنِي إرِْسَ

الَح. وهو مرسل. انظر: تفسري ابن أيب حاتم، لَبَِس    10/3452السِّ
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ألنه هكذا يقتِض أن    ؛ويف رجب ويف شعبان ويف رمضان  ]األخرة[  مجادى

عة عىل كل العامل«* .   ( 1) تكون ليلة القدر موزَّ

قالوا: »وكان سبب اجتهاده يف العرش طلًبا لليلة القدر. هكذا هم يقولون   -3

بالكم   ديروا  لنا.  تعليم  القدر، هذا  بليلة  أعلم  الرسول  اهلل عنهم.  ريض 

 جالله، وأهل  أهل اهلل عندهم كل ليلة ليلة القدر؛ ألهنم مع حمبوهبم جلَّ 

 الرسول مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كل واحد عىل حسبه« *.   

ون أهنم يرون ليلة القدر بالعني! هذه العني ترى املادّيات واحلسّيات  يظنُّ  -4

ال ترى املعنويات، ال ترى ليلة القدر.. واحد بالشتاء قاعد يف بيته، ويرى  

بالطيارا واآلخرون  هلل،  ساجًدا  كّله  الوجود  ويرى  القدر،  ت ليلة 

العادة لو كانت بالعني   بالسيارات بالسفن وعىل اجلامل ما رأوا شيًئا. يف 

فتنعكس عني البصرية    لرأوا كّلهم. اّلذي يرى عني القلب عني البصرية،

 

ليلة القدر من حيث فضلها وحتديد وقتها وعالمتها مذكور يف كتب التفسري واحلديث انظر:    (1)

. 569  -4/565الرساج املنري،    . واخلطيب الرشبيني،4/450واخلازن    5/283  البغوي

الباري   وما بعد، وفيه وقت ليلة القدر وكيفية رؤيتها، وأما بالنسبة لوقتها   4/262وفتح 

ثم رفعت، والصحيح أهنا باقية إىل يوم    فمختلف فيه فقال بعضهم: كانت يف عهد النبي

: هي دائرة يف مجيع ، وقيلأكثر أهل العلم أهنا خمتصة برمضانببقائها ف. وعىل القول  القيامة

وعىل القول: إهنا يف رمضان عدة أقوال   ،السنة ال ختتص برمضان يروى ذلك عن أيب حنيفة

يف حتديد الليلة، واألكثرون عىل أهنا يف العرش األواخر منتقلة أو يف أوتاره أو أشفاعه ومذهب  

تعظيم حق اهلل تعاىل يف مجيع السنة يلة سبع وعرشين. وسبب إخفائها  أكثر أهل العلم أهنا ل

به   القول  األخري عىل  العرش  أو مجيع  به،  القول  أو مجيع رمضان عىل  فيها،  بأهنا  القول  عىل 

بترصف  بخالف ما لو عينت يف ليلة بعينها حلصل االقتصار عليها ففاتت العبادة يف غريها.  

الرشبيني    452-4/450واخلازن    5/283البغوي  انظر:   .  567-4/565واخلطيب 

عابدين   ابن  احلنفية  2/453وحاشية  مشهور يف  قول  حتديدها  يف  السيد  فكالم  وغريها.   .

حكاه قاضيخان وأبو بكر الرازي منهم وروي مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة 

بن عريب:   . وهو اختيار سيدي حميي الدين4/263وغريهم كام ذكر ذلك احلافظ ابن حجر 

قال: »واختلف الناس يف ليلة القدر أعني يف زماهنا، فمنهم من قال هي يف السنة كلها تدور  

وبه أقول. فإين رأيتها يف شعبان ويف شهر ربيع، ويف شهر رمضان، وأكثر ما رأيتها يف شهر  

ويف  رمضان ويف العرش اآلخر منه، ورأيتها مرة يف العرش الوسط من رمضان يف غري ليلة وتر  

اهـ الشهر«.  وتر وشفع من  السنة يف  تدور يف  أهنا  يقني من  فأنا عىل  منها  الفتوحات   الوتر 

ليلة   .2/409املكية، ويقوم  األكثرية  قول  عىل  حيافظ  النبهان  السيد  كان  هذا  ومع  أقول: 

وحيث عىل قيام الليل يف كل ليلة    السابع والعرشين من شهر رمضان مع الناس يف اجلامع.

