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يارَِب ارَْض َعِن اْلَختْمِ الّّذى ظََََهرَا بَنْيَ األْماِجِد والّساداِت واألَمرَا 
قطِْب اّلزماِن َوغَْْوِث الّدْهرِِ ُمنْفرَِدا  ميزَاِب رْحَمِة رَّب الَعرِش لْلفُقرا 

باهلل تَاهللِ حًقا َليَْس فيه مرَا يَْجلِْس َمعَ النّاِس 
الَ تَْمِييزَ بَيْنُهُم إالَّ ِبنُوٍر َلُه بَنْيَ امْلالَ ظََهَرا

يْجلِْس يُخاطُبُُهم لَِكي يَُعّلَمُهُم  ثَْغراً نَِضيداً ونُطًْقا يُشِبُه الدَُّرَرا
رَْع الذِّي ظََهرا  يُفيُدُهْم في ُعُلومٍ الَ نَِظيَر َلَها ِعْلَم اْلَحِقيَقِة والشَّ

وثَاِنياً ِفي َحِديِث املُْصطَفَى َوِفى ُكتِْب التّفَاِسيِر ثُم النّْحِو والّسيََرا
فاَق األَكاِبَر ِفي ِعْلمٍ وِفى َعمٍل َوَلْم يَُدانُوهُ ِفي رَْسمٍ واَلَ فََخَرا

الّشاِهُد الطّاِهُر األْستَاذُ ِمْن ِقَدمٍ النّاِسخُ الرّاِسخُ األْسرَاِر َوالغيََرا
العالم الَعاِمُل املَتْبُوُع ِفي َعَمٍل الَقاِئُم الّليِْل ِباألْقَدامِ والّسَهرَا 

يَا ُمنِْكريَن َعَلى الَختْمِ الِذي ظََهرَا بُْشراُكُم بَعَماءٍٍ الَقْلب َوالبََصَرا
الشريف القوصي
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املقدمه 
سر الحروف املقطعه في الفصل الختم 

في البدايه البد من التنويه ان القرآن محفوظ كما انزل من يوم ان انزل حتي اليوم 

واذا ما القينا نظره علي القرآن وقت نزوله نجد انه كان حروف وكلمات وايات دون نقاط 

ودون تشكيل او وقفات 

والنقاط تعتبر من الحروف اي من الذكر املحفوظ اما التشكيل والوقفات فهذا دخيل وتم 

فيه تغير اثر علي معاني االيات واخرجها من معناها االصلي للمعني الضد في معظم 

الحاالت كما سيتضح بالتفصيل والدليل والبرهان واال اصبح الكالم هذيان  

واتخذ ترسيم القرآن هذه االشكال 

١- تغير التشكيل 
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٢- تغير محل الوقفات واالسترسال 

٣- تغير املعني لاليه 

٤- العض وهو اخذ جزء من ايه ، او ايه وترك ماقبلها او بعدها لتكملها 

وسنعطي امثال لكل طريقه ونوضح تآويل الفقهاء والتآويل الصحيح 

والبد من مراعاه  ان كثير من االخطاء في تفسير القران تاتي عندما اليراعي املفسر 

شيئني: الزمن والضمير كآن من يفسر اليوجد عنده اي احساس ال بالزمن املشار اليه 

وال بالضمير العائد عليه االيات ولهذا عده اسباب اولها الجهل باللغه العربيه وال اقصد 

املوجوده االن هذه ليست لغه عربيه ، بل التي كانت متبعه وقت نزول القران ، والجهل 

بالتاريخ واالحداث وتسلسلها وتتبعها واوقاتها والجهل بالعلوم التي كانت متوافره مقارنه 

باملوجوده والجهل بالتوراه واالنجيل والزبور والصحف االخري ، بل الكفر بها والجهل 

بالفرق بني املعجزه والسحر والعلم والجهل بالفرق بني الراي والحقيقه عدم االيمان 
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بالغيب وغيابه من العقيده االسالميه ومن الباحث واملفسر اتباع الظن في البحث 

والتعليل لتجد ان ماقيل مجموعه من الراي اليوجد بينهم حقيقه واحده اتباع اراء 

املفسرين باالخطاء والتضليل املحشوا فيها ، ولو علمت ما جهلته لعرفت القران دون 

جهد يذكر 

ايضا البد من تعريف 

 الفرق بني الذنب واالثم والوزر ولم يتطرق لهم احد من قبل بشكل صحبح 

فالذنب هو مالم يعظم من السيئه ولم يتعدي حدود ولم يتخطي كبائر 
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واالثم هو ما عظم من الذنب وبدخل فيه الفواحش والكبائر وتعدي الحدود 

اما الوزر فهو ذنب ، عظيم ام صغير اليهم ، لكنك تؤمن به وتدعوا وتروج له وتضل 

الناس به ، وهذا بالتاكيد مستمر معك حتي بعد مماتك الي يوم القيامه مثل اوزار طه 

حسني التي تركها وراؤه وقالوا انه ندم علي ذنوبه ، وما تنفع التوبه والوزر قائم وجزاؤه 

شغال حتي يوم الحساب فهل يعقل ان اتوب من ذنب ومازلت اروج له واتكسب منه ؟ 

اما محمد صلي اهلل عليه واله ابدا لم يحمل اوزار ولم يدعوا ابدا لضالل بل اشتهر 

باالمني قبل نزول الوحي عليه والدخول في االسالم 

اخيرا الهدف من الكتاب ليس كشف الترسيم في القرآن الن هذا ظهر اثناء البحث في 

مواضيع اخري ، ولم يخطر ابدا قبلها ببالنا ابدا ، واخذ منا حوالي ٣ سني لنصدق 

ونقتنع ونتيقن من هذا ونعمل ما تيقنا منه لتصدق افعالنا اقوالنا 

 ولعظم الشان في هذا سنعرض تلك املواضيع وااليات التي ظهر الترسيم فيها بنفس 

تاريخ نشرها علي املدونه 
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وننوه انه قد بدء استخدام الرآي في القرآن من القرن الرابع هجريا وكان ليس مكروها 

بل ممنوعا ، ودعا له البخاري في صحيحه من قبل واكد علي وجوب االخذ بما اجتمع 

عليه العلماء لكنه لم يحدد من هم العلماء وكان العلماء في وقته هم جعفر الصادق 

والترمذي وبن حماد استاذ البخاري والباقر من قبلهم ولم يكن احد يسمع عنه وقتها 

قال اإلمام جعفر الصادق عليه السالم البو حنيفه مستهزءا به وبعلمه ، حيث كان هو 

والبخاري وابن حنبل مثل الشيخ ميزو ومن مثله هذه االيام 

انظر كيف يكلمه باحتقار واستهزاء وكانت هذه مرتبه مثل ابو حنيفه والبخاري ضمن 

العلماء حيث كانوا من اوضعهم وارذلهم واقلهم علما واكثرهم خروجا عن الدين 

وقال له 

تزعم أنك تفتي بكتاب اهلل ، ولست مّمن ورثه 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وتزعم أنك صاحب قياس، وأّول من قاس إبليس لعنه اهلل ولم يُنَب ديُن االسالم على 

القياس   

وتزعم أنك صاحب رأي، و كان الرأي من رسول اإلسالم (صلى اهلل عليه وآله) صوابا 

ومن دونه خطأ، ألّن اهلل قال: (فاحكم بينهم بما أراك اهلل) ولم يقل ذلك لغيره 

وتزعم أنك صاحب حدود، ومن أُنزلت عليه أولى بعلمها منك  

وتزعم أنك عالم بمباعث االنبياء، وخاتم االنبياء أعلم بمباعثهم منك. 

