
 المحمدية لألمة الربانية العطايا
 سالمة مراد السيد الشيخ/ إعداد

ومامل  قبل والرسل من لألنبياء عاطاه واهلبات ما العطايا وأعطاها من احملمدية األمة فضل تعاىل اهلل أن وإياك: اهلل علمين اعلم

  ةالسابق لألمم يعطه

  الربانية العطايا بعض احلبيب وإليك أخي

 :الصفات بأحسن ووصفنا السابقة الكتب يف علينا أثين تعاىل اهلل أوال: أن

 ِمَن َفْضًلا َيْبَتُغوَن ُسجًَّدا ًعاُركَّ َتَراُهْم َبْيَنُهْم ُرَحَماُء اْلُكفَّاِر َعَلى َأِشدَّاُء َمَعُه َوالَِّذيَن اللَِّه َرُسوُل ُمَحمٌَّد} السماوات و األرض رب فقال

ٍ َك اْلِإْنِجيِل ِفي َوَمَثُلُهْم التَّْوَراِة ِفي َمَثُلُهْم َذِلَك السُُّجوِد َأَثِر ِمْن ُوُجوِهِهْم ِفي ِسيَماُهْم َوِرْضَواًنا اللَِّه  َفاْسَتْغَلَظ َفآَزَرُه َشْطَأُه َأْخَرَج ََزْر

ٍَ ُيْعِجُب ُسوِقِه َعَلى َفاْسَتَوى : الفتح] { َعِظيًما َوَأْجًرا َمْغِفَرًة ْنُهْمِم الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذيَن اللَُّه َوَعَد اْلُكفَّاَر ِبِهُم ِلَيِغيَظ الَزُّرَّا

92] 

ٍِ، َنَباَت َيْنُبُتوَن م َقْو ِمْن َسَيْخُرُج َأنَُّه َمْكُتوٌب اْلِإْنِجيِل ِفي َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمٍَّد َأْصَحاُب َمَثُل: َقَتاَدُة َقاَل  َيْأُمُروَن الَزَّْر

 "َفآَزَرُه." اْلُمْنَكِر َعِن َوَيْنَهْوَن ِباْلَمْعُروِف

 قالف األمر، بعض ذكرت: قال يبكيك؟ ما: له فقال يبكي، اليهود حرب رأى كعبا أن أبيه، عن املعافري، الرمحن عبد بن سعيد

 يف ظرن موسى أن املنَزل اهلل كتاب يف جتد هل اهلل، أنشدك: قال نعم،: قال لتصدقين؟ أبكاك ما أخربتك لئن اهلل أنشدك: كعب

 التوراة،

 ويقاتلون اآلخر، والكتاب األول بالكتاب ويؤمنون املنكر، عن وينهون باملعروف، يأمرون للناس أخرجت أمة أجد إني رب: فقال

 .نعم: احلرب قال موسى؟ يا أمحد أمة هم: قال أميت، فاجعلهم الدجال، األعور يقاتلون حتى الضاللة، أهل

 رعاة احلمادون، هم أمة أجد إني رب يا: فقال التوراة، يف نظر موسى أن املنَزل اهلل كتاب يف جتد هل اهلل، فأنشدك: كعب قال

 .نعم: احلرب قال موسى؟ يا أمحد أمة هم: قال أميت، فاجعلهم اهلل، شاء إن نفعله: قالوا أمرا، أرادوا إذا احملكمون الشمس،

 ىعل أحدهم أشرف إذا أمة أجد إني رب يا: فقال التوراة، يف نظر موسى أن املنَزل اهلل كتاب يف أجتد اهلل فأنشدك: كعب فقال

 بالصعيد طهورهم اجلنابة، من يتطهرون كانوا حيثما مسجد، هلم واألرض طهورهم، الصعيد اهلل؛ محد هبط وإذا اهلل، كّبر شرف

: احلرب قال موسى؟ يا أمحد أمة هم: قال أميت، فاجعلهم الوضوء آثار من حمجلني غرًا املاء، جيدون ال حيث باملاء، كطهورهم