  رجاء الفوز بوعدها. ولو ركعتني
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عىل عني البرص فيشهد األمور، وهو يظن أنه رآها بعني البرص. ال، الرؤية  

البرص. عني  عىل  انعكست هكذا  البصرية  ويرى    واحٌدما  (1)   بعني  جيتمع 

أهل اهلل أو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، واآلخرون ال يرون. إذن بعني البصرية، إذا دخل  

   .واحد ونحن قاعدون هنا فكلنا نراه؛ ألن الرؤية بعني البرص.

كلُّ   الكلبي  دحية  بصورة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  جاء  عندما  جبيل  سّيدنا 

ألّنه طاهر كامل احلارضين رأوه. الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كانت عنده األرسار عادية؛  

نـزيه صاٍف يشعر باألمور كّلها، يعمل بيده حركًة عىل صدر أيب هريرة  

يضع له أرسارًا علومًا عرفانية حقائَق أنوارًا.. من يراها؟ لو كان عندكم  

علم عندكم نور ألدركتم، كل حركة يقوم هبا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يضع فيها شيئًا  

 من أمثال ذلك.

 سورة الزلزلة

ا  اْْلَْرُض   ُزْلِزَلِت   ا﴿إِذَ »قال ملسو هيلع هللا ىلص:   تعدل نصف القرآن، وقل هو اهلل    (﴾١)   ِزْلَزاََلَ

َا ﴿ُقْل أحد تعدل ثلث القرآن، و   (2) تعدل ربع القرآن«*.    اْلَكافُِروَن﴾ َياَأْيُّ

 سورة التكاثر 

اُكُم التََّكاُثُر )   :هلالج لج   قوله  اَْلََقابَِر ) ١﴿َأَْلَ »أهلاكم تكاثُر    (﴾٢( َحتَّى ُزْرُتُم 

 م« *.   أموالِكم وأوالدكم وعشريتكم إىل أن ِمتُّ 
 

رؤية ليلة القدر رؤية قلبية بصريية ال عينية برصية واملطلوب العمل الصالح يف هذه الليلة    (1)

هل هلا عالمة تظهر ملن وفقت له أم ال   قال ابن حجر: »واختلفوا سواء رآها بعينها أم مل يرها

املظلمة   املواضع  األنوار يف كل مكان ساطعة حتى يف  فقيل: يرى كل يشء ساجًدا وقيل: 

وقيل: يسمع سالًما أو خطاًبا من املالئكة وقيل: عالمتها استجابة دعاء من وفقت له واختار 

يشء وال سامعه«. فتح الباري الطبي أن مجيع ذلك غري الزم، وأنه ال يشرتط حلصوهلا رؤية  

4/266 . 253 

َقٍة، برقم،أخرجه احلاكم والرتمذي، عن اْبِن َعبَّاٍس،    (2) . 2078ذِْكُر َفَضائِِل ُسَوٍر، وآي ُمتََفرِّ

َجاُه«. انظر: املستدرك  ْسنَادِ، َومَلْ خُيَرِّ  . 1/754وقال احلاكم: »َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ
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ِحيَم ) ٥َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي )﴿  :هلالج لج   قوله ُونَّ اْْلَ َا  ٦( َلََتَ ُوْنَّ ( ُثمَّ َلََتَ

مراتب العلم ثالثة: علم اليقني: رأينا دخاًنا من ُبعٍد، فعلمنا    (﴾٧َعنْيَ اْلَيِقنِي ) 

اليقني: وصلنا إىل حمل الدخان، فوجدنا هلبة نار، وحق   ناًرا، وعني  أن هناك 

اليقني: وضعنا أيدينا يف اللهبة وذقنا حرارهتا، وهذا هو الذوق، من ذاق عرف، 

عليه اآلفة، والقسم  ومن عرف لزم. وأهل عني اليقني قسامن: قسم منهم تطرأ  

 اآلخر ال.