وفي النهايه قال له بعد ان قال انه سيترك الراي والقياس فقال له 

كالّ إّن حّب الرئاسة غير تاركك كما لم يترك من كان قبلك 

اهم اعمال البخاري هي 

 ١- كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ورسخ فيه البخاري اول واكبر فتنه في تاريخ 

املسلمني عن طريق ابتداع طريق السنه ، وفصلهم عن الشيعه ، ودعي لاللتزام بالسنه 
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وان السنني وحدهمم هم علي الطريق املستقيم ومن هنا تفرق املسلمون الي سنه 

وشيعه ثم توالت املذاهب واملجدودن وكل واحد ينفصل بطائفه من املسلمون حتي وصلنا 

لبضع وسبعني فرقه كلهم في النار .  

٢- اعتماده القياس وقد نهي عن القياس في الحديث تتفرق هذه األمة على بضع 

وسبعني فرقة ، وأعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون األمور برأيهم فيخطئون ، فيحلون 

الحرام ويحرمون الحالل ولم يذكره البخاري في صحيحه رغم انه حديث صحيح متفق 

عليه من اكثر من راوي مثل القرطبي والطبراني والذهبي وابن حجر وغيرهم ليحلل 

القياس املحرم . واستغرب ممن يقول انه لم يجد شئ في القران وان دل علي شئ فهو 

يدل علي نقصان علمه بالكتاب ، وكيف يجرؤ ان يقول ان كتاب اهلل ناقص وكيف يتقبل 

املسلمون ذلك ! انظر كيف يقنعك دون ان تدري بنقصان كتاب اهلل ؟ وقد قال البخاري 

بالكلمه هنا اليجوز االخذ بالرائ بل الكتاب والسنه (كالم مضبوط) وان لم يجد (وكيف 

اليجد) فيستعمل رايه عن طريق القياس (وهذا اليجوز النه يصبح راي ، كما قال هو في 
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البدايه ) وهذا ماقاله بالحرف والحاصل أنه ال يجوز االعتماد على الرأي، بل يرجع إلى 

الكتاب والسنة، أو إلى أحدهما، فإن لم يجد فيرجع إلى اإلجماع ، ُ فإذا لم يجد يرجع 

القوال الصحابه فان لم يجد واحتاج للقياس أخذ به بدون تكلف؛ ألنه حجة عند جماهير 

العلماء.. . وهكذا ظهرت الفرقه من البضع وسبعني فرقه التي تاخذ بالقياس ضلت 

واضلت االمه والتنسي او اول من استخدم القياس كان الشيطان 

٣- اختصار ٦٠٠ الف حديث ، ٩٠٠ الف مكررين الي ٤٠٠٠ حديث اسماهم 

الصحيحه ، طيب الباقي هايكونوا ايه صحيحه بشرطه؟ ال طبعا اكيد غير صحيحه ، 

وبغض النظر عما تعنيه الكلمه للفقهاء فالعامه اليعرفوا اال ان هذا غير صحيح بمعناها 

الدارج والياخذوا به . شغل شياطني  
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املوضوع ابسط مايكون ، وهو ترك كل هذه االراء والتفسيرات ونقوم بتفسير القران من 

اول وجديد دون االعتماد علي اي من التفسيرات السابقه وال ما قيل فيها ، ثم بعد 

تفسيره ، اي تفسيره تفسيرا يقينيا وليس بالرآي ، هذا بعد االخذ باالعتبارات التي 

اشرنا اليها عبر كتابنا هذا 

 فالشئ الوحيد املقدس هنا هو نص القران وليس تفسيره او الشيخ الذي يقوم بذلك، 

فنسبه التعليم االن مقارنه بما تلقوه هؤالء الشيوخ من التعليم التقارن ، ووسائل البحث 

العلمي واملصادر متوفر منها ما لم يكن يحلموا بوجوده في يوم ما والنري عيب او حرام 

من استخدام ما وصل اليه العلم ملعرفه القرآن خصوصا بعد ان ظهر فيه عيوب في 

التشكيل واخري في املعاني واخري بسبب العض او الوقفات عدم الوقف واخيرا 

الترتيب الكرونولوجيكلي لالحداث بطريقه زمنيه منطقيه 

وال ينظرون اال تآويله يوم يآتي تآويله 

وبما ان القرآن لكل عصر فلماذا نصمم علي االخذ بتفسيرات من القرون املاضيه ، 

والنحاول حتي االجتهاد في تفسيره ليتماشي مع قضايا هذا العصر ونفك التجميد 
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الذي حل به ونترك ما قدمه شيوخ العصور السابقه ، فلقد اصبحت مقوله عامه ودارجه 

ان القرآن ليس فيه اي من قضايا عصرنا هذا ، وهذا غير صحيح 
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وتعتبر هذه دعوه للعلماء والشيوخ ، اذا مازال منهم احياء ، الي اعاده التدقيق في اي 

القران ومعانيه وتشكيله ، وعدم القول ان الدجال او املهدي او غيره غير مذكور فيه 

اعتمادا علي من قالوا هكذا بالراي ، يعني ظنا وليس يقينا ، من العلماء السابقني ، 

ولم يري منهم ماراينا من املعابد والتماثيل واالثار اليوم ولم يكن عندهم نصف مايمكن 

ان نتعلمه من التاريخ بعد االكتشافات الحديثه االن 

وقيل في الولي الختم 

أنا لوح األلواح لكل ولي فمني قد قروا رأس املجال 

أنا باب العلي في رأس سطح فمني األولياء يرعوا نوالي 

إذا ما جاءهم مدد وفتح أنا ميزابه فأدري مقالي 

جميع العارفني وراء بابي إليهم أمدد الكاسات مالي 
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لكل األولياء من عهد آدم إلي دور الوسيلة في ….املآل 

فيوض من بحار وهي قطر من أسراري وال يخفاك قالي 

إذا قاموا جميعهم صفوفا أضاهيم وأعالما ترى لي 

تناول العديد من الكتاب عبر العصور موضوع الولي الختم واطلق عليه الكثير من 

االسماء وااللقاب  
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فاطلق عليه علي بن ابي طالب رضي اهلل عنه اسم صاحب مصر ، وصاحب مصر هو 

كل شخص يحكم مصر بطريقه شرعيه، اما اصحاب االنقالبات والفنت والحركات 

فاليطلق عليهم اسم صاحب مصر بل وال يحسبوا من الحكام 

فمحمد حسني مبارك يعتبر من حكام مصر واسمه مذكور في جفر علي ، ويآتي بعده 

ميم يسجن ثم ميم يحكم 

وتناول علي موضوع صاحب مصر في كتابني احداهم يسمي الجفر واالخر يسمي 

ماذا قال علي  

ثم جاء الترمذي من بعده وتناول املوضوع بعمق وحاول في كتابه ختم االولياء ان 

يصنفهم قدر استطاعته ، وفي النهايه اعطي االمر لصاحبه وقال لن يحل هذا السؤال 

اال الولي الختم 

ASN�16WAEL BASEEM



1’ST EDITION

ثم جاء ابن عربي بعد ذلك وكان في بدايه حياته يحسب انه هو الولي الختم ، وحسب 

ايضا انه تعرف علي املهدي، ثم اعترف بهذا الغلط ضمنيا واليعلم يذلك معظم من قرآوا 

البن عربي، ولذلك من املهم جدا تصنيف كتب ابن عربي زمنيا اوال للتعرف علي ماتغير 

في عقيدته الفكريه عبر الزمن ، حتي يمكن فهم ما رمي اليه في كتبه 

فجاء ابن عربي واجتهد ليجاوب علي سؤال الترمذي ما هي مراتب االولياء والذي قال 

انه لن يجاوب عليه اال الولي الختم 
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وكتب ابن عربي ٨٧ كتاب كلها تدور حول نفس الفكره فكره الولي الختم والواليه  

وكرس حياته كلها لهذه الفكره ولم يصل لالجابه 
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من بعده جاء حسني ابن كمال الحالل وكتب جفره املشهور الدر املصان فيما يحدث في 