 .نعم



  أورثتهم ضعفاء مرحومة أمة أجد إني رب، يا: فقال التوراة، يف نظر موسى أن اهلل كتاب يف أجتد اهلل فأنشدك: كعب قال

 مرحوما، إال منهم أحدا أجد فال باخلريات، سابق ومنهم مقتصد، ومنهم لنفسه، ظامل فمنهم لنفسك، فاصطفيتهم الكتاب،

 .نعم: احلرب قال موسى؟ يا أمحد أمة هم: قال أميت، فاجعلهم

 يف نيصفو صدورهم، يف مصاحفهم أمة أجد إني رب يا: فقال التوراة يف نظر موسى أن اهلل كتاب يف أجتد اهلل أنشدك: كعب قال

 بريء ما مثل احلسنات من بريء من إال أحد منهم النار يدخل ال النحل، كدوي مساجدهم يف أصواتهم املالئكة، كصفوف صالتهم

 .نعم: احلرب قال موسى؟ يا أمحد أمة هم: قال أميت، فاجعلهم: موسى قال الشجر، ورق من احلجر

 يرضيه آيات ثالث إليه اهلل فأوحى حممد، أصحاب من ليتين: قال وأمته، حممدًا اهلل أعطى الذي اخلري من موسى عجب فلما

 :بهن

 .اآلية( الناس على اصطفيتك إني موسى يا)

 .اآلية( األلواح يف له وكتبنا(. )يعدلون وبه باحلق يهدون أمة موسى قوم ومن)

 ...الرضا كل موسى فرضي: قال

 ((والتوراة)) غريه نبوة يف وبعضها شعيا، نبوة يف وبعضها بأيديهم، اليت التوراة يف بعضها الفصول وهذه

 :نوجد أن قبل ومسانا باملسلمني واختارنا واجتبانا اصطفانا اهلل ثانيا: أن

 َسمَّاُكُم ُهَو ِإْبَراِهيَم ْمَأِبيُك ِملََّة َحَرج  ِمْن الدِّيِن ِفي َعَلْيُكْم َجَعَل َوَما اْجَتَباُكْم ُهَو ِجَهاِدِه َحقَّ اللَِّه ِفي َوَجاِهُدوا} سبحانه فقال

 [87: احلج] { َقْبُل ِمْن اْلُمْسِلِمنَي

 َأْي ِباْلُمَجاَهَدِة، ِلْلَأْمِر ْأِكيٌدَت َوَهَذا َأْمِرِه، َواْلِتََزاِم ِديِنِه َعْن ِللذَّبِّ اْخَتاَرُكْم َأِي( اْجَتباُكْم ُهَو: )َتَعاَلى َقْوُلُه– اهلل رمحه – القرطيب قال

 " َلُه اْخَتاَرُكْم اللََّه ِلَأنَّ ُتَجاِهُدوا َأْن َعَلْيُكْم َوَجَب

 َصلَّى النَِّبيِّ َقْبِل ِمْن اْلُمْسِلِمنَي ُمَسمَّاُك ُهَو: َواْلَمْعَنى ِإْبَراِهيَم، ِإَلى َراِجٌع" ُهَو:" َواْلَحَسُن َزْيٍد اْبُن َقاَل( َقْبُل ِمْن اْلُمْسِلِمنَي َسمَّاُكُم ُهَو)

:" َقْوِلِه َمْعَنى َوُهَو: َزْيٍد اْبُن َقاَل. ِلٌمُمْس َفُهَو َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمًَّدا اتََّبَع َمِن َأنَّ ُحْكِمِه َوِفي َأْي( َهَذا َوِفي. )َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه

 َرَوى .اْلُأمَِّة ُعَظَماِء ِلَقْوِل ُمَخاِلٌف اْلَقْوُل َوَهَذا: النَّحَّاُس َقاَل[. 897: البقرة" ]  َلَك ُمْسِلَمًة ُأمًَّة ُذرِّيَِّتنا َوِمْن َلَك ُمْسِلَمْيِن َواْجَعْلنا َربَّنا