 إذا جتىّل حبـيـبي بــأي عـيــن أراُه      بـعيـنــه ال بـعيــني فـمـا يـراه سـواهُ 

هؤالء أهل عني اليقني يتوصلون منه إىل حق اليقني، هؤالء هم الناس، 

أهنم   يشهدون   َلئِنْ ﴿   اهلل،  فضل  وهذا  اهلل،  هو   العامل  يشهدون  العاملون،ال 

إذا  7:]إبراهيم  َْلَِزيَدنَُّكْم﴾  مْ َشَكْرتُ  عندهم  فليس  تقليد،  عندهم  يبق  فلم   ]

هؤالء    عاملهم أحد معاملة حسنة حيّبونه، وإذا عاملهم معاملة سيئة يبغضونه.

 أهل حق اليقني يشهدون الفعال املطلق هو اهلل.

حني نزلت هذه اآلية قال    (﴾٨)  النَِّعيمِ   َعنِ   َيْوَمئِذٍ   َلُتْسَأُلنَّ   ﴿ُثمَّ   :هلالج لج   قوله

ستفتح   قال  والتمر؟  املاء  أي:  األسودان،  إال  عندنا  وهل  الصحابة:  بعض 

 (1) عليكم مدائن كرسى وغريها.

 سورة العِّص 

ْنَسانَ   إِنَّ   (١)  ﴿َواْلَعِّْصِ :  هلالج لجقوله     آَمنُوا   الَِّذينَ   إاِلَّ   (٢)  ُخْْسٍ   َلِفي  اْْلِ

اِت   َوَعِمُلوا اِْلَ قِّ   َوَتَواَصْوا   الصَّ َْبِ   َوَتَواَصْوا   بِاْْلَ   زمان   بزمانه   أقسم   (﴾3)   بِالصَّ

ْنَسانَ   ﴿إِنَّ   ملسو هيلع هللا ىلص   حممد  سيدنا  ﴾  َلِفي  اْْلِ   آَمنُوا﴾   الَِّذينَ   ﴿إاِلَّ كل إنسان خارس    ُخْْسٍ

تكفي   اِت﴾  ﴿َوَعِمُلواال  اِْلَ تكفي    الصَّ ﴾   ﴿َوَتَواَصْوا ال  قِّ تكفي    بِاْْلَ ال 
 

اِم، َعْن َأبِيِه،    (1) َبرْيِ بِن الَعوَّ اُكُم التََّكاُثُر، أخرجه الرتمذي َعْن َعبِْد اهللِ ْبِن الزُّ َباب َوِمْن ُسوَرةِ َأهْلَ

: َيا َرُسوَل اهللِ،  3356برقم، َبرْيُ . ولفظه: ملََّا َنَزلَْت: ﴿ُثمَّ لَتُْسأَلُنَّ َيْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيِم﴾ َقاَل الزُّ

ُه َسيَُكوُن«. »َهَذا َح َوَأيُّ  ا األَْسَوَداِن التَّْمُر َواملَاُء؟ َقاَل: »َأَما إِنَّ ِديٌث   النَِّعيِم ُنْسأَُل َعنُْه، َوإِنَّاَم مُهَ

 َحَسٌن« 
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﴾بِالصَّ   ﴿َوَتَواَصْوا ها    َْبِ وأَمرُّ آخرها    اهلل،   مع  ويصب  يشهد،  لكن الصب 

كَ   َوَما  ﴿َواْصَِبْ  سورة و   [127]النحل:   ﴾بِاهللِ   إاِلَّ   َصَْبُ مقامات  أعىل  الصب 