دوله ال عثمان ، وفيه ذكر تاريخ ميالد الولي الختم واسمه واضحا كما سيتبني 

ونذكر ماضي ابو العزايم الذي كتب جفره ملدح الولي الختم 

ثم في العصر الحالي كان اول من تناول املوضوع االستاذ عيسي داود واالستاذ 

هشام كمال عبدالحميد في بعض مؤلفاتهم  

ثم كان الشريف القوصي توفي سنه ٢٠٠٨ وكان من اخر ما كتبه قصيده يعلن فيها 

ظهور الولي الختم فيمقدمه الكتاب 

اما الشيعه مثل السنه ينكروا املوضوع من اصله علي اساس انه لم يتنزل به القرآن 

واليوجد فيه احاديث ، وهم في ذلك االثنني مخطئني 
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فكما سيتضح ان الولي الختم مذكور في جميع الكتب السماويه توراه وانجيل وقرآن ، 

وجفر دانيل وصحف ابراهيم وزبور داود وهو الويل واملوئل املوعود ، وعدد االولياء منذ 

ادم حتي الولي الختم اخرهم وختمهم احدي عشر ولي ، الخضر كان ولي ، واصف 

وزير سليمان الذي عنده علم من الكتاب كان ولي، وياتي الولي الختم اعلي وارقي 

وارفع مقاما واعلم من جميع االولياء الذين سبقوه 

ولك ان تعلم انه ليس جميع االولياء يعلموا بختمهم فقط منهم القمم الذين وصل لهم هذا 

العلم فما بالك بعامه الناس 

فهو سر اهلل في االرض وعالمته سر اهلل في السماء 
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وهذا من علم الغيب ، ومن عالمات املتقني كما جاء في سوره البقره انهم يؤمنون  

بالغيب ، واذا ما نظرت الي متطلبات العقيده االسالميه التي اتفق عليها العلماء 

والشيوخ والفقهاء النجد االيمان بالغيب عنصرا فيها ، ولم يتم ذكره ال من قريب وال من 

بعيد وهذا هو تعريف العقيده املتفق عليه 

تعريف العقيدة لغة : 

العقيدة فعلية بمعني مفعولة ، أي معقودة ، فهي مأخوذة من العقد ، وهو الجمع بني 

أطراف الشيء على سبيل الربط واإلبرام واإلحكام والتوثيق ، ويستعمل ذلك في 

األجسام املادية ، كعقد الحبل ، ثم توسع في معني العقد فاستعمل في األمور املعنوية 

كعقد البيع وعقد النكاح . 

تعريف العقيدة اصطالحاً: 

 االيمان الجازم باهلل ومايجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ، واإليمان 

بمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، والقدر خيره وشره ، وبكل ما جاءت به النصوص 
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الصحيحة من أصول الدين . 

واليوجد اي اشاره لاليمان بالغيب كما تري وعليه جاء جيل كامل جديد من الشيوخ 

والعلماء ، واملجدديدن اليؤمنون بالغيب وكان ابرزهم الشعراوي الذي انكر عذاب القبر 

وهو من علم الغيب، وقبل ان تكذبني ابحث اوال 

وجاء البنا في كتابه حديث الثالثاء وقال بالحرف 

من حسن الحظ ان احاديث املهدي املنتظر اما موضوعه او ضعيفه ، واليمكن الجزم 

والتآكد من صحتها 

وهكذا قامت جماعه االخوان املسلمني علي هدف من املستحيل تحقيقه وهو فكره 

الخالفه االسالميه النها ليست لهم ، فلو كانوا يؤمنون بالغيب لعلموا انها للمهدي ، 

وهكذا اصبحوا هم اول منافسني للمهدي علي تحقيق فكره الخالفه االسالميه ، وتجد 

شيوخهم من لم ينكر املهدي يقول انه ليس هذا في الزمان وليس االن ، غافال عن جميع 

العالمات الصغري التي تحققت جميعها حتي نسيها الناس من سنني وبدآت العالمات 
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الكبري في الظهور تظهر فقط للمؤمنني، وسنعرف من هم املؤمنني. غير الكالم الذي 

اختلفوا فيه ولم يقطع فيه احد الشك والظن باليقني وكيف يفعلوا ذلك والعيب والحرج من 

الظنون ؟ والبنا تعني املاسوني من البناؤن واصله مغربي ايضا مثل ام السيسي 

وكان من اهم االسباب التي دعت الي هذا اللبس هو عدم معرفه الفرق بني الرسول 

والنبي ، وسنعرف الفرق بل وسنعرف كيف فرق املصريني القدماء بني االثننب 

واهميه عدم التفرقه بني النبي والرسول هو بث اعتقاد خاطئ في نفوس الناس ان 

محمد صلي اهلل عليه واله هو اخر املرسلني ، هكذا قال الشيوخ والعلماء واباؤنا االولني 

وقال اهلل 

ما محمد اال رسول وخاتم النبني 

ثم ياتيوا بعد ذلك ويقولوا ال ال ، هو خاتم املرسلني ! وال يوجد ايه واحده بالقرآن تقول 
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ان محمد خاتم املرسلني هي ايه واحده ذكرناها تحدد رتبته انه رسول وخاتم النبني 

هم اعلم ام اهلل ؟ ملاذا يقولوا علي اهلل ما لم يقول ! 

وهكذا عند اعتقادك ان محمد خاتم الرسل انت تنكر  الرسول القادم وهو حفيده املهدي 

املنتظر ، واكثر من ذلك ، ومن ال ينكر املهدي من الشيوخ اليستطيع القول انه رسول ، 

بل يتلعثم عندما تسال احدهم عن ماهيه املهدي ، فتجد من يقول هو رجل صالح ، ومن 

يقول هو ولي ، ومن يقول هو فقط مهدي ، وهكذا يتخبطون 

وما املهدي اال حفيد الرسول وخاتم املرسلني فال رسول بعده ابدا 

وهكذا يكون الولي الختم خاتم االولياء وال ولي بعده ابدا 

ويتميز الولي دائما بعلمه الذي يفوق علم الرسل واالنبياء فموسي ذهب يتعلم من 

الخضر وسليمان طلب مساعده اصف لياتي بعرش بلقيس، وهذا الن علم االوليا علم 

لدني مصدره مباشره من السماء عن طريق الخواطر والتخيالت وااللهام ، مع فارق ان 

تخيالت الختم كلها حقيقه وواقع ، كما قال الحالل 

اال تري ما يفعله من قلقله - وسيما له في ظنه ما تخيال 

وقال فيه الشريف القوصي رحمه اهلل 
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سمعُت الكثير - ولكنَّ قلبـِــــــىَ ملَّا فَِهـــــــم 

فقال: "الواليــُة" ِســـرٌّ كبير - وفي الِسرِّ قلٌب بِه قْد نَِعـــْم 

وختُم الواليـِة ... ِسر ٌّ... فمن ذا - تَراهُ ِبِه فى الوَرى َقْد ُخِتْم 

يدوُر بنُوِرى بنَي الَخالِئــِق - حتى النهــايِة ُمنْـــذُ الـقـَِدْم 

وقد أخطأ الخلُق فيِه َكثيراً  - وظنُّوهُ ظنـــاً بجهٍل ووهـــْم 

ــــى  - عن األوليــــاِء .. ألمٍر يَــــِتْم  ولكنَّ ربِّى أخفـــاهُ َحتّـَ

وليس ِمن األوليا َمْن َدَرى  - بخاِتِمِهْم ... غير بعض الِقَمْم 

ا هو املَرُْجوُّ “ - وَجلَّ اإللُه... لــُه قـْد َحَكْم  وقالوا: "وِمنّـَ

وليس لِــــَشىٍء ِبـــِه ...إنَّمــا -  هو العبُد ... فـازَ بفيِض الكرْم 
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ُهو الَعبْـــــُد منَكـــِسٌر داِئًمــا - وعنَْد الَشداِئِد أعَلى الهمْم 

يــُالزُِمِنــى فى الُعال دائـــماً - وفي كل شأن له ... يُحـتَرَم 

وفي ُكلِّ عصـــٍر ترى روَحُه - فمنا إليْــــــِه .. ألهِل الَكرَْم 

َكِستْر الزجاج ...َوِمْن َخْلِفـِه - تََرى النُوَر ِمنَّا...يُزيُل الظُلم 

وما "الغوُث" إال لـــُه تــــابعٌ - "وأفرادنــا" منه ما تْســــتلْم 

َلُه ُصحبُة الروحِ مْن أمـْــرِنـا- قديما ... ومنذُ "ألسْت" اْصطـََلْم 

تراهُ كظــــٍل يعيُش بــــروحٍ - وما النفُس فيِه ِسوى بعِض وهْم 

يدوُر بــــروحٍ لــــُه قــــائـــِـٌم - وما الجسُم منُه ِسوى كالنََسْم 

تراهُ القريَب .. وليس القريب!! - وفيه الوجوُد .. وفيه العدْم!! 