 "القرآن هذا ويف اْلُمَتَقدَِّمِة ِباْلُكُت ِفي َأْي َقْبُل، ِمْن اْلُمْسِلِمنَي َوَجلَّ َعَزَّ اللَُّه َسمَّاُكُم: َقاَل َعبَّاس  اْبِن َعِن َطْلَحَة َأِبي ْبُن َعِليُّ

 : الرسل و األنبياء أعطى ما أعطانا اهلل أن: ثالثا

  اللَُّه َوَكلََّم} السالم عليه موسى كليمه عن تعاىل اهلل قال كلمنا: فقد فقد موسى كلم كان إن* 

 [861: النساء] {َتْكِليًما ُموَسى



 و مناجاة تعاىل له ذكرنا و[859: البقرة] {َتْكُفُروِن َوَلا ِلي َواْشُكُروا َأْذُكْرُكْم َفاْذُكُروِني} فقال: ذكره سبحانه ذكره من أن خربناأ و

  كالم املناجاة

 َعَلْيِه اللَُّه لَّىَص - اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت: َقاَل ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن األطهار عباده بني و الغفار العَزيَز بني يدور الذي احلوار إىل استمع و

: َقاَل َسَأَل، َما َوِلَعْبِدي ِلَعْبِدي، ِنْصُفَهاَو ِلي َفِنْصُفَها َشْطَرْيِن، َعْبِدي َوَبْيَن َبْيِني الصََّلاَة َقَسْمُت: َوَجلَّ َعَزَّ اللَُّه َقاَل: "َيُقوُل - َوَسلََّم

 َحِمَدِني: َوَجلَّ َعَزَّ اللَُّه َيُقوُلَف {اْلَعاَلِمنَي َربِّ ِللَِّه اْلَحْمُد}: اْلَعْبُد َيُقوُل: اْقَرؤوا: "- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل

 {الدِّيِن َيْوِم َماِلِك}: َيُقوُل ،َسَأَل َما َوِلَعْبِدي َعْبِدي، َعَليَّ َأْثَنى: َفَيُقوُل {الرَِّحيِم الرَّْحَمِن}: َفَيُقوُل. َسَأَل َما َوِلَعْبِدي َعْبِدي،

 َفَهِذِه َيْعِني {َنْسَتِعنُي َوِإيَّاَك َنْعُبُد ِإيَّاَك} :اْلَعْبُد َيُقوُل. ِنْصَفْيِن َعْبِدي َوَبْيَن َبْيِني اْلآَيُة َوَهِذِه ِلي، َفَهَذا ِدي،َعْب َمجََّدِني: اللَُّه َفَيُقوُل

 َعَلْيِهْم َأْنَعْمَت الَِّذيَن ِصَراَط( 6) يَماْلُمْسَتِق الصَِّراَط اْهِدَنا}: اْلَعْبُد َيُقوُل ِلَعْبِدي، السُّوَرِة َوآِخُر َسَأَل، َما َوِلَعْبِدي َعْبِدي، َوَبْيَن َبْيِني

 ( 8)" َسَأَل َما َوِلَعْبِدي ِلَعْبِدي، َفَهَذا {الضَّالِّنَي َوَلا َعَلْيِهْم اْلَمْغُضوِب َغْيِر

 : الشاعر قال

 شفتاه خملصا وحتركت بي***  ذاكري هو الذي العبد مع إني

 أرعاه دائما حدودي يرعى ومن **  يقدسين من أقدس إني

 أهواه ما اإلذالل َهوة يف***  عصى ومن للمطيع إال عَز ال

 دعاه أجيب عبدا وغدوت لي*** ألفتين طاوعتين إذا عبدي

 تهواه الذي كان معونيت و*** فبقدرتي كن للشيء ومتى تقول

 َمْرَيَم اْبَن َسىِعي َوآَتْيَنا}-السالم عليه عيسى شأن يف تعاىل اهلل قال فقد أيدنا: فقد السالم عليه عيسى أيد تعاىل اهلل كان وان* 