األَْنبَِياُء، ُثمَّ األَْمَثُل  َباَلًء النَّاِس َأَشدُّ  والعرص، وهذا الصب آخر مرتبة األنبياء » 

ال  (1) َفاألَْمَثُل  البقالوة  البقالوة،  الصب عىل  وليس  االبتالءات،  والصب عىل   »

ونصف  صب،  نصف  والشكر،  الصب،  بنصفني:  قائم  الوجود  صًبا،  حتتاج 

 شكر. »والصب له مراتب طويلة عريضة« *.  

ْنَسانَ   إِنَّ  (١)   ﴿َواْلَعِّْصِ وقال:    َوَعِمُلوا   آَمنُوا  الَِّذينَ   إاِلَّ   ( ٢)  ُخْْسٍ   َلِفي  اْْلِ

اِت﴾ اِْلَ أو  »  الصَّ لشهوة  يعمل  مل  صالح،  كله  وعمله  اإليامن  صادق  املؤمن 

ألن السورة جاءت بأربع حقائق: آمنوا وعملوا الصاحلات -لغاية. ينتج عنه  

أن نتواّص دائاًم بني بعضنا بعًضا باحلق، ولو كنُت خمطًئا أنا   -وتواصوا باحلق  

 وحدة حال. ثم إذا تواصيتم باحلق فسوف  أو أنت خمطًئا أو اآلخر، كلنا نصري

تبتلون، معناه يريد أن يرقيكم من احلال الذي أنتم فيها للعامَل األعىل. ال يمكن  

أن ترتقوا إال باالبتالء، بالعبادة بالطاعة بالعلم ال يمكن أن ترتقوا ولو بقيَت  

أن تصب هنا البد  اَها  ﴿َوَمامليون سنة  وا﴾ َص   الَِّذينَ   إاِلَّ   ُيَلقَّ   [ 35]فصلت:  ََبُ

كَ   َوَما  ﴿َواْصَِبْ  ثم    [127]النحل:  ﴾اهللِبِ   إاِلَّ   َصَْبُ تالقيها  األمر  أول  هذه 

 تالقيها ال يوجد ألذُّ منها« *. 

 سورة اَلمزة  

َُلََزٍة )  :هلالج لج  قوله َزٍة  »الويل واد يف جهنم، الويل لغري    (﴾١﴿َوْيٌل لُِكلِّ ُِهَ

    املنصفني، والويل كل الويل ملن خيالف اهلل تعاىل« *. 

 

 خترجيه تقدم ( 1)
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 سورة الكافرون

ا﴾»قال ملسو هيلع هللا ىلص:   تعدل نصف القرآن، وقل هو   ﴿إَِذا ُزْلِزَلِت اْْلَْرُض ِزْلَزاََلَ

ا اْلَكافُِروَن﴾اهلل أحد تعدل ثلث القرآن،   َ    (1) تعدل ربع القرآن«.  ﴿ُقْل َيا َأْيُّ

ْمنِي    اهللِوعن فروة بن نوفل عن أبيه قال: »قلت َيا َرُسوَل   َأُقوُلُه  َشْيًئا  َعلِّ

»فَِرايِش.  إىَِل  َأَوْيُت  إَِذا   اْلَكافُِروَن﴾اْقَرْأ  َفَقاَل:  ا  َ َأْيُّ َيا  َا    ﴿ُقْل  ِمَن َبَراَءٌة  َفإهِنَّ

ِك« *. ْ   (2) الرشِّ

 اَلسد سورة 

سّمى سورة اللهب عىل اسم أيب هلب عىل قدر ما آذى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

 هو وزوجته.   