وُكلُّ الوجوِد بِه داِئــــــــــٌر - وقطُب الرحى ثَاِبٌت لْم يَُحْم 

تراهُ مع "الِخْضِر" .. ِفى ُصْحـبٍَة - طويَل السكوِن قليَل الكلِْم 

وفى ُكلِّ ُلْقيـــا .. له ُحــــالٌة - وفي ُكلِّ لقياهُ خــــيٌر يَِتـــْم 
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يناُم كمْن لْم ينْم ُمطْـــَلـقـــاً - ويصحو... ويا ليته َلْم يَنَْم !! 

بروح يُعاِيُش بــــني الُعُصور - وكم ُكلُّ َعْصٍر لُه ِمْن قيم !! 

أِسرُّ إليــــه بكل الخـــواطر - أنـفــخ فــيــه بِســـرِّ الِحكـَــْم 

ر لِتَـفْـَهـَم رَْمزَ الَكلِْم ..!  فقلت: فكيف أراه ؟؟ .. فقال: - تبصَّ

قريٌب إذا ما نَظَــرَت تَـــَراهُ - فَأَبْلِْغـُه ِمنِّى َســالم الَكرَْم !! 

وقال الخليفة عبد العزيز رضي اهلل عنه في سند الطريق في الولي الختم 

سلوكي علي درب الختم املعظم  - ومشورتي للناس ان يتختموا 

طريق به نال املنال اولو الوفا  - وطارت بهم طير العناية تقدم 

طريق علي نهج الحبيب محمد - وما فيه من شئ سوى ذاك يعلم 

فظاهره شرع تأصل أصله - وأوراده من نهج طه تنظم 

وامداده ذاتي من حضرة العماء  - خزانته الزهراء جوهرها هُم 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رقائقه اسمني منها تفجرت - عيون املعاني فيها والشأن اعظم 

وقد قال اهل الفهم والذوق والحجا - ملجموعها اسم االله املعظم 

لقد لفهم خير الورى بعبادة - ونادت بنا االيات تفرض حبهم 

ولم يسأل املختار اجراً على - الهدى بتبليغه اال املودة فيهم 

فأولهم بليا فقل فيه ماتشا - ويكفيه مافي الذكر من مدح محكم 

وقد قيل ذو املد على سائر - الورى لكل حري نحو مواله قادم 

وقد جاءت االخبار تحكي بقاءه - ملن كان ذو قلب عن اهلل يفهم 

ومنه الي ابن ادريس احمد امامنا - بامداحه قد قال شيخ وعالم 

وقال الشريف عثمان 

فحقق يا أخي نظرا إلي من حمى بيت الوالية من بعيد 

فلوال ما تكون في أبينا ملا أمرت مالئكة السجود 

فذاك األقدسي أمام نفسي يسمى وهو حي بالشهيد 

وحيد الوفت ليس له نظير فريد الذات من بيت فريد 

لقد أبصرته ختما كريما بمشهده على رغم الحسود 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كما أبصرت شمس البيت منه مكان الحق من حبل الوريد 

لو أن النور يشرق من سنا ه على الجسم املغيب في اللحود 

ألصبح عاملا حيا كليما طليق الوجه يرفل في البرود 

فمن فهم اإلشارة فليصنها وإال سوف يلحق بالصعيد 

فنور الحق ليس له خفاء على األفالك في سعد السعود 

وكوني في الوجود بال مكان دليل أنني ثوب الشهيد 

فما وسع السماء جالل ربي ولكن حل في قلب العبيد 

أردت تمكنا ملا تجارى إليه النكر من بيض وسود 

وهل تخشى الذئاب عليه من قد مشى في القفر في عقر األسود 

وخاطبت النفيسة من وجودي على الكشف املحقق والشهود 

أبعد الكشف عنه لكل عني جحدت وكيف ينفعني جحودي 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فردت في الجواب علي صدقا تضرع للمهيمن والشهيد 

وسله الحفظ مادام التلقي وسله العيش للزمن السعيد 

سألتك يا عليم السر مني عصاما باملودة في الودود 

وأن تبقى علي رداء جسمي ككعبتكم إلي يوم الصعود 

وأن تخفى مكاني في مكان كما أخفيت بأسك في الحديد 

وتستر ما بدا مني اضطرارا كسترك نور ذاتك في العبيد 

وأن تبقي علي شهود عجزي بتوفيتي مواثيق العهود 

وهكذا تعددت االثار وتواترت الكتابات والجفور واالشعار في كتم شديد عن اخبار 

صاحب مصر القادم الولي الختم ، املختار 
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ونحب هنا ان نوضح انه بسبب ما نكتب عنه اشتبه البعض اننا نعني اننا هو ، وهذا 

لم يحدث ابدا ان قلنا او اشرنا اننا نفكر اننا قد يكون هو ، نحن نعلم انفسنا 

وفخورين بها كما هي ، النحتاج الي شئ اخر حتي نعرف قيمه انفسنا ، ورحم اهلل 

امرأ عرف قدر نفسه وقدره 

ويظهر الولي الختم في خفاء هو وعالمته متالزمني ، والصور سوف توضح لك الكثير 

عن هذه العالمه وهي في اكثر من ايه وسوره مذكوره في القرآن 

ونفس العالمه هي التي تسبق ظهور املهدي مباشره وهو يعتبر املمهد له 
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الفصل االول
مراتب االولياء

Posted by Wael Baseem on March 11, 2017 

 ما هو الفرق بني
 املسلمني او املسيحيني واليهود

     املؤمنني ، املوقنني ، الصابئني ، واملصدقني ، واملتقني ، والبارين ، واملحسنني ،

وماهو الفرق بني
 النبي ، والرسول ، والولي

 حاول الحكيم الترمذي في كتابه ختم االولياء تحديد مراتب االولياء ، ومع ماكشف اهلل

 له من املعارف والحكمه اال انه وجد ختم علي هذه  املعلومات
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 مكتوب عليه في وعاء ختم االولياء

 فاجتهد وحاول تعريف هذه املراتب وقال انه لن ياتي بخبرها اليقني اال الولي الختم

 ثم جاء ابن عربي بعده واجتهد هو االخر معلنا ان الرد االخير هو لصاحب املوضوع

 الولي الختم وتحاشي الكثرين من املفكرين هذا املوضوع لعدم االملام به وعدم االحاطه

 بما فيه من العلم، وهنا نبدآبتوضيح او خيوطه

النبي
    وقال اهلل علي رسوله انه خاتم النبني وليس خاتم املرسلني

  َوَلِكْن رَُسوَل اهللَِّ َوَخاتََم النَِّبيِّنَي 

 وليس خاتم الرسل مع انه وضح انه رسول ايضا فكل نبي رسول وليس كل رسول نبي

هنا االيه تقول ان النبيني هم الذين اتاهم اهلل كتاب 

وان الرسل يكونوا مصدقني ملا اتي به النبني من كتاب وجميع الناس مخدوعني ان 

الرسول اعلي مرتبه من النبي وان الرسل هم الذين ارسلوا 
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برساله اي بديانه وهذا التصنيف من الشيطان ، حتي يمنعك من االيمان بالغيب 

إِذْ أََخذَ اهللَُّ ِميثَاَق النَِّبيِّنَي مَلَا آتَيْتُُكم مِّن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة  َو