 [952: البقرة] {اْلُقُدِس ِبُروِح َوَأيَّْدَناُه اْلَبيَِّناِت

: اجملادلة] { ِمْنُه ِبُروح  َوَأيََّدُهْم اْلِإمَياَن ُقُلوِبِهُم ِفي َكَتَب ُأوَلِئَك} وسلم عليه اهلل صلى حممد أمة شأن يف فقال أيده كما أيدنا و

99] 

 إياها: منحنا فقد احملبة وسلم عليه اهلل صلى– نبينا منح وإن كان* 

 َدَنا ِإَذا َحتَّى َفَخَرَج: َقاَل َنُهَيْنَتِظُرو َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اهلِل َرُسوِل َأْصَحاِب ِمْن َناٌس َجَلَس: َقاَل َعبَّاس ، اْبِن َعِن ِعْكِرَمَة، َعْن

 َخِلياًل، ِإْبَراِهيَم ِمْن اتََّخَذ ِلياًل،َخ َخْلِقِه ِمْن اتََّخَذ َوَجلَّ َعَزَّ اللََّه ِإنَّ َعَجًبا: َبْعُضُهْم َفَقاَل َحِديَثُهْم، َفَسِمَع َيَتَذاَكُروَن َسِمَعُهْم ِمْنُهْم

 َفَخَرَج. اللَُّه اْصَطَفاُه آَدُم: ُرآَخ َوَقاَل َوُروُحُه، اهلِل َكِلَمُة َفِعيَسى: آَخُر َوَقاَل َتْكِليًما، َكلََّمُه ُموَسى َكاَلِم ِمْن ِبَأْعَجَب َماَذا: آَخُر َوَقاَل

 ُروُحُه َوِعيَسى َكَذِلَك، َوُهَو اهلِل َنِجيُّ َوُموَسى َكَذِلَك َوُهَو اهلِل َخِليُل ِإْبَراِهيَم ِإنَّ َوَعَجَبُكْم َكاَلَمُكْم َسِمْعُت َقْد: َوَقاَل َفَسلََّم، َعَلْيِهْم
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 َأوَُّل َوَأَنا َفْخَر، َواَل الِقَياَمِة َيْوَم ْمِداحَل ِلَواِء َحاِمُل َوَأَنا َفْخَر، َواَل اهلِل َحِبيُب َوَأَنا َأاَل َكَذِلَك، َوُهَو اللَُّه اْصَطَفاُه َوآَدُم َكَذِلَك َوُهَو َوَكِلَمُتُه

 َفْخَر، َواَل اْلُمْؤِمِننَي ُفَقَراُء َوَمِعي ْدِخُلِنيَهاَفُي ِلي اللَُّه َفَيْفَتُح اجَلنَِّة ِحَلَق ُيَحرُِّك َمْن َأوَُّل َوَأَنا َفْخَر، َواَل الِقَياَمِة َيْوَم ُمَشفَّع  َوَأوَُّل َشاِفع 

 (2)." َفْخَر َواَل َواآلِخِريَن اأَلوَِّلنَي َأْكَرُم َوَأَنا

  نبيه أعطى كما احملبة أعطانا*

 [51: املائدة] {َوُيِحبُّوَنُه ُيِحبُُّهْم ِبَقْوم  اللَُّه َيْأِتي َفَسْوَف}-سبحانه فقال

 علينا: صلى فقد – وسلم عليه اهلل صلى – نبيه على صلى وإن كان* 

: األحَزاب] {َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيِه واَصلُّ آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها النَِّبيِّ َعَلى ُيَصلُّوَن َوَمَلاِئَكَتُه اللََّه ِإنَّ}- نبيه شأن يف تعاىل اهلل قال فقد

56] 

 النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت َنِم ِلُيْخِرَجُكْم َوَمَلاِئَكُتُه َعَلْيُكْم ُيَصلِّي الَِّذي ُهَو} فقال – وسلم عليه اهلل صلى-عليه صلى كما علينا فصلى* 

 [12: األحَزاب] { َرِحيًما اْلُمْؤِمِننَيِب َوَكاَن

 :األمة هلذه رمحته سيكتب نهأ-السالم عليه-موسى أخرب تعاىل اهلل أن: رابعا

 َيتَِّبُعوَن الَِّذيَن( 856) ُيْؤِمُنوَن آَياِتَناِب ُهْم َوالَِّذيَن الَزََّكاَة َوُيْؤُتوَن َيتَُّقوَن ِللَِّذيَن َفَسَأْكُتُبَها َشْيٍء ُكلَّ َوِسَعْت َوَرْحَمِتي} سبحانه فقال

 الطَّيَِّباِت َلُهُم َوُيِحلُّ اْلُمْنَكِر َعِن َيْنَهاُهْمَو ِباْلَمْعُروِف َيْأُمُرُهْم َواْلِإْنِجيِل التَّْوَراِة ِفي ِعْنَدُهْم َمْكُتوًبا َيِجُدوَنُه الَِّذي اْلُأمِّيَّ النَِّبيَّ الرَُّسوَل

 ُأْنَِزَل الَِّذي النُّوَر َواتََّبُعوا َوَنَصُروُه ُروُهَوَعَزَّ ِبِه آَمُنوا َفالَِّذيَن َعَلْيِهْم َكاَنْت الَِّتي َواْلَأْغَلاَل ِإْصَرُهْم َعْنُهْم َوَيَضُع اْلَخَباِئَث ِهُمَعَلْي َوُيَحرُِّم

 [858 ،856: األعراف] { اْلُمْفِلُحوَن ُهُم ُأوَلِئَك َمَعُه

 األجر: من النصارى و اليهود أعطى ما ضعف أعطانا اهلل أن: خامسا

 اْلُأَمِم ِمَن َقْبَلُكْم َسَلَف ِفيَمْن َقاُؤُكْمَب ِإنََّما َأَلا: " َيُقوُل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت: َقاَل َعْنُهَما، اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبِن َعِن

 ِقرَياًطا، َفُأْعُطوا َجَُزواَع النََّهاُر اْنَتَصَف ِإَذا َحتَّى التَّْوَراَة، التَّْوَراِة َأْهُل ُأوِتَي الشَّْمِس، ُغروِب ِإَلى اْلَعْصِر َصَلاِة َبْيَن َكَما

 الشَّْمِس ُغروِب ِإَلى َفَعِمْلَنا ْلُقْرآَنا َوُأوِتيَنا ِقرَياًطا، ِقرَياًطا َفُأْعُطوا َعَجَُزوا ُثمَّ اْلَعْصِر، َصَلاِة ِإَلى َفَعِمُلوا اْلِإْنِجيَل اْلِإْنِجيِل َأْهُل َوُأوِتَي

 ِقرَياَطْيِن، َفُأْعِطيَنا

 َشْيٍء؟ ِمْن َأْجِرُكْم ِمْن َظَلْمُتُكْم َهْل: َقاَلَف ِمْنُهْم؟ َعَمًلا َأْكَثُر َوَنْحُن ِقرَياًطا َوَأْعَطْيَتَنا ِقرَياَطْيِن َأْعَطْيَتُهْم َربََّنا َأْي: اْلِكَتاَبْيِن َأْهُل َفَقاَل

 ( 2)" َأَشاُء َمْن ُأوِتيِه َفْضِلي َفُهَو: َقاَل َلا: َقاُلوا

 :األمم مجيع على الشهادة أعطانا انه: سادسا
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 [87: احلج] { النَّاِس َعَلى ُشَهَداَء َوَتُكوُنوا َعَلْيُكْم َشِهيًدا الرَُّسوُل ِلَيُكوَن َهَذا َوِفي}- سبحانه-فقال