ب:  هلالج لج قوله   ا َذاَت ََلَ   أحد   ُولِدما  -﴾ إذا بقي عىل حاله...  ﴿َسَيْصََل َنارا

  عنده  إنسان كل  ألن العموم؛  من اإليامنَ   احلقُّ  طلب ذلك  ألجل  أبًدا، نور بدون 

ٍب َوَتب﴾  هلب:  أيب حق  يف   أنزل   لإليامن،  استعداد    فاألصل ...  ﴿َتبَّْت َيَدا َأِِب ََلَ

 عارض؛  والكفر   عارض،  والذنب   عارضة،  والغفلة  التوحيد.  فطرة  الفطرة،

َطب﴾  -نواإليام  للتوبة  قابل   ذلك   ألجل اَلَة اْْلَ خيرب بيت سنَّتها    ﴿َواْمَرَأُتُه َْحَّ

]أي عادهتا[ جتمع احلطب والقش والشوك حتّطه يف طريق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى  

يقول   الرسول؟،  أين  جييء  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عّم  هلب  أبو  وزوجها  تشيكه، 

هذا   فيه.  كذاب  هو  حيكيه  يشء  فكل  جتتمعوا،  ال  كذاب  معه:  للمجتمعني 

 أبو طالب عىل عيني بقي ثالث سنني يأكل ورق الشجر. ديدنه. وذلك 

 

 خترجيه  تقدم( 1)

.  4/473. 5055أخرجه أبو داود وغريه َعْن َفْرَوَة ْبِن َنْوَفٍل، باب ما ُيقاُل عند النوم، برقم، (2)

 واحلديث صحيح.
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ىل ما إقال أحد احلارضين: إنه ال يريد عّم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أبا هلب أن يصري 

س له. فأجابه: حمبتك للرسول ملسو هيلع هللا ىلص جتعلك   صار إليه، وأّما ابن نوح فال يتحمَّ

ه، وال أع  أنا ما أعرفه عمَّ ه أن يكون هكذا، لكن ما هو عّمُه،  رفه ال تريد عمَّ

ٍب َوَتب﴾قريبه أبًدا. أبو هلب ذكره اهلل يف القرآن   ما بقي كالم.   ﴿َتبَّْت َيَدا َأِِب ََلَ

وأرضاه بقي   سيدنا أبو طالب  عّمُه أبو طالب عىل عيني ال نريد عصبيَّة...

ثالث سنني يأكل ورق الشجر ُكرمى لعيني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وما سلَّمه، وما  

 (1)  لب اختلفوا يف إسالمه وليس يف إيامنه.سلَّمه، وما سلَّمه. أبو طا

 سورة اْلخالص 

»عن عائشة ريض اهلل عنها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كاَن إذا أوى إىل فِراشه ُكلَّ ليلٍة  

يِه، ثم َنَفَث فيهام، وقرأ فيهام:   ﴿ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ و    ﴿ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد﴾،مجع كفَّ

النَّاِس﴾،و  اْلَفَلِق﴾،   َأُعوُذ بَِربِّ  ثم يمسُح هبام ما استطاَع ِمن جسده:    ﴿ُقْل 

 (2) ىل رأِسه ووجهه، وما أقبَل ِمن َجَسِده، يفعُل ذلك ثالَث مراِت.يبدأ هبام ع 

ٍة ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد     َي  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقَرَأ ُكلَّ َيْوٍم ِماَئَتْي َمرَّ ُذُنوُب  َعنُْه  حُمِ

   (3)  َدْيٌن.َسنًَة إاِلَّ َأْن َيُكوَن َعَلْيِه مَخِْسنَي  

َرُسوِل   َمَع  َأِسرُي  َأَنا  َبْينَا  َقاَل:  َعاِمٍر،  ْبِن  ُعْقَبَة  ْحَفِة،     اهللِوعن  اجْلُ َبنْيَ 

ُذ بِــ َأُعوُذ بَِربِّ    َواأْلَْبَواِء، إِْذ َغِشَيْتنَا ِريٌح، َوُظْلَمٌة َشِديَدٌة، َفَجَعَل َرُسوُل   َيَتَعوَّ