َا َمَعُكْم َلتُؤِْمنُنَّ ِبِه َوَلتَنُصرُنَُّه ۚ  ثُمَّ َجاَءُكْم رَُسوٌل مَُّصدٌِّق ملِّ

واملخاطب هنا هم اهل الكتاب واملسلمني وتقول ان اهلل اخذ ميثاق النبني دون الرسل 

عندما اتاهم الكتاب ، فلم تقل االيه ان اهلل اخذ ميثاق الرسل ؟ 

ومعني التسليم انه خاتم الرسل يعني عدم التسليم بغيب اهلل املتمثل في الرسل 

القادمني بعد محمد كاملهدي والرجل الذي ياتي من اقصي املدينه املنوره يسعي ويقف 

للدجال وصاحب مصر ، كلهم رسل ليسوا انبياء 

والقران قال انه خاتم النبني ، ملاذا تفتروا علي اهلل الكذب وتقولوا انه خاتم الرسل ، 

يعني ربنا مش عارف الفرق وال انتم اعلم من اهلل ! 
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ِريَن َوُمنِذِريَن َوأَنزََل َمَعُهُم اْلِكتَاَب ِباْلَحقِّ  ًة َواِحَدةً فَبََعَث اهللَُّ النَِّبيِّنَي ُمبَشِّ َكاَن النَّاُس أُمَّ

لِيَْحُكَم بَنْيَ النَّاِس ِفيَما اْختََلفُوا ِفيِه ۚ 

االيه واضحه ، نبني = كتاب 

اذا فالنبي هو اعلي مرتبه ثم يتبعه رسول 

ولهذا قال اهلل انه ارسل رسوال نبيا ولم يقل نبيا رسوال الن كل نبي رسول 

الرسول 
يرسله اهلل مبشرا ونذيرا ومصدقا للكتب دون ان يكون معه كتاب 

والرسل قد يكون مالك او انس او جان او طير حتي 

الولي
يخصه اهلل بعلم ممن عنده لذلك علم الولي يفوق علم االنبياء 

فالولي الخضر اول االولياء كان اعلم من موسي 

واصف الولي وزير النبي سليمان كان عنده علم من الكتاب لم يوجد عند سليمان 

 اما الولي الختم فهو اعلم من جميع االولياء واعالهم مرتبه 
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 االمام الرسول الختم
وهو الرسول الختم ال رسل من بعده يختم اهلل به الرسل واالئمه وهو املهدي املنتظر 

الختم املطلق
وهذه تكون لعيسي عند ندوله يختم اهلل به جميع االختام 

املولود الختم
وهو شخص يولد في الصني بعدما يسود العقم في االرض ويكون اخر من يولد عليها 

حتي يوم القيامه ويدعوا الناس هلل 

الصابئني
مثل تولستوي 

تم تصنيفه انه ملحد وشيوعي النه كفر بالكنيسه وتعاليمها 

النه لم يتقبل فكره ان اهلل ثالثه 
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وفي نفس الوقت قال ان اهلل البد ان يكون واحد ، هذا غير انه اعترف ان محمد رسول 

وكتب كتاب في مدحه 

اذا الرجل شهد ان اهلل واحد وان محمد رسول 

املسلمني
شهدوا ان اهلل واحد وان محمد رسول 

املؤمنني
شهدوا ان اهلل واحد وان محمد رسول ولم يظنوا ابدا 

املوقنون
شهدوا ان اهلل واحد وان محمد رسول وتركوا الظن فحل محله اليقني باهلل واالخره 

والحساب 

املصدقني
هم من صدقت افعالهم كالمهم كان ابي بكر من الصديقني 
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املتقني
١- يؤمنون بالغيب 

٢- يقيمون الصاله 

٣-مما رزقناهم ينفقون 

٤- يؤمنون بما انزل الي محمد 

٥- مؤمنني بما انزل من قبله 

٦- باالخره هم موقنون ال يظنون 

ذَلَِك اْلِكتَاُب الَ َريَْب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي 
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ا َرزَْقنَاُهْم يُنِفُقوَن  الةَ َوِممَّ الَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِباْلَغيِْب َويُِقيُموَن الصَّ

َوالَِّذيَن يُؤِْمنُوَن ِبَما أُنِزَل إَِليَْك َوَما أُنِزَل ِمن َقبْلَِك َوِباآلِخرَِة ُهْم يُوِقنُوَن 

البارين
 فاول عالمات البر ان تكون من املتقني وعالماتهم سته

 ﴿ َوَليَْس اْلِبرُّ ِبأَْن تَأْتُوا اْلبُيُوَت ِمْن ظُُهورَِها َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتََّقى َوأْتُوا اْلبُيُوَت ِمْن أَبَْواِبَها

 .َواتَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن ﴾ [البقرة: 189]

 سابع عالمه للبر هي التصدق واالنفاق لوجه اهلل لكن مما يحبون وليس مثل املتقني مما

 رزقهم اهلل فقط ، وهناك فرق ان تعطي صدقه وان تعطي صدقه شئ تحبه

ا تُِحبُّوَن ﴾ [آل  وقال – تعالى -: في سورة آل عمران: ﴿ َلْن تَنَاُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُنِْفُقوا ِممَّ

   عمران: 92]

  العالمه الثامنه اتي الزكاه

  العالمه التاسعه موفون بعهدهم
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  العالمه العاشره الصابرين في البآساء والضراء وحني البآس

 َليَْس اْلِبرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقبََل امْلَْشِرِق َوامْلَْغرِِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباهللَِّ َواْليَْومِ اآْلِخِر

 َوامْلاََلِئَكِة َواْلِكتَاِب َوالنَِّبيِّنَي َوآتَى امْلَاَل َعَلى ُحبِِّه ذَِوي اْلُقْربَى َواْليَتَاَمى َوامْلََساِكنَي َوابَْن

اَلةَ َوآتَى الزََّكاةَ َوامْلُوفُوَن ِبَعْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدوا اِئلنَِي َوِفي الرَِّقاِب َوأََقاَم الصَّ ِبيِل َوالسَّ  السَّ

رَّاِء َوِحنَي اْلبَأِْس أُوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُوَلِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن اِبِريَن ِفي اْلبَأَْساِء َوالضَّ  َوالصَّ

 [البقرة: 177]

 وما الشق االول من كلمه ابراهيم (بر) اال البر بهذا املعني في االيه كما عرفه القدماء

  املصريني وكلمه بر عندهم مستخدمه بالهيروغليفيه في كثير من النصوص
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 وإبر هو من آبر ، وكان من املبرورين وهي الهيم ، ولذلك يقال حج مبرور اي حج

 ابراهيمي اي ابراهيم اي املبرور

املحسنني
 هي الرتبه التاليه علي البارين الذي البد ان يكونوا متقني وقبلها موقنني ، وقبلها مؤمنون

 هذه املره تريد ان تكظم الغيظ وتعفوا وتصفح عن الناس باالضافه الي ان تكون من

 البارين املتقني املوقونون املؤمنون

 من الترسيم في الحديث الشريف

 حديث الرسول صلي اهلل عليه واله وسلم مع شمعون بن الوي وفيه ذكر البر عشره 

 عالمات ورغم وضوح ايات اهلل في كتابه اال انه لو حاولت البحث عن عالمات املتقني او
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 البارين لن تجد لهم اثر في اي كتاب او مقال ، وهذا املقصود حيث عمل جميع

  املفسرين قديمهم وجديدهم علي اال تفهم هذه العالمات

 وأما عالمة البار في الحديث املكذوب  فعشرة

  يحب في اهلل

  ويبغض في اهلل

  ويصاحب في اهلل

  و يفارق في اهلل

 ويغضب في اهلل

  ويرضى في اهلل .

  ويعمل هلل

 ويطلب إليه

 ويخشع هلل، خائفا مخوفا، طاهرا، مخلصا،مستحييا، مراقبا .