 :اجلنة إىل دخوال األمم أول جعلنا أنه: سابعا

 َيْدُخُل َمْن َأوَُّل َوَنْحُن اْلِقَياَمِة ْوَمَي اأَلوَُّلوَن اْلآِخُروَن َنْحُن) َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل :َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن َصاِلح  َأِبي َعْن

 ِفيِه اْخَتَلُفوا الَِّذي َيْوُمُهُم َفَهَذا اْلَحقِّ َنِم ِفيِه ِلَما اللَُّه َفَهَداَنا َفاْخَتَلُفوا َبْعِدِهْم ِمْن َوُأوِتيَناُه َقْبِلَنا ِمْن اْلِكَتاَب ُأوُتوا َأنَُّهْم َبْيَد اْلَجنََّة

 (1)( النََّصاَرى َغٍد ْعَدَوَب ِلْلَيُهوِد َوَغًدا َلَنا اْلُجُمَعِة َيْوَم َقاَل َلُه اللَُّه َفَهَداَنا

 اجلنة: أهل أكثر جعلنا ثامنا: أنه

 َأْهِل ُرْبَع َتُكوُنوا َأْن َأَتْرَضْوَن"  :َفَقاَل َأْرَبِعنَي، ِمْن َنْحًوا ُقبٍَّة ِفي َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوِل َمَع ُكنَّا: َقاَل اهلِل َعْبِد َعْن ،

 َتُكوُنوا َأْن َلَأْرُجو ِإنِّي ِبَيِدِه يَنْفِس َفَوالَِّذي: " َقاَل َنَعْم: َقاُلوا"  اْلَجنَِّة؟ َأْهِل ُثُلَث َتُكوُنوا َأْن َأَتْرَضْوَن: " َقاَل َنَعْم: َقاُلوا"  اْلَجنَِّة؟

 َأْو اْلَأْسَوِد، الثَّْوِر ِجْلِد ِفي اْلَبْيَضاِء َرِةَكالشَّْع ِإلَّا الشِّْرِك ِفي َأْنُتْم َوَما ٌة،َمْسَلَم َنْفٌس ِإلَّا َيْدُخُلَها َلا اْلَجنََّة َأنَّ َوَذِلَك اْلَجنَِّة، َأْهِل ِنْصَف

 (5)".  اْلَأْحَمِر الثَّْوِر ِجْلِد ِفي السَّْوَداِء َكالشَّْعَرِة

 للناس: أخرجت أمة خري جعلنا أنه: تاسعا

 ِمْنُهُم َلُهْم َخْيًرا َلَكاَن اْلِكَتاِب َأْهُل آَمَن َوَلْو ِباللَِّه َوُتْؤِمُنوَن اْلُمْنَكِر َعِن َوَتْنَهْوَن ِباْلَمْعُروِف َتْأُمُروَن ِللنَّاِس ُأْخِرَجْت ُأمٍَّة َخْيَر ُكْنُتْم}

 [881: عمران آل] {اْلَفاِسُقوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلُمْؤِمُنوَن

 مٍَّةُأ َخْيَر ُكْنُتْم} وساس وقال لنا رعا نيب خري وجعل نبينا كاس أروي القران وسقانا من الناس على فضلنا الذي هلل فاحلمد

 {ِللنَّاِس ُأْخِرَجْت

 لألنبياء: إال يعطهن مل ثالثا األمة هذه اهلل أعطى-اهلل رمحه– كعب قال

  لكم استجب ادعوني وقال* حرج من الدين يف علينا جعل وما* الناس على شهداء جعلهم*

  واملرسلني األنبياء أفضل على وصالة وسالما العاملني رب هلل احلمد أن دعواناوأخر 

 الشيخ السيد مراد سالمة

 املصرية األوقاف ومدرس بوزارةإمام وخطيب 

 صدرت له كتب ودارسات عرب دور النشر املصرية إسالميكاتب 
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