ْذ  ُعْقَبُة،  اْلَفَلِق، َوَأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس، َوَيُقوُل: َيا   ٌذ بِِمْثلِِهاَم.َتَعوَّ َذ ُمَتَعوِّ  (4)هِباَِم َفاَم َتَعوَّ

عبد اهلل قال:    وعن  أّنه  ُخَبْيب  َنْطلُ وُظْلمٍة  َمَطٍر  َلْيَلِة  يف  َخَرْجنَا  بن  ُب  شديدٍة 

 ﴿ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد﴾ملسو هيلع هللا ىلص، َفأْدَرْكنَاُه َفقاَل: ُقْل. ُقْلُت: ما أُقوُل؟ قال:  رسوَل اهلل

 

معلوم، ورجح بعضهم إسالمه وأجاب عام يشعر بموته عىل ( االختالف يف إسالم أيب طالب  1)

ا الرازّي  املختار  بن  املظفر  بن  حممد  بن  أمحد  العباس،  أبو  انظر:  مباحث الكفر  حلنفي، 

 .153-142التفسري،

برقم،  (2) النوم،  عند  ُيقاُل  ما  باب  عائشة،  َعْن  وغريه  داود  أبو  .  4/473.  5056أخرجه 

 واحلديث صحيح.

برقم،  (3) اإِلْخاَلِص،  ُسوَرةِ  يِف  َجاَء  َما  َباُب  أنس،  َعْن  الرتمذي  »َهَذا  2898أخرجه  وقال:   ،

 وُرِوَي َهَذا احَلِديُث ِمْن َغرْيِ َهَذا الَوْجِه َعْن َثابٍِت«.،  ْن َأَنسٍ َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث َثابٍِت عَ 

، برقم،أخرجه أبو داود، عنه،  (4) َذَتنْيِ  ، واحلديث صحيح.1/546، 1463َباٌب يِف املَُْعوِّ
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اٍت َتْكِفيَك ِمْن ُكلِّ   َذَتنْيِ ِحنَي ُتْصبُح وِحنَي مُتيِْس َثاَلَث َمرَّ ٍء.وامُلَعوِّ يَشْ
وَكاَن     (1)  

َفَقاُلوا   َعَلْيِه،  َذلَِك  َوَعاُبوا  بِِه  ُءوا  هَتَزَّ ُْم  َفَكَأهنَّ َقاَل:  ُكلِّ َصاَلٍة  يِف  َيْقَرُؤَها  َرُجٌل 

َيا َرُسوَل      اهللِلَِرُسوِل   َفَقاَل:  ُأِحبَُّها  اهللَِفَقاَل: »َوَما مَحََلك َعىَل َذلَِك؟«  ، إيِنِّ 

اَها  ُحبَُّك  َقاَل: »  نََّة.َخَلَك  َأدْ إِيَّ   ك،ربَّ   لنا   صف  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل   لرسول  (3)   اليهود  قال  (2)  اجْلَ

  وصف   يف   منها  وأتم  وأكمل  أمجع  وجدت  ما  ناأ   (4)  .َأَحد﴾ُقْل ُهَو اهللُ  ﴿  فنزلت

 وصف  هي  التي  َأَحد﴾  اهللُ  ُهوَ   ﴿ُقْل   حيب  ال  مؤمنًا  أظن  وال  اإلهلية،  الذات

ُهَو  ﴿  جامعة  والفاحتة  الرب، َأَحدُقْل  »ما يف   ﴾.َأَحد  اهللُ  ُهوَ   ﴿ُقْل   وغري  ﴾اهللُ 

واحد ثاٍن عقاًل ما عدا الفهم اإلهلي. العقل يقول: هل يمكن أال يكون إله؟ ال  

يمكن، وهل يمكن أن يكونا اثنني؟ ال يمكن؛ ألهنم بتقاتلون. ال يمكن إال أن  

يكون واحًدا، ترجع األمور كلها للواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل  