 ويحسن في اهلل .
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  وهذا غير صحيح ابدا واضح ان من حرفه كان حبيب

 ملاذا جعل اهلل اول عالمه للمتقني هي االيمان  والعلم بالغيب وقدمها علي الصاله

 والصدقه ، بل وااليمان بمحمد وما انزل اليه ومن قبله واليقني باالخره

 هل لذلك عالقه ان علم الغيب مره واحده اصبح غير مطلوب في العقيده االسالميه ؟

 ام النه وصل الوضع انه ال احد يعرف شئ عن الغيب ؟

 ان انه اليعلم احد انه مطالب بااليمان بالغيب؟

 ام النه تم استهدافه فلم تذكر االحاديث التي تتكلم في الغيب باالضافه لترسيم معاني

 القران التي تتحدث عن الغيب ؟

 ام الن االيمان به شرط اساسي لكي تكون من املتقني ؟

 ام الن عدم االيمان به يعني انك كفرت به ؟
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 ام ان صالتك وصدقتك لن تقبل اال اذا امنت بالغيب ؟

 ام الن االيمان بالغيب يترتب عليه الصاله والصدقه وااليمان بما انزل علي محمد وما

 انزل من قبله واليقني باالخره

 ام كل ما اعاله

 هذه ثالث ايه في ثاني سوره في القران ؟ واول تكليف في كتاب القران قبل الصاله

 والصدقه ؟

ايضا في نفس الحديث 

في حديث الرسول صلي اهلل عليه واله مع شمعون بن الوي ذكرت عالمات املتقني في 

اول الحديث انهم سته 

وفي جميع النسخ املوجوده تجد العالمات املذكور ثالثه عالمات 
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1. يخاف اهلل ويحذر بطشه 

2. ويمسي ويصبح كأنه يراه . 

3. ال تهمه الدنيا وال يعظم عليه منه 

هناك من اسقط ثالثه عالمات عن قصد 

ده غير ان العالمات الثالثه املذكورين ليس لهم اي عالقه باملتقين ؟ 

الن عالمات املتقني كما جاء في القران وهم سته ايضا 

من املهم ان التعرف ان الظن عكس اليقني والتعرف انك البد ان تؤمن بالغيب ، الن عدم 

قيامك بذلك يحبط اعمالك كما سيتبني فيما بعد 

ايات الظن في القرآن
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في ناس بتدافع عن الظن كانها تدافع عن عيالها او وطنها ؟ 

اليوجد مايسمي بالظن الحسن كما اليوجد مايسمي بالسرقه الحسنه او الزني الحسن 

او الشرك الحسن او الكفر الحسن او الذنب الحسن او االثم الحسن ! 

الظن ظن والسرقه سرقه والكفر كفر……، السرقه ذنب ، ان تحللها لنفسك وتقول 

اقتباس لتعم الفائده او نسرق من االغنياء لنعطي الفقراء هذا كفر وان تحث علي ذلك 

هذا وزر تجني سيئاته حتي بعد مماتك . الربا ذنب ان تحلله لنفسك وتقول فوائد هذا 

كفر وان تروج وتدعوا لذلك هذا وزر سيئاته شغاله لكل من عمل بقولك ليوم القيامه ، 

انظر ماذا تفعل يخرجك من دينك دون علمك فتحبط كل اعمالك بجهاله فياليتك تدافع 

عن اليقني نصف ما تدافع عن الظن ! 

هذه جميع االيات التي وردت فيها كلمه الظن في القران 

هل تري فيها مايسمي بهذا الظن الحسن الذي اخترعتموه انتم وشيوخكم واباؤكم 

االولون ؟ فالظن لم ولن ياتي اال بمعني السؤ وجميع االيات تنهي عنه وتذم املظنون 
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كيف لكم انكم تتبعون الظنون واصبحتم امه كامله من املظنني ، ما لكم كيف تحكمون ؟ 

آيات ورد فيها “الظن” 

َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلمٍ إاِلَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما َقتَُلوهُ يَِقينًا ﴿١٥٧ النساء﴾ 

إِْن ُهْم إاِلَّ يَْخرُُصوَن ﴿١١٦ األنعام﴾  إِْن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو

إِْن أَنْتُْم إاِلَّ تَْخرُُصوَن ﴿١٤٨ األنعام﴾  إِْن تَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو

َوَما يَتَِّبعُ أَْكثَرُُهْم إاِلَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ اَل يُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشيْئًا ﴿٣٦ يونس﴾ 

إِْن ُهْم إاِلَّ يَْخرُُصوَن ﴿٦٦ يونس﴾  إِْن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو

إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِثٌْم ﴿١٢ الحجرات﴾ 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَِنبُوا َكِثيرًا ِمَن الظَّنِّ ﴿١٢ الحجرات﴾ 

إِْن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوَما تَْهَوى اأْلَنْفُُس ﴿٢٣ النجم﴾ 

إِنَّ الظَّنَّ اَل يُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشيْئًا ﴿٢٨ النجم﴾  َو

َوَما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلمٍ إِْن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّنَّ ﴿٢٨ النجم﴾ 

الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهْم ُماَلُقو َربِِّهْم َوأَنَُّهْم إَِليِْه َراِجُعوَن ﴿٤٦ البقرة﴾ 
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إِْن ُهْم إاِلَّ يَظُنُّوَن ﴿٧٨ البقرة﴾  اَل يَْعَلُموَن اْلِكتَاَب إاِلَّ أََماِنيَّ َو

فَاَل ُجنَاَح َعَليِْهَما أَْن يَتََراَجَعا إِْن ظَنَّا أَْن يُِقيَما ُحُدوَد اهللَِّ ﴿٢٣٠ البقرة﴾ 

َقاَل الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهْم ُماَلُقو اهللَِّ َكْم ِمْن ِفئٍَة َقلِيَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة َكِثيرَةً ِبِإذِْن اهللَِّ ﴿٢٤٩ 

البقرة﴾ 

يَظُنُّوَن ِباهللَِّ َغيَْر اْلَحقِّ ظَنَّ اْلَجاِهلِيَِّة ﴿١٥٤ آل عمران﴾ 

يَظُنُّوَن ِباهللَِّ َغيَْر اْلَحقِّ ظَنَّ اْلَجاِهلِيَِّة ﴿١٥٤ آل عمران﴾ 

إِنَّا َلنَظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنَي ﴿٦٦ األعراف﴾  إِنَّا َلنَرَاَك ِفي َسفَاَهٍة َو

إِذْ نَتَْقنَا اْلَجبََل فَْوَقُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقعٌ ِبِهْم ﴿١٧١ األعراف﴾  َو

َوظَنُّوا أَْن اَل َمْلَجأَ ِمَن اهللَِّ إاِلَّ إَِليِْه ﴿١١٨ التوبة﴾ 
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َوَجاَءُهُم امْلَْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوظَنُّوا أَنَُّهْم أُِحيَط ِبِهْم ﴿٢٢ يونس﴾ 

َوظَنَّ أَْهُلَها أَنَُّهْم َقاِدُروَن َعَليَْها أَتَاَها أَْمرُنَا ﴿٢٤ يونس﴾ 

َوَما يَتَِّبعُ أَْكثَرُُهْم إاِلَّ ظَنًّا ﴿٣٦ يونس﴾ 

َوَما ظَنُّ الَِّذيَن يَفْتَُروَن َعَلى اهللَِّ اْلَكِذَب يَْوَم اْلِقيَاَمِة ﴿٦٠ يونس﴾ 

َوَما نََرٰى َلُكْم َعَليْنَا ِمْن فَْضٍل بَْل نَظُنُُّكْم َكاِذِبنَي ﴿٢٧ هود﴾ 

ASN�49WAEL BASEEM



1’ST EDITION

َوَقاَل لِلَِّذي ظَنَّ أَنَُّه نَاجٍ ِمنُْهَما اذُْكرِْني ِعنَْد َربَِّك ﴿٤٢ يوسف﴾ 