 هلل« *. اف يولد ومل يكن له كفوًا أحد. هذا وص

  النَّاِس﴾   بَِربِّ   َأُعوذُ   ﴿ُقْل   اْلَفَلِق﴾،  بَِربِّ   َأُعوذُ   ﴿ُقْل   َأَحٌد﴾،  اهللُ  ُهوَ   ﴿ُقْل  

 اهلل.  عند من كلمة ﴿ُقْل﴾

 سورة الناس 

 ال يوجد غري رب واحد.   (﴾ ١) النَّاسِ  بَِربِّ  َأُعوذُ  ﴿ُقْل : هلالج لج قوله 

نَّاسِ   اْلَوْسَواسِ   َْشِّ   ﴿ِمنْ :  هلالج لجقوله    ُصُدورِ   يِف   ُيَوْسِوُس   الَِّذي  (٤)  اْْلَ

نَّةِ   ِمنَ   ( ٥)  النَّاسِ  وال    (﴾٦)  َوالنَّاسِ   اْْلِ الضعيف،  عىل  يدخل  »الشيطان 
 

 واحلديث حسن.  .4/482، 5082َباُب َما َيُقوُل إَِذا َأْصبََح، برقم،أخرجه أبو داود، عنه،  (1)

ْكَعِة  احلديث بتاممه ذكره البخاري تعليًقا عن أنس بن مالك،  (2) وَرَتنْيِ يِف الرَّ َباُب اجَلْمِع َبنْيَ السُّ

1/154. 

البيان،    (3) جامع  الطبي،  انظر:  املرشكون.  هم  السائل  أن  واألخرى  روايتني،  إحدى  هي 

24/687-688 

أخرجه البيهقي يف األسامء والصفات، َباٌب: مُجَّاُع َأْبَواِب َما جَيُوُز َتْسِميَُة اهللِ ُسبَْحاَنُه، َوَوْصُفُه    (4)

برقم، َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  احلاكم606بِِه،  صححه  حجر:  ابن  قال  الباري   . ،  فتح  انظر: 

13/356. 
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 ،يستطيع أن يدخل عىل القوي أبًدا، ووصف اهلل الشيطان بوصفني: وسواس

الغافلني ولو كان    .وخناس مع  أو جيلس  اهلل  للغافل عن  وسواس يوسوس 

  (1)  *.يصوم ويصيل، وخنّاس خينس وهيرب عندما يكون اإلنسان يقًظا« 

اهلل، ال ختّمنو  تركيبات  واهللِ  كّلها  واهللِ هوهذي  اهلل، ال  عند غري  من    . ا 

و القوي،  كّلها لريقينا، ليطهرنا، ونرجع إليه يف كل أمورنا، نحن الضعفاء وه

نحن األذاّلء وهو العزيز، نحن الُعّجز. نحن الفقراء.. حتى نرجع إليه، هناك  

اّلذي ال يعمل ذنًبا أينام    . : ال خيافّن أحُدكم إاّل ذنَبهنفهم كالم سّيدنا عيّل  

 وضعتموه ال خياف.

نَّةِ  ِمنَ  ( ٥)  النَّاسِ   ُصُدورِ  يِف  ُيَوْسِوُس  الَِّذي﴿ :هلالج لج قوله    (﴾ ٦)  َوالنَّاسِ  اْْلِ

 اْلن.  وشياطني اْلنس شياطني :ننيث اال  من ]االستعاذة[

بفضل اهلل ونعمته  تم  :  عمر النجار األوييس بن  ربه القدير حممد  إىل  يقول الفقري  

ليلة   السابعة متام الساعة  يف  اوتصحيحهكتابة هذه البوارق من  االنتهاءُ وكرمه 

األولمن    األوىل   اجلمعة من شهر    السادساملوافق    2022سنة    شهر كانون 

األوىل آله      .هجرية  1444سنة    مجادى  وعىل  حممد  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل 

العاملني.وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب 

 