َوظَنُّوا أَنَُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم نَْصرُنَا ﴿110 يوسف﴾ 
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َوتَظُنُّوَن إِْن َلِبثْتُْم إاِلَّ َقلِياًل ﴿52 اإلسراء﴾ 

فََقاَل َلُه ِفْرَعْوُن إِنِّي أَلَظُنَُّك يَا ُموَسىٰ َمْسُحورًا ﴿101 اإلسراء﴾ 

إِنِّي أَلَظُنَُّك يَا ِفْرَعْوُن َمثْبُورًا ﴿102 اإلسراء﴾  َو

ِذِه أَبًَدا ﴿35 الكهف﴾  َقاَل َما أَظُنُّ أَْن تَِبيَد هَٰ

اَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن رُِدْدُت إَِلىٰ َربِّي أَلَِجَدنَّ َخيًْرا ِمنَْها ُمنَْقَلبًا ﴿36 الكهف﴾  َوَما أَظُنُّ السَّ

َوَرأَى امْلُْجرُِموَن النَّاَر فَظَنُّوا أَنَُّهْم ُمَواِقُعوَها ﴿53 الكهف﴾ 

َوذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمَغاِضبًا فَظَنَّ أَْن َلْن نَْقِدَر َعَليِْه ﴿87 األنبياء﴾ 

َماِء ﴿15  َمْن َكاَن يَظُنُّ أَْن َلْن يَنُْصرَهُ اهللَُّ ِفي الدُّنْيَا َواآْلِخرَِة فَْليَْمُدْد ِبَسبٍَب إَِلى السَّ

الحج﴾ 

َلواَْل إِذْ َسِمْعتُُموهُ ظَنَّ امْلُؤِْمنُوَن َوامْلُؤِْمنَاُت ِبأَنْفُِسِهْم َخيْرًا ﴿12 النور﴾ 
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إِْن نَظُنَُّك مَلَِن اْلَكاِذِبنَي ﴿186 الشعراء﴾  َوَما أَنَْت إاِلَّ بََشٌر ِمثُْلنَا َو

ُُّه ِمَن اْلَكاِذِبنَي ﴿38 القصص﴾  إِنِّي أَلَظُن َلَعلِّي أَطَّلِعُ إَِلىٰ إِلَِٰه ُموَسىٰ َو

َوظَنُّوا أَنَُّهْم إَِليْنَا اَل يُرَْجُعوَن ﴿39 القصص﴾ 

َوبََلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحنَاِجَر َوتَظُنُّوَن ِباهللَِّ الظُّنُونَا ﴿10 األحزاب﴾ 

َوبََلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحنَاِجَر َوتَظُنُّوَن ِباهللَِّ الظُّنُونَا ﴿10 األحزاب﴾ 

َُّه ﴿20 سبإ﴾  َوَلَقْد َصدََّق َعَليِْهْم إِبْلِيُس ظَن

فََما ظَنُُّكْم ِبرَبِّ اْلَعامَلنَِي ﴿87 الصافات﴾ 

َوظَنَّ َداُووُد أَنََّما فَتَنَّاهُ فَاْستَْغفََر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا َوأَنَاَب ﴿24 ص﴾ 

ذَٰلَِك ظَنُّ الَِّذيَن َكفَُروا فََويٌْل لِلَِّذيَن َكفَُروا ِمَن النَّاِر ﴿27 ص﴾ 

ُُّه َكاِذبًا ﴿37 غافر﴾  إِنِّي أَلَظُن فَأَطَّلِعَ إَِلىٰ إِلَِٰه ُموَسىٰ َو

ا تَْعَمُلوَن ﴿22 فصلت﴾  َولَِٰكْن ظَنَنْتُْم أَنَّ اهللََّ اَل يَْعَلُم َكِثيًرا ِممَّ

َوذَٰلُِكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظَنَنْتُْم ِبَربُِّكْم أَرَْداُكْم ﴿23 فصلت﴾ 

َوذَٰلُِكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظَنَنْتُْم ِبَربُِّكْم أَرَْداُكْم ﴿23 فصلت﴾ 
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َوظَنُّوا َما َلُهْم ِمْن َمِحيٍص ﴿48 فصلت﴾ 

اَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن رُِجْعُت إَِلىٰ َربِّي إِنَّ لِي ِعنَْدهُ َلْلُحْسنَىٰ ﴿50 فصلت﴾  َوَما أَظُنُّ السَّ

َوَما َلُهْم ِبذَٰلَِك ِمْن ِعْلمٍ إِْن ُهْم إاِلَّ يَظُنُّوَن ﴿24 الجاثية﴾ 

اَعُة إِْن نَظُنُّ إاِلَّ ظَنًّا ﴿32 الجاثية﴾  ُقْلتُْم َما نَْدِري َما السَّ

إِْن نَظُنُّ إاِلَّ ظَنًّا َوَما نَْحُن ِبُمْستَيِْقِننَي ﴿32 الجاثية﴾ 

ْوِء ﴿6 الفتح﴾  ْوِء َعَليِْهْم َداِئرَةُ السَّ الظَّانِّنَي ِباهللَِّ ظَنَّ السَّ

ْوِء ﴿6 الفتح﴾  ْوِء َعَليِْهْم َداِئرَةُ السَّ الظَّانِّنَي ِباهللَِّ ظَنَّ السَّ

بَْل ظَنَنْتُْم أَْن َلْن يَنَْقلَِب الرَُّسوُل َوامْلُؤِْمنُوَن إَِلىٰ أَْهلِيِهْم أَبًَدا ﴿12 الفتح﴾ 

ْوِء وَُكنْتُْم َقْوًما بُورًا ﴿12 الفتح﴾  َوظَنَنْتُْم ظَنَّ السَّ

ْوِء وَُكنْتُْم َقْوًما بُورًا ﴿12 الفتح﴾  َوظَنَنْتُْم ظَنَّ السَّ
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َما ظَنَنْتُْم أَْن يَْخرُُجوا َوظَنُّوا أَنَُّهْم َماِنَعتُُهْم ُحُصونُُهْم ِمَن اهللَِّ ﴿2 الحشر﴾ 

َما ظَنَنْتُْم أَْن يَْخرُُجوا َوظَنُّوا أَنَُّهْم َماِنَعتُُهْم ُحُصونُُهْم ِمَن اهللَِّ ﴿2 الحشر﴾ 

إِنِّي ظَنَنُْت أَنِّي ُماَلٍق ِحَساِبيَْه ﴿20 الحاقة﴾ 

نُْس َواْلجِنُّ َعَلى اهللَِّ َكِذبًا ﴿5 الجن﴾  َوأَنَّا ظَنَنَّا أَْن َلْن تَُقوَل اإْلِ

َوأَنَُّهْم ظَنُّوا َكَما ظَنَنْتُْم أَْن َلْن يَبَْعَث اهللَُّ أََحًدا ﴿7 الجن﴾ 

َوأَنَُّهْم ظَنُّوا َكَما ظَنَنْتُْم أَْن َلْن يَبَْعَث اهللَُّ أََحًدا ﴿7 الجن﴾ 

َوأَنَّا ظَنَنَّا أَْن َلْن نُْعجِزَ اهللََّ ِفي اأْلَرِْض َوَلْن نُْعجِزَهُ َهَربًا ﴿12 الجن﴾ 

تَظُنُّ أَْن يُفَْعَل ِبَها فَاِقرَةٌ ﴿25 القيامة﴾ 

َوظَنَّ أَنَُّه اْلِفَراُق ﴿28 القيامة﴾ 

أاََل يَظُنُّ أُولَِٰئَك أَنَُّهْم َمبُْعوثُوَن ﴿4 املطففني﴾ 
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إِنَُّه ظَنَّ أَْن َلْن يَُحوَر ﴿14 اإلنشقاق﴾ 

 اخيرا الفرق الوحيد بني املؤمن ومن دونه هو الظن ، انت التظن ، انت مؤمن  فانتظر

 اليقني بعد انقشاع الظنون

 من هم االنبياء ومن هم الرسل في القرآن ؟
  داود كان نبي اتاه اهلل الزبور وورثه سليمان لكنه لم يرث النبوه ، وكان رسول ليس نبيا

 زكريا كان رسول حاول تجميع الكتاب الضائع وقتها ولم ينجح ، فطلب وليا ، فاعطاه

 اهلل نبيا وانزل عليه الكتاب وهو يحي الذي احيي التوراه والكتب الضائعه مثل كتاب

 نوح وادريس وزبور داود وصحف ابراهيم ومن لم يكن له سميا ليحي التوراه والكتب

 واالخري املقدسه السابقه عليها

   وربنا وصف محمد انه رسول ووصفه ايضا انه خاتم االنبياء في نفس االيه ، ولم يقل

 اهلل انه خاتم الرسل ولم يقل اهلل انه خاتم الرسل والنبني ، بل قال انه خاتم النبني مع

كونه رسول من الرسل.  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 التستهن بمثل هذه املعلومه فانت التعلم ابعادها في عقيدتك ، فلماذا تقولوا علي اهلل

 مالم يقول ، ءانتم اعلم ام اهلل ؟

هؤالء هم النبيون كما ذكروا في القران بالتحديد

 . ١- َقاَل يَا آَدُم أَنِْبئُْهْم ِبأَْسَماِئِهْم

 ٢- َواذُْكْر ِفي اْلِكتَاِب إِْدِريَس إِنَُّه َكاَن ِصدِّيًقا نَِّبيًّا

 ٣- إِنَّا أَْوَحيْنَا إَِليَْك َكَما أَْوَحيْنَا إَِلى نُوحٍ َوالنَِّبيِّنَي ِمْن بَْعِدِه

 ٤- َواذُْكْر ِفي اْلِكتَاِب إِبَْراِهيَم إِنَُّه َكاَن ِصدِّيًقا نَِّبيًّا

 ٥- َواذُْكْر ِفي اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل إِنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن رَُسوال نَِّبيًّا

 ٦-٧- َوَهبْنَا َلُه إِْسَحاَق َويَْعُقوَب وَُكالًّ َجَعْلنَا نَِبيًّا

 ٨- َواذُْكْر ِفي اْلِكتَاِب ُموَسى إِنَُّه َكاَن ُمْخَلًصا وََكاَن رَُسوال نَِّبيًّا

 ٩- َوَوَهبْنَا َلُه ِمن رَّْحَمِتنَا أََخاهُ َهاُروَن نَِبيًّا

 ١٠- إِذْ َقاُلوا لِنَِبيٍّ َلُهُم ابَْعْث َلنَا َملًِكا نَُقاِتْل ِفي َسِبيِل اهللَِّ النبي صموئيل وامللك طالوت
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 ١١ – َوآتَيْنَا َداُووَد زَبُوًرا

رَُك ِبيَْحيَىٰ ُمَصدًِّقا ِبَكلَِمٍة ِمَن اهللَِّ َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَِبيًّا  ١٢- أَنَّ اهللََّ يُبَشِّ

نْجِيَل  ١٣- َقفَّيْنَا َعَلى آثَارِِهْم ِبرُُسلِنَا َوَقفَّيْنَا ِبِعيَسى ابِْن َمْريََم َوآتَيْنَاهُ اإْلِ

ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن رَِجالُِكْم َولَِٰكْن رَُسوَل اهللَِّ َوَخاتََم النَِّبيِّنَي   ١٤- َما َكاَن ُمَحمَّ

  عليهم الصلوات والسالم

 ومن الرسل
 اما شعيب فقال

  إِذْ َقاَل َلُهْم ُشَعيٌْب أاَل تَتَُّقوَن (177) إِنِّي َلُكْم رَُسوٌل أَِمنٌي

 اما يونس

إِنَّ يُونَُس مَلَِن امْلُرَْسلنَِي  َو

 اما صالح
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  َوَقاُلوا يَا َصالِحُ ائِْتنَا ِبَما تَِعُدنَا إِْن ُكنَْت ِمَن امْلُرَْسلنَِي

 اما زكريا

 أَفَُكلََّما َجاءُكْم رَُسوٌل ِبَما الَ تَْهَوى أَنفُُسُكُم اْستَْكبَرْتُْم فَفَِريًقا َكذَّبْتُْم َوفَِريًقا تَْقتُُلوَن

  واملقصود هنا زكريا الرسول املقتول وابنه يحي وقد قتل ايضا

 يس انك من املرسلني

  وهو ياتي اخر الزمان…االن

 عليهم السالم

 هذه اول مره يتم حصر وتصنيف االنبياء من الرسل بناء علي ما سبق شرحه
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كيف فضل اهلل الرسل علي بعض؟

ْلنَا بَْعَضُهْم َعَلىٰ بَْعٍض ۘ مِّنُْهم مَّن َكلََّم اهللَُّ ۖ َورَفَعَ بَْعَضُهْم َدرََجاٍت  ِتْلَك الرُُّسُل فَضَّ

 عن طريق رفع بعضهم درجات او مراتب

 فهناك من اتاه اهلل مرتبه الرساله اي رسول فقط دون حكم او واليه او نبوه مثل شعيب

 خطيب االنبياء ولوط وبيته الوحيد الذي امن في قريه فيها اربعمائه الف

فهناك من اتاه اهلل الحكم والرساله مثل سليمان ويوسف  

 وهناك من اتاه اهلل الواليه والرساله مثل اصف وزير سليمان والخضر

 وهناك من اتاه اهلل النبوه والرساله وهي اعلي درجه

 وهكذا هناك رسول قادم سيعطيه اهلل الرساله والحكم وهو االمام الختم

 واخر سيعطيه اهلل الواليه والحكم وهو الولي الختم

 وبعدهم عيسي اتاه اهلل النبوه والحكم ويختم االولياء فال ولي والرسول والنبي بعده فهو

 الختم املطلق فجميعهم رسل في البدايه ثم يبدا التفضيل من هنا الي النهايه مرتبه
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 النبوه  لذلك لم تقل االيه تلك االنبياء فضلنا بعضهم علي بعض ورفعنا بعضهم درجات ،

 النه الدرجه اعلي من النبي في مراتب االولياء

كيف فضل اهلل بني اسرائيل 

فضل اهلل بني اسرائيل علي العاملني عندما جعل النبوه فيهم وفضل اهلل محمد والعرب 

عليهم عندما جعل النبوه فيهم بعد ان اخذها من بني اسرائيل وهذا هو سبب كرههم 

للعرب ، ان اهلل فضلهم عليهم وان النبوه خرجت من ايديهم وان عليهم االن اتباع العرب 

وكانت مصدر رزق وسلطان لهم وعايشني حياتهم ليثبتوا هلل والنفسهم انه افضل منهم 

وان العرب اليستحقون هذا التفضيل نفس قصه الشيطان وقابيل ، انا افضل منه 

ومازالوا يحلمون ان لهم رسول منهم قادم ليخلصهم بعد ذلك وهو الدجال ال نبوه 
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والرسل لبني اسرائيل بعد عيسي .... اذا ارادوا الهدي فهو معنا ، اذا تمسكنا به بقوه 

اكثر من تمسكهم بما لديهم العقيده 
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الفصل الثاني
الترسيم في تشكيل القرآن وتفسيره

Posted by Wael Baseem on January 21, 2017  

تفسير القرآن الكريم وتاويله ابتعد به عن مايعنيه وعن معانيه  لسبب بسيط ان التفهم 

اياته وتتعظ منها ، واذا ما فهم املسلمون اياته فبه سيعتصمون ويتحدون واالهم انهم 

سيعلمون وهذا محرم ومكروه 

ولفهم القرآن كما انزل البد ان تبتعد عن كتب التفسير والشيوخ والعلماء املضلون النه 

انزل لالميني الغير متعلمون حتي لو كانوا اليقراون واليكتبون 
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