عىل قلبه الوسواس، فإذا تذكر اهلل خنس،  قال ابن عباس ريض اهلل عنهام: »ما من مولود إال    (1)

والعيون   النكت  املاوردي،  انظر:  . 6/379وإذا غفل وسوس« ومثله عن سعيد بن جبري 

 .4/510. وزاد املسري 4/824والكشاف 
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 11 اسمه ونسبه وموطنه 

 11 طلبه العلم 

 12 مرشبه ومسلكه 

 13 آثاره 

 14 شيوخه

 14 زمالؤه وأصدقاؤه 

 15 طالبه وأتباعه

 15 ثناء العلامء عليه 

 15 نبذة من أخالقه وشامئله: 

 ٢١ وفاته

 23 االستعاذة

 23 سورة الفاحتة 

 27 سورة البقرة

 ٢٧ ]فضائل سورة البقرة[: 

 49 سورة آل عمران

 58 سورة النساء

 64 سورة اَلائدة

 71 سورة اْلنعام

 77 سورة اْلعراف 

 86 سورة اْلنفال 

 87 سورة التوبة 

 95 سورة يونس

 98 سورة هود

 101 سورة يوسف
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 106 قول السيد النبهان يف السيدة زليخة: 

 112 سورة الرعد

 116 سورة إبراهيم 

 118 سورة اْلجر

 119 ]حتقيق يف حقيقة الروح[

 122 ة النحل سور

 125 سورة اْلَساء

 ١٤٥ ]كلمة يف التجسد الروحي[

 147 سورة الكهف

 163 سورة مريم 

 164 سورة طه 

 168 سورة اْلنبياء

 171 سورة اْلج

 174 سورة اَلؤمنون 

 176 سورة النور 

 181 سورة الفرقان 

 182 سورة الشعراء 

 182 سورة النمل 

 185 سورة القصص

 186 سورة العنكبوت

 187 سورة الروم 

 188 سورة لقامن 

 191 سورة السجدة 

 191 سورة اْلحزاب 

 195 سورة سبأ

 195 سورة فاطر 

 197 سورة يس

 199 سورة الصافات

 201 سورة ص

 206 سورة الزمر 
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 208 سورة غافر

 210 سورة فصلت 

 214 سورة الشورى

 215 سورة الزخرف 

 217 سورة اْلاثية 

 217 سورة ُممد

 220 سورة الفتح 

 221 سورة اْلجرات 

 226 ]عالج الغيبة[ 

 228 سورة ق 

 230 سورة الذاريات

 234 سورة الطور

 234 سورة النجم

 238 سورة الرْحن

 240 سورة الواقعة

 241 سورة اْلديد

 246 سورة اَلجادلة 

 246 سورة اْلرش

 247 سورة الصف

 248 سورة اْلمعة

 249 سورة اَلنافقون 

 249 سورة التغابن 

 249 سورة الطالق 

 251 سورة التحريم

 253 سورة اَللك

 255 سورة القلم

 258 سورة اْلاقة

 258 سورة اَلعارج

 259 سورة نوح

 260 سورة اْلن
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ل  260 سورة اَلزمِّ

 262 سورة اَلدثر

 262 سورة القيامة 

 264 سورة اْلنسان

 266 سورة النبأ 

 266 سورة النازعات

 267 سورة عبس

 267 سورة التكوير

 267 سورة االنفطار 

 268 سورة اَلطففني 

 269 سورة الَبوج 

 269 سورة اْلعَل

 270 سورة الفجر

 270 سورة الشمس

 272 سورة الضحى

 275 سورة الرشح

 276 سورة التني 

 278 سورة العلق

 278 سورة القدر

 281 سورة الزلزلة

 281 سورة التكاثر

 282 سورة العِّص

 283 سورة اَلمزة

 284 سورة الكافرون

 284 سورة اَلسد

 285 سورة اْلخالص

 286 سورة الناس 

 289 اَلصادر واَلراجع 